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“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 

Convocar os que vivem em torno da escola, e dentro  

da escola, no sentido de participarem, de tomarem 

 um pouco o destino da escola na mão, também. 

Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, 

considerando o trabalho imenso que 

 se põe diante de nós que é o de assumir este país 

democraticamente” .. 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 

  
 O Centro de Ensino Fundamental 34 de Ceilândia há vinte e sete anos atua na Expansão do Setor O, na quadra dezenove dando uma condição 
de espaço público oferecendo ensino a comunidade, dentro de uma visão construtivista e democrática, onde cada integrante da escola se sinta sujeito 
do processo. 

A formação do projeto iniciou-se com a reunião para diretores. Em seguida, as discussões realizadas por segmentos: momento com 
professores e um momento com os funcionários e membros do Conselho Escolar. O segmento pais e alunos participou por meio de perguntas e 
questionários orientados onde sugeriram e relataram sua opinião visando os aspectos gerais da escola e possíveis melhorias.  

A etapa inicial foi através de um período de discussão com a Comissão do Projeto Político Pedagógico da escola para o ano de 2016. Era 
composto por representantes dos segmentos da escola: dois representantes pais, dois representantes de alunos, dois representantes de professores, 
um representante dos funcionários e um membro da direção da escola. As reuniões foram registradas em ata específica e em dias diferentes da 
semana. No ano de 2017, o PPP (Projeto Político Pedagógico) passou por uma revisão e reformulação de projetos a serem realizados.  

Por meio do PPP (Projeto Político Pedagógico) espera-se uma comunidade escolar mais presente nas discussões, exposição de manifestos 
em favor da cidadania, transparência nas decisões que busquem a melhoria escolar, mais envolvida nas escolhas e tomadas de decisões na 
instituição escolar. Há ainda a possibilidade de construir uma cultura escolar não estagnada por um pensamento filosófico, mas que busque avaliar 
ações, realizar reflexões sobre a ação e ressignificação da ação feita.  

Diante deste cenário de democratização o CEF 34 de Ceilândia visa o cumprimento da Lei 9.394/96, que versa em seu artigo 12, inciso I: “Os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 
pedagógica”.  

Levando em consideração os pensamentos de Hegel – a tarefa da escola – já dizia em suas “Conferências de Nuremberg”- é preparar a 
juventude para o mundo real e não apenas torna-la competente para este ou aquele negócio da vida profissional, mas para que possa colocar-se a 
mais alta das obrigações, ser membros do Estado.  

O CEF 34 de Ceilândia visa ainda contribuir por meio de atividades pedagógicas e recreativas na formação cidadã com habilidades e 
conhecimentos básicos descritos no Currículo em Movimento do Distrito Federal e nas Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, 
Institucional e em Larga Escala da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

O presente PPP vigorará nos anos de 2016 a 2019 como documento, com os respectivos cumprimentos das dimensões de gestão. Traz o PDE 
– Plano de Desenvolvimento da Escola, que orienta a ação pedagógica e os recursos disponíveis para a implantação das ações e cumprimento de 
metas. Considerando ainda uma consciência da limitação e da pequena parcela que este esforço representa em face das necessidades dos tempos 
atuais, mas é assim que se modifica esta mesma realidade: aos poucos, todavia de forma constante, sistemática e persistente. 
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2. MISSÃO 

 

 A missão da SEEDF é “proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar 

como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e a permanência com êxito no decorrer 

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

 A missão do CEF 34 de Ceilândia envolve uma organização do trabalho escolar baseado no prazer de conhecer e descobrir, o que estimula o 

desenvolvimento da autonomia de nossos alunos, preparando-os para o seu futuro acadêmico, desenvolvendo habilidades, competências e atitudes que os 

tornem aptos a atuarem como jovens cidadãos conscientes na sociedade. Busca gerar uma garantia de uma educação pública com qualidade social, mediada 

pela gestão democrática e articulada à proposta de formação integral dos estudantes, num processo de inclusão educacional que objetiva a permanência com 

sucesso escolar dos (as) estudantes.  

 “A escola existe em função do aluno (a), e, portanto, para o aluno (a). A sua organização, em qualquer dos seus aspectos, deve ter em 

vista a consideração do fim precípuo a que a escola se destina: a criação de situações favoráveis ao bem estar emocional do educando e 

o seu desenvolvimento em todos os sentidos: cognitivo, psicomotor e afetivo, a fim de que o mesmo adquira habilidades, conhecimentos e 

atitudes que lhe permitam fazer frente  às necessidades vitais e existenciais”.  (PPP CEF34 – 2003) 

 

3. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 34 de Ceilândia, localiza-se na Ceilândia Norte, QNO 19 Conjunto B Lote 01 – área especial, atendendo as 

modalidades oferecidas por um Centro de Ensino Fundamental – Séries Finais. Foi inaugurada em junho de 1990 pelo Exmo. Senhor Governador do Distrito 

Federal, Dr. Wanderley Vallim da Silva, com a criação do novo bairro, Expansão do Setor “O”. 

 Ao longo destes vinte e sete anos, o Centro de Ensino Fundamental 34 de Ceilândia (CEF34) constrói uma identidade em que projetos são 

reformulados, retirados e refeitos, por haver calendário escolar anual a ser cumprido, professores que estão chegando à escola e os novos componentes da 

direção da escola a cada período de três anos, conforme a gestão democrática nas escolas públicas do Distrito Federal. 

 Em 1991 implantou-se o turno Noturno que atendeu alunos da antiga 5ª série ao 8º série. No entanto em 2002 o ensino noturno foi ofertado pela 

última vez devido à evasão escolar, ocasionada pelo oferecimento do EJA pela EC 53 e em função de a escola estar localizada em uma região de periculosidade. 

 A primeira reunião pedagógica deste estabelecimento de ensino ocorreu no dia 06 de março de 1991, na qual foram discutidos aspectos gerais, 

pedagógicos e administrativos. 
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 No dia 02 de maio de 1992, foi publicada a Portaria que regulamentou o funcionamento desta instituição, a credenciou a oferecer o ensino em três 

turnos – Matutino Intermediário e Vespertino, atendendo turmas de CBA, 3ª 4ª série e Ensino Especial DML. 

 No ano de 2003 foram inseridas turmas de aceleração. Neste mesmo ano a escola passou um período em que seu espaço físico foi cedido à Escola 

Classe 53 (devido reforma da mesma pela SEEDF), seus alunos foram atendidos nos turnos vespertino e noturno. 

 No ano letivo de 2007 a escola funcionou nos turnos matutino e vespertino, atendendo turmas do 6º ano e 7º ano. Um total de um mil e cento e onze 

alunos. 

 No ano de 2012 a escola passou a distribuir as séries já presentes na escola com outra disposição: 6º, 9º ano e CDIS no turno matutino e 6º ao 8º ano 

e CDIS no turno vespertino. 

 A nominação CEF 34 foi efetivada no dia 10 de abril de 2013, através da Portaria nº 74 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 A escola possui um espaço físico bom, porém, para realização da merenda, os alunos permanecem em sala, haja vista a necessidade de construção 

de refeitório. Há a necessidade também de melhorias na biblioteca com um projeto que viabilize a visitação de alunos e pais da comunidade CEF 34 para 

pesquisa, além de uma formação de videoteca e um acervo atualizado de livros de literatura.  

 Outros aspectos foram revitalizados no ano de 2016 como o espaço das atividades de Educação Física (quadra pintada, construção de uma quadra 

de vôlei de praia, mesas de xadrez/dama e mesa de ping-pong, observados nas fotos a seguir). 

 

Imagens 01 – Revitalização da quadra esportiva da escola 

Vôlei de Praia - 2016 Quadra com piso pintado - 2016                                Mesa de ping-pong-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Outro avanço foi à formatação do horário de entrada e saída dos alunos, durante as aulas. Um intervalo recreativo com jogos no pátio escolar, 

implantação de música e espaço aberto para apresentação pelos alunos durante o intervalo. 
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 A escola dispunha no ano de 2013 um total de novecentos e quinze alunos matriculados, atendendo turmas de 6º ao 9º ano e CDIA. Apresentou 

uma evasão de 0,67%, aprovação de 6,55% e uma reprovação total de 1,93% de alunos. 

 No ano de 2014, iniciando uma nova gestão escolar democrática, a escola apresentava um quantitativo de oitocentos e vinte e uns alunos, atendendo 

do 6º ano 9º ano e CDIA. Com uma taxa de 0,6% de evasão escolar e aprovação de 5,3%. Um índice bom já que foi um ano com muitos conflitos entre a 

comunidade escolar devido à falta de segurança e porteiro na escola.. 

 No ano de 2015 havia sido matriculado um quantitativo de oitocentos e quatro alunos. Atendendo as séries finais do Ensino Fundamental, incluindo 

turmas de CDIA (seis turmas) e turmas de sexto ano composta, em sua grande parte, por alunos com defasagem de idade/série.  O que gerou uma aprovação de 

5,88% alunos e uma evasão de 1,14% e reprovação de 1,02%.  

 No final do ano de 2016 o ensino regular com setecentos e dez alunos se obteve 537 aprovados, a fim de melhorar o perfil dos alunos, onde muitos 

estavam desmotivados, com nível de aprendizagem baixa e com um quadro sem perspectiva. Outro fator que gerou a diminuição de fluxo de alunos foi à 

construção e inauguração de escolas no entorno (Águas Lindas do Goiás).  

 Comparando os três últimos anos observou-se uma diminuição na quantidade de alunos matriculados no CEF 34. Devido a fatores relacionados à 

problemática de violência nas proximidades da escola, um público elevado de alunos fora da faixa etária e uma quantidade alta de professores de contrato 

temporário em curto período de atuação no CEF 34. Pode-se considerar ainda o desconforto natural na mudança dos membros da direção no ano de 2014, visto 

que a antiga diretora permaneceu por onze anos.  

 No entanto, considerando os últimos anos do CEF 34 houve uma melhora significativa visto que após o episódio sofrido no ano de 2014, os 

funcionários em geral da escola juntamente com a direção usaram a ação de uma linguagem de mediação de conflitos com os alunos, e, consequentemente, viu-

se que o ano de 2016 houve um menor índice de pichações, houve ainda intervalos direcionados com uma aceitação mais tranquila por parte dos alunos.    

 No ano de 2017 aumentou novamente a procura de vagas para novos alunos. Até o mês de maio havia 811 alunos matriculados. Naquele ano com a 

Assembleia realizada no mês de março, confirmou-se com o(s) responsável(eis) direto(s) – realizadores da matrícula do aluno a Unidade Escolar na U.E. – a 

suspensão do PAAE (Programa de Aceleração e Aprendizagem ao Estudante). Desta forma a escola no ano de 2017 apresentou uma modulação com um fluxo 

de alunos no ensino regular, atendendo do sexto ao nono ano. 

 Em 2018 apresenta incialmente em torno de 813 alunos matriculados com um grande fluxo voltado para bloco I do 3º Ciclo (6º e 7º anos), com 

ensino voltado exclusivamente para anos finais regular. 

 No ano de 2014 deu-se o início ao Programa Mais Educação para atendimento ao aluno no período integral, apoiado pela verba escolar vinda do 

FNDE e cumprindo o que determina a Constituição Brasileira em seu artigo 205: 

 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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 No ano de 2015 havia 60 alunos no primeiro semestre e atingiu no segundo semestre um atendimento para 80 alunos.  Sempre com oficinas e que 

permitiam a integração social, desenvolvendo potencialidades específicas de certos alunos, contribuindo com a família do mesmo para a aprendizagem além das 

disciplinas ministradas na escola. Os alunos matriculados possuíam um perfil de alunos carentes, incluindo alunos do CDIA ou de pais que não teriam onde 

deixar seus filhos por trabalharem em tempo integral. Para o ano de 2016 a Educação Integral (imagens 02) continua com oitenta vagas para os alunos e um 

grande progresso é a realização em parte em uma sala de aula adaptada para os mesmos.  No ano de 2017, na Educação Integral houve uma menor aceitação por 

parte dos estudantes, visto que a verba destinada para o Novo Mais Educação não deu condições para contratação de monitores de Matemática e Português. 

Com o aumento de alunos matriculados em 2018, houve a necessidade de utilizar sala de aula que antes era destinada a Educação Integral. Com a diminuição 

de procura de vagas por parte dos alunos, diminuição de oficinas e reforço de Matemática e Português dependentes de verba do FNDE – PDDE para 

contratação, falta de espaço físico para oficinas dentro da escola, o programa foi descontinuado ao final do ano de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

IMAGEM 02 – Oficinas já realizadas na Educação Integral do ano de 2015 e 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 CEF 34 de Ceilândia apresenta um quadro perceptível, em sua maioria, de alunos carentes apresentando dificuldades na família, como problemas 

no aspecto afetivo, nutricional e disciplinar.  Para uma porcentagem de alunos a situação observada interfere no rendimento escolar uma vez que muitos vão à 

escola com pensamentos que não são de buscar novos conhecimentos para seu futuro. Há também alunos que faltam as aulas, desistindo no percurso escolar e 

gerando atividades pedagógicas inacabadas e sem uma sequência lógica do tema abordado pelo professor em sala.  

 Quanto aos indicadores internos da escola no ano de 2013 observou-se um total de 73,4% de aprovação. Considerando apenas os 6º anos do ano 

havia 69,2% aprovados, nos 7º anos 79,3% aprovados, 8º anos com 80,4% aprovados e 9º anos com 65,9% aprovados. Durante o ano de 2014 a aprovação foi 
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um total de 65%, visto que neste ano a escola passou por um processo de vandalismo e falta de porteiro que após lutas conjuntas com toda a comunidade 

escolar obteve-se um êxito de reparos estruturais na pintura e biblioteca, a terceirização da portaria escolar e um olhar diferenciado por parte do Batalhão 

Escolar. Durante o ano de 2015 obteve-se 73% aprovados. Isto reflexo de um trabalho direcionado a melhoria no nível de aprendizagem e na busca constante de 

uma qualidade de ensino que supere ano após ano.  

 Quanto ao aspecto de abandono nos estudos, há registrado em 2013 um índice de 7% em cima do total de alunos do respectivo ano letivo. Já no ano 

de 2014 um abandono de 7% devido aos aspectos de insegurança gerado pelos fatos vivenciados no respectivo ano, relatados no parágrafo acima. No ano de 

2015 há um abandono de 14% de um total de oitocentos e quatro alunos. Uma diminuição considerável com as mudanças e aplicabilidade de parte dos projetos 

pedagógicos trabalham de conscientização, formulação e aplicação de norma escolar interna e ações de segurança na escola como o uso de carteirinha escolar 

obrigatória.  

 

 

 

GRÁFICO: Comparação do índice de alunos aprovados, reprovados e desistentes durante os anos de 2013, 2014 e 2015.  
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 Do ponto de vista de avaliações externas vivenciadas pelo CEF 34 de Ceilândia no ano de 2013, entre os quais a Prova Brasil, obteve-se uma nota 

média padronizada de 4,18% e um IDEB de 3,1%. Um índice de crescimento levando em conta os anos anteriores.  

 No ano de 2016 a equipe contou com 30 professores efetivos e 8 contratados,  2 coordenadores e 1 supervisor pedagógico, 4 servidores na 

secretaria, 4 merendeiras, 5 servidores readaptados ou em processo de adaptação na mecanografia, portaria, apoio pedagógico à direção da escola, biblioteca e 

administrativo. Contou ainda com funcionários da limpeza (terceirizado – Ipanema), cantina (terceirizado – Confere) e vigilantes patrimoniais (terceirizado – 

Confederal). 

 No ano de 2016 havia seiscentos e oitenta alunos matriculados, distribuídos em 8º ano, 9º ano e três turmas de CDIA no turno matutino e 6º anos e 

7º anos no turno vespertino.  

 Com base na avaliação diagnóstica do ano de 2017, pôde-se verificar um aumento significativo no índice de Português e mediano em Matemática. 

A prova formulada por parte do GDF para as escolas permitiu uma reavaliação nas práticas educacionais em sala de aula e avanços de projetos voltados para 

uma melhor aprendizagem do conteúdo escolar. Outro avanço é a quantidade de professores efetivos por remanejamento atuantes na escola, que antes era mais 

da metade contratos.  
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 Em sua maioria são alunos vindos das quadras da Expansão do Setor O, uma parcela de alunos do Sol Nascente e cidade do entorno (Águas Lindas 

de Goiás) e uma minoria vindos de outros setores de Ceilândia e outras cidades satélites do Distrito Federal.  

 No CEF 34 de Ceilândia sempre pensando em um ensino de qualidade e visão democrática, os dados percentuais de rendimento escolar são 

apresentados, sempre que possível e discutidos nas reuniões pedagógicas, conselhos de classes e apresentados no Conselho Escolar aos professores, com o 

objetivo de averiguar o rendimento e buscar metodologias que permitam uma progressão diante do problema apresentado, procurando eliminar o fracasso e a 

baixa autoestima de nossos alunos. 

        Há uma Sala de Recurso generalista que atende estudantes com necessidades especiais e tem por objetivo eliminar barreiras, criar formas de interação, 

buscar conhecimento para a autonomia pessoal, desenvolverem potencialidades e explorar suas habilidades através de atividades diferenciadas, respeitando os 

princípios descritos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência do ano de 2016. As metas (em apêndice) para 2018 da Sala de Recurso permitirá promover uma sensibilização de professores sobre a ação do  

AEE, multiplicando ideias e conhecimentos sobre a inclusão escolar; subsidiar o corpo docente e a implementação das atividades para a sala de recurso; 

proporcionar atividades que desenvolvam o bem esta geral e a autonomia do (a) educando (a), valorizando suas habilidades e a autoestima; garantir a 

transversalidade; fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem por meio de 

uso de jogos de raciocínio lógico usa de softwares educativos. 

        Desde o ano de 2015 estão presentes na escola os ESV (Educadores Sociais Voluntários) que fazem parte do Programa Mais Educação (iniciado no 

ano de 2014). Sendo que alguns voluntários são destinados ao atendimento aos alunos da Sala de Recurso.  

 Os alunos esperam uma escola com atrativos que os ajudem na sua formação cidadã, como apresentação de palestras relacionadas à prevenção ao 

uso de drogas, bullying, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez precoce; comportamento padrão para entrevista de primeiro emprego. Também 

esperam um local que possa conduzir na aquisição de novos conhecimentos, a socialização através de eventos culturais como a festa junina, festa da família 

semana de educação para a vida, passeios e jogos escolares. Os alunos visam uma oportunidade de mudar seu futuro com progresso dentro da sociedade e a 

formação de valores dignos para um convívio social.   

 Hoje, os alunos do CEF 34 querem sair da rotina de uma sala de aula tradicional, onde há um uso de meios repressivos e, na qual não podem 

expressar sua opinião, para uma educação construtivista com o uso de tecnologias presentes nos dias atuais.  

 A escola possui espaço livre, não cimentado, com área verde constituída por árvores típicas do bioma Cerrado, áreas com canteiros florais e 

medicinais, espaço com horta escolar (hortaliças da época), um estacionamento amplo, áreas de acessibilidade para alunos com necessidades especiais, quadra 

poliesportiva não coberta, hoje (2016) revitalizada com a construção de uma nova quadra de areia para vôlei e mesa de ping-pong e duas mesas para jogos de 

xadrez e dama.  Há uma biblioteca com acervo além de livros didáticos, uma quantidade de DVds e com uma expectativa de melhorias com possível formação 

de espaço para videoteca e computador para pesquisa dos alunos. Há uma sala de informática (PROINFO) que serve de uso para várias ações com alunos e 

profissionais da escola. Há uma cantina com depósito interno. A área administrativa da escola é composta de uma sala de direção, secretaria, sala de 
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coordenação, depósito interno, sala administrativa, sala dos professores, copa, banheiros para funcionários e uma pequena sala (antigo SOE) usada atualmente 

para mecanografia da escola, haja vista que por anos aguarda-se de profissional para ocupação da sala (Orientador Educacional).   

 Culturalmente a Expansão do Setor O convive com a musicalidade típica: cantores de RAP e produção de grafites que estimula alguns alunos a 

escreverem letras contando a realidade do local (violência e discriminação social) e uma prática combatida por conscientização é a pichação.   Há poucos 

espaços de lazer para a comunidade próxima da escola. Aos fundos da escola se encontra quadra coberta deteriorada, ruim para uso da comunidade local.  

 O CEF 34 está próximo ao comércio da Expansão do Setor O. É de fácil acesso com paradas de ônibus próximo à escola e terminal de ônibus do 

Setor. A escola é formada por três pavilhões como se observa na foto a seguir.  

 

 

IMAGEM 03 – Foto extraída do Google Maps do ano 2016 

 

 Internamente, nas reuniões, os professores defendem suas ideias com muito entusiasmo, consciência política e senso de justiça, pontos presentes na vivência de 

um espaço democrático. Nas relações externas, o colégio se posiciona como defensor da escola pública de qualidade, não abrindo mão do que considera direito seu ou da 

comunidade.   

 O CEF 34 segue um currículo que sai dos padrões tradicionais e com uma proposta pedagógica adaptativa para o Currículo em Movimento descrito pela SEEDF 

no ano de 2014 que diz:  

“A expectativa é de que os espaços democráticos de formação e participação da escola favoreçam a implementação deste Currículo, a tomada de decisões coletivas em 

seu interior e decisões individuais, em situações específicas, como as vivenciadas pelos (as) professores (as) e estudantes em sala de aula. Que favoreçam a reflexão em 

torno das questões: Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar?” 

 Com a implantação do 3º Ciclo, professores e direção se reuniram para discussões, iniciadas na semana pedagógica de 2018, para repensar em planejamentos de 

aula dentro do currículo em movimento, mais direcionada com base no diagnóstico da realidade local, e que apresente as reais deficiências dos alunos, em que a vertente está 
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em um eixo temático. O objetivo será até ao final do ano de 2018 conseguir produzir um planejamento no qual os conteúdos serão realmente significativos e podendo ser 

reaplicados e aperfeiçoados no ano de 2019. 

   O CEF 34 com seus 27 anos serve à área da quadra 19, por meio do acesso a jovens adolescentes de 11 aos 17 anos a educação básica anos finais, ainda há uma 

perspectiva de melhorias como a construção de refeitório para melhor distribuição do lanche. Espera-se pela regional de ensino para a instalação de câmeras pela escola e 

quadra coberta. Fazendo jus o que dita a Constituição Federal do Brasil em seu artigo 205:  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

 

II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição 

formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. 

Essa instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua especific idade, mas também dos 

novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a companhia dessa 

instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la”. (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p.10). 

  A escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. 

“Espaço de difusão sociocultural”; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa 

apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]. 

(PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, 

tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”. (PPP Carlos Mota, p. 20). 

 “Para cumprir sua função social, a escola precisa considerar as práticas de nossa sociedade, sejam elas de natureza econômica, política, social, 

cultural, ética ou moral. Tem que considerar também as relações diretas ou indiretas dessas práticas com os problemas específicos da comunidade local a que 

presta serviços“. (Ramos, Zaíra L. – Conhecimentos Pedagógicos, 2013, p. 71).  

 Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser 

que aprende e se constrói em interação com o com meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são convocados a, juntos 

pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa atuação nas 

diferentes situações que envolvem a existência humana.  

 O CEF 34 de Ceilândia exerce práticas que buscam a garantia da aprendizagem e socialização visível em projetos pedagógicos como, por exemplo, 

nos jogos interclasses, mostra de ciências, matemática, história, geografia e arte, festa das regiões, festa junina, que são momentos em que está presente a 

comunidade escolar. Há também o cumprimento de programações estabelecidas no calendário escolar vigente de cada ano letivo: Consciência negra, semana 
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para a vida, dia nacional de luta das pessoas com deficiência e dias letivos temáticos. Através dessas práticas procura-se oportunizar e melhorar a formação de 

um cidadão com visões culturais além do seu meio geográfico. Conforme se vê nas imagens a seguir (Imagens 04).  

 

IMAGENS 04 – Ilustrações de algumas atividades pedagógicas e comemorações (2013-2017) 

  

Vídeo Educativo – Bullying - 2017                                                                       Baile de Formatura - 2016 

 

  

 Mural da escola – Exposição de Trabalho 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                    

 
 

Visita à Caesb na Semana de Conscientização                                              Semana para a Vida - 2016 

Sustentável da Água nas Unidades Escolares. 

 
 

 

 

 
 

 

Festa Junina - 2016 
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Festa das Diversidades Culturais do Brasil - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciência Negra - 2017  

   

Mostra Internacional de Inglês - 2017 
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III. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 Como princípios ficam definidos: 

 

1. Uma gestão democrática em que se fará valer o cumprimento das metas propostas no termo de compromisso da gestão vigente no PPP. Como diz a 

citação: 

 

“A participação mais ampla assegura a transparência nas decisões, fortalece as pressões para que sejam legítimas, garante o controle 

sobre os acordos estabelecidos e, sobretudo, contribui pra que sejam contempladas questões que de outra forma não estariam em 

cogitação”. (Marques apud Veiga, 1997, p.18) 

 

E como a citação: 

“A gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, cuja finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema e 

seu caráter público quanto ao financiamento, à gestão e à destinação, observará os princípios:  

I. Participação da comunidade escolar na definição, implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio 

de órgãos colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar; 

V. Garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da 

cidadania e da qualificação para o trabalho; 

VI. Democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do 

conhecimento; (Lei nº 4.751, de fevereiro de 2012). 

 

2. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola elevando o índice de desempenho individual da Instituição Educacional, referendado pela 

média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2011, com participação em olimpíadas, concursos e provas de qualificação escolar e 

diminuir consideravelmente os índices de repetência escolar. Na citação: 

 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”; (Art.5 da Constituição Federal). 
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3. Garantir uma qualidade de ensino que estimule o desenvolvimento da personalidade do aluno e valorize o magistério, diminuindo a violência e 

conflitos que possam levar a agressão física, verbal e discriminação entre alunos, através de ações disciplinares, aconselhamentos, e palestras que 

venham esclarecer e buscar novos saberes. 

4. Inclusão, dar condições de acesso e permanência do aluno Portador de Necessidades Especiais (PNE), preferencialmente, nas classes comuns e 

garantindo o cumprimento da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); promover a socialização, conscientização no cuidado do 

ambiente, integração e resolução de conflitos comuns durante a fase em que se encontra o alunado da escola. 

5. Permitir uma liberdade que ofereça condições de acompanhar e realizar atendimento ao aluno, visando à aprendizagem e recuperação da disciplina em 

dependência e reforçando a missão da família quanto à educação do filho de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). 

6. Promover participação da comunidade escolar por meio de discussões e outros meios para resolução de problemas e formulação de trabalhos que 

desencadeiem em melhoria no processo de educação na escola. 

7. Cidadania que venha esclarecer através de reuniões e livre acesso, divulgando o andamento financeiro (despesas de manutenção de água, luz e telefone, 

despesas adicionais, despesas com desgaste e depredação do patrimônio público) e as atas pedagógicas ao Conselho Escolar eleito. 

8. Gerar a cada ano a formação de um aluno educado de forma íntegra, por meio do programa Mais Educação, dando-lhes condições de intercâmbios 

socioculturais e apropriação do patrimônio histórico-cultural da humanidade através dos conteúdos de aprendizagem na escola. 

9. Fazer valer o respeito à diversidade na composição familiar conforme a Lei nº 11.340, de 2006, tem-se uma nova regulamentação legislativa da 

família, juridicamente compreendida como a “comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; independentemente de orientação sexual” (art. 5º, inciso II, e parágrafo único). 

 

 

 

 

 

Fonte: GEPGE (Grupo de Estudos sobre Políticas e Gestão Educacional – 
Ubirajara Couto Lima – Livro: Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma Construção Coletiva; Veiga, 1995). 
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               Pode-se dizer que o princípio do PPP do CEF 34 de Ceilândia está em parte, conforme a LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação – Lei 9394/96) em seu artigo 3º: 

“I – Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III -  pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

IV – respeito a liberdade e apreço a tolerância; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino; 

IX – garantia do padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extracurricular; 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. 

 

 

 

 

 

 

Princípios 

Orientadores 

Inclusão 

Qualidade no  

Ensino 

Gestão 
Democrática 

Participação/ 

envolvimento 

Cidadania 

Formação 

Continuada 
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IV – OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

OBJETIVO GERAL: Formar um aluno crítico, criativo e participativo com atividades de ação e raciocínio que promovam a vontade de adquirir um novo saber 

para aplicá-lo no seu cotidiano e na sociedade em que é inserido. 

DIMENSÃO ESTRATÉGIAS OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez por bimestre: reunião 

com pais, conselho escolar e 

realização de avaliação 

institucional geral com os alunos e 

terceirizados.    

Reunião semanalmente com o 

corpo de professores nas 

coordenações. 

 Garantir uma gestão democrática no âmbito das atividades pedagógicas da escola; 

 Valorizar a proposta pedagógica vigente de acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e 

Base da Educação), Resolução nº. 02/98 do CEDF (Conselho de Educação do Distrito 

Federal), ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e LEI 8.112 (Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos) e em conformidade com a Lei Complementar nº 840, de 23 de 

dezembro de 2011, com a finalidade de construir uma escola participativa, inovadora 

e criativa, possibilitando ao educando, o desenvolvimento sociável, critico e inclusivo. 

 Permitir a formação continuada, participação/ envolvimento e conscientização a 

comunidade escolar da necessidade de preservação do ambiente (patrimônio físico e 

recursos materiais pedagógicos e esportivos) no qual está inserido;  

 Desenvolver habilidades esportivas e culturais no corpo discente que poderão gerar 

excelentes perspectivas na sua formação cidadã;  

 Realizar com os membros do Conselho Escolar reuniões pertinentes à melhoria das 

atividades pedagógicas da escola. 

 Realizar reuniões pedagógicas com auxílio do coordenador e supervisor pedagógico 

junto ao corpo de professores; 

 Divulgar nos murais produtos de trabalhos realizados pelos alunos para popularização 

e sensibilização das ações vindas do trabalho escolar; 

 Confeccionar planos de cursos por área do conhecimento, visando unificar o currículo 

na escola dentro da perspectiva do currículo em movimento;                                

 Realizar aulas de reforço e orientação nos horários de coordenação, trabalhos 

diversificados em grupos, estudos dirigidos, atendimentos individuais com possível 
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Gestão 

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilização do espaço da biblioteca e outros acessos da escola, visando elevar o índice 

do IDEB;                                            

 Estimular e incentivar o uso de recursos audiovisuais na prática pedagógica (como: 

data show, DVD, computador, livros da biblioteca, uso dos tablet’s e lousa digital);                                                    

  Promover encontros pedagógicos, palestras e possíveis fóruns de debates, 

convidando profissionais que dominam temas como: ECA, Sexualidade, Drogas, 

Violência, Bullying, Conselho Tutelar entre outros pertinentes a realidade e 

necessidade atual vivenciada pelo corpo discente da escola; 

 Incentivar a participação dos alunos em concursos culturais (redação, artes, entre 

outros) e atividades pedagógicas inclusive fora da escola;                                      

 Criação do intervalo interativo com apresentações direcionadas, música, práticas 

esportivas de lazer, como totó e ping-pong.                         

        • Cumprir o direcionado no calendário escolar do Distrito Federal como: Semana para a 

Vida com atividades lúdicas e de cunho informativo aos alunos e pais da comunidade escolar; 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 

deficiência.  

 Atender o aluno individualmente na sala de recursos, utilizando material lúdico, 

mapas, filmes, músicas, informática;  

 Realizar avaliação processual ao longo de cada bimestre, visando melhorar a 

aprendizagem e consequentemente o rendimento do aluno; 

 Aplicar avaliação multidisciplinar, buscando a interação entre as disciplinas e o aluno, 

ao longo dos bimestres;  

 Capacitar por meio de reforço e atividades pedagógicas que visem o aprendizado do 

aluno e estímulo a participação de Olimpíadas da Matemática (OBMEP), de 

Português, Prova Brasil e outras competições de conhecimento; 

 Utilização de recursos variados de avaliação tais como: exercícios avaliativos, estudos 

dirigidos, testes, pesquisas, observações, trabalhos em grupo e individual, seminários 

e feiras culturais;  
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Gestão 

Pedagógica 

        • Desenvolver diferentes atividades com os alunos com deficiência, complementando e 

ou ainda suplementando a sua formação através da sala de recursos e suporte para alunos 

TDAHs; 

 Garantir o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica do 

ano de 2013 - Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010.  

 Resgatar os costumes e tradições do povo brasileiro através de projetos e estudos 

direcionados a fim de valorizar a cultura do Brasil; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

Através de avaliações 

direcionadas pela SEE/CREC 

Ceilândia. 

 

 Executar uma gestão democrática que favoreça o crescimento qualitativo na escola. 

 Propor encontros a fim de que seja verificado se o corpo docente e administrativo 
está desempenhando as atribuições que lhes são incumbidas de forma eficiente e 
satisfatória, assim como os funcionários terceirizados (limpeza, cantina e vigilância);  

 Proporcionar momentos de lazer junto à comunidade escolar;  

 Desenvolver a avaliação institucional na escola; 

 Diminuir a violência no interior da escolar; 

 Democratizar o acesso à leitura como instrumento para aquisição do conhecimento;  

 Reduzir o percentual dos alunos da classe de distorção idade x série, mediante 
estratégias de intervenção desenvolvidas em parceria com a comunidade escolar;  

 Elevar o índice de desempenho individual da Instituição Educacional, referendado 
pela média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2013/2015; 

 Diminuir a evasão escolar; 

 Fortalecer a participação e integração da comunidade escolar (pais, alunos, auxiliares 
de educação, professores e direção.) para desempenharem suas tarefas de forma 
consciente, organizada e integrada, melhorando assim o processo de ensino; 

 Garantir o acesso e a permanência do aluno na escola; 

 

 

 

PARTICIPATIVA 

 

Reuniões realizadas uma vez por 

bimestre ou quando necessário 

em caráter extraordinário. 

 

 Reuniões com o Conselho Escolar com possíveis intervenções a serem realizadas para 
melhoria na escola; 

 Propor e planejar ações que, voltadas para o contexto socioeconômico e cultural em 
que a escola esteja inserida, incorporem as demandas e os anseios da comunidade 
local aos propósitos pedagógicos da escola. 
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PESSOAS 

 

 

 

Através das reuniões por meio de 

debates e registros das discussões 

nas coordenações da escola. 

 

 

 Organizar encontros socioculturais com os pais, eventos de lazer e de tradições 
regionais da comunidade local; assim como concurso de dança, redações, 
apresentações teatrais e musicais, entre outros pertinentes a um tema atual; 

 Realizar intervenções preventivas com trabalhos de conscientização por parte da 
coordenação e direção, junto aos alunos, professores e comunidade, visando à 
melhoria do convívio social dentro da escola e fora dela.  

 Redução do desrespeito e propagação da ética no trabalho entre todos os partícipes 
da comunidade escolar; 

 Subsidiar o corpo docente no sentido de que se possa proporcionar adequado 
acompanhamento e ensino aos alunos portadores de necessidades educacionais 
especiais, bem como adaptar o espaço físico de forma que possam transitar de forma 
fácil e segura; 

 

 

 

 

FINANCEIRA 

 

 

 

 

 

Discussões com a empresa 

responsável pela contabilidade 

da escola, por quadrimestre. 

 

 

 Divulgar as planilhas de contas (PDAF/PDDE/ FNDE), junto ao Conselho Escolar e mais 
pessoas da comunidade escolar, considerando relato das despesas com o desgaste e 
depredação do patrimônio público vivenciados na Instituição de ensino; 

 Divulgar as despesas de manutenção de água, luz e telefone, bem como despesas 
adicionais, sempre que possível, para o Conselho Escolar;  

 Cumprir com responsabilidade o PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira) e PDDE (Programa de Dinheiro Direto na Escola) 

 Promover a gestão financeira do PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira), PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola) da escola de acordo com os 

princípios de autonomia, ética e com transparência do administrador público;  

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

Reuniões com a secretaria da 

escola, CREC Ceilândia e direção. 

 

 

 Reestruturar as turmas conforme orientação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
respeitando as faixas etárias, com a finalidade de combater a evasão e retenção;  

 Atualizar dados cadastrais na secretaria; 

 Diminuir os gastos com reparos e manutenção do patrimônio público nos anos letivos de 2016 a 
2019; 

 Manter informado aos profissionais da escola os meios legais sobre o usufruto de abono, TREs, 
atestados médicos e outras licenças de direito do servidor público; 

 Organizar a folha de ponto de todos os funcionários presentes na escola; 

 Realizar relatório sobre a merenda escolar; 

 Contribuir na fiscalização dos bens materiais permanentes e materiais pedagógicos da escola; 
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1. METAS 

PDE/ 

Nº meta 

METAS 2018 2019 2020 2021 

01 
Reavaliação de reparos na parte elétrica, caixa da água, encanamento, banheiros e dos 

filtros da escola. 
X X X X 

02 Reparos na estrutura física do colégio X X X X 

03 
Reparos e reavaliação dos bens permanentes da escola (equipamentos como 

computadores, tablets, data show, caixa de som, televisão...)  
X X X X 

04 
Utilizar avaliações diagnósticas, processuais/contínuas, participativas sobre melhorias 

para a escola. 
- X X X 

05 

Realizar trabalho de conscientização coletiva que resgate valores como solidariedade, 

justiça e autoestima na comunidade escolar e cidadania. 

 

X X X X 

06 Fazer cumprir os projetos pedagógicos descritos pelo corpo docente da escola. X X X X 

08 
Fazer cumprir as datas presentes na programação pedagógica do calendário escolar no 

ano vigente. 
X X X X 

09 

Proporcionar um ambiente que permita ao aluno participar de atividades externas 

como: competições de redação, olimpíadas de Matemática, olimpíadas de Português, 

Feira de Ciências, Prova Brasil, concursos pedagógicos e outros. 

X X X X 

10 Diminuir a evasão escolar  X X X X 

11 

Analisar o desempenho, os processos, as relações internas e externas, os valores, a 

missão, as condições de funcionamento e os resultados através de discussões ao longo 

do ano com a comunidade escolar.  

X X X X 

12 
Viabilizar condições para realização das avaliações escolares, para tanto deve haver 

reparo na mecanografia e demais impressoras da escola. 
X X X X 

13 Viabilizar meios de comunicação através de telefone fixo e celular da escola. X X X X 

14 Averiguar, viabilizar e verificar o uso do livro didático pelos alunos da escola. X X X X 

15 
Promover um clima escolar agradável que desperte entre os alunos a motivação, o 

compromisso e a disciplina. 
X X X X 

16 

Viabilizar condições para uma maior participação de pais ou responsáveis pelos 

alunos, assim como a contribuição dos pais e outros parceiros no sucesso acadêmico 

dos alunos, com vistas a melhoria do desempenho da escola. 

X X X X 

17 
Respeitar as estratégias de matrícula escolar ditadas pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal 
X X X X 

19 
Incentivar através de mecanismos metodológicos e didáticos a implantação do 3º 

Ciclo.  
x X X X 

20 Incentivar a participação dos alunos nas avaliações diagnósticas externas e SAEB - x - x 
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V – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica.  O homem é compreendido como um 
ser que aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. 

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os 
seres humanos e a natureza. 

Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética e estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas e 
modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como agentes de 
mudança do ser e da sociedade na qual eles estão inseridos. 

Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo 
fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano. 
Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas do conhecimento experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade. 

Nesse sentido,  tem como princípios: a)unidade entre teoria e prática; b) interdisciplinaridade e contextualização; c) flexibilização. 
O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo. 
Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emancipatória. 
A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se para 

garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o processo; de modo que o compromisso é com o processo e não somente com o produto. Ademais, a 
avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, sendo realizada permanentemente. 

Através de observações e fatos concretos vivenciados ao longo dos anos na instituição CEF 34 de Ceilândia, faz-se necessário reformular o Projeto Político Pedagógico, pois 
a escola é um corpo dinâmico e suscetível a mudanças diárias. Como diz Gadotti (2000): “um projeto necessita rever o instituído para, a partir dele, instituir outra coisa”. Por meio 
do Projeto Político Pedagógico (PPP) há a possibilidade de uma inovação organicamente articulada, integrando-se finalidades e meios, inspirados por processos de ruptura com o já 
instituído. De acordo com Veiga (2003) pode ser parte do princípio emancipatório, que se constitui, de fato, em processos de ruptura com aquilo que está cristalizado.  

Isso gera resultados de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas que sejam viáveis, além de propiciar a vivência democrática necessária para a 
participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania, como descrito em Veiga (2000).  

Como diz Freitas (1991): “as novas formas têm que nascer no próprio chão da escola, com apoio dos professores e pesquisadores. Não poderão ser inventadas por alguém”. 
Neste contexto os professores são estimulados a uma inovação nos seus atos de pensar e repensar, avaliar aquilo que é benéfico à comunidade CEF 34 de Ceilândia e 

aplicar o projeto ao longo do ano. Os pais e responsáveis têm importância em avaliar o projeto, naquilo que é possível ao desenvolvimento político pedagógico do seu filho na 
escola. Considerando que a escola é vista como uma instituição social, inserida na sociedade capitalista, que reflete no seu interior as determinações e contradições dessa 
sociedade (Veiga, 2002).  

A gestão democrática é um dos princípios necessários para que o PPP de 2014 tenha êxito. Em uma gestão neste nível há transparência nas decisões e garantia de controle 
sobre os acordos estabelecidos. 

O PPP é um grande desafio escolar e, por meio dele, há uma autonomia vivida, permitindo que a escola deixe de lado papéis como de mera repetidora de programas de 
treinamento. Veiga (2002) 

O CEF 34 de Ceilândia fundamenta suas práticas pedagógicas na compreensão de  que a Educação Básica é direito indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, 
da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos, definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na legislação ordinária e 
nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão.” (DCNEB, 2010, P.2)   



   28 
 

O Projeto Político Pedagógico do CEF 34 caminha ao que diz o trecho das Orientações Pedagógicas – SE (2014): “uma construção coletiva que fortalecerá as escolas em 
busca do cumprimento de sua função social de garantir o acesso aos conhecimentos sistematizados ao longo da história da humanidade em articulação com os diferentes saberes 
construídos pelos sujeitos em espaços sociais diversos”. 

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é compreendido como um 
ser que aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. 

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os 
seres humanos e a natureza.  

Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa todas as etapas e 
modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sirvam como agente de 
mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido.  

Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo 
fundamental a pluralidade, a diversidade social e cultural em nível global e local. 

Um aluno necessita hoje, por estarmos em uma geração com uma tecnologia avançada, de direcioná-los não apenas viver um universo digital, mas de proporcionar uma 
formação ética, um desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento reflexivo, crítico e criativo, em concordância com o Currículo em Movimento da Educação Básica da 
Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

O aluno conforme a nova visão pedagógica (Implantação do terceiro ciclo) não deve permanecer apenas em saberes de poucas horas em sala de aula, mas um período 
integral em que acrescente saberes e práticas para a sua formação cidadã ao nível de ensino fundamental.  

O CEF 34 propõe uma escola onde os trabalhos em suas diferentes áreas do conhecimento são direcionados em ações didáticas e pedagógicas sustentadas em eixos 
transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), seguem o Regimento Escolar do Distrito Federal e são pautados nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
  Conforme a citação de Robison Sá (Revista Infoescola): “Educar é um ato de amor, de compreensão, de afetividades. É o processo no qual se envolvem aqueles que buscam a 
significação para daquilo que poderá encaminhá-lo a um futuro de sucesso ou até mesmo para resolver um problema pontual.” 
 
 

VI – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

1. Organização escolar: regimes, tempos e espaços. 

As relações de trabalho se dão através de uma proposta de transparência e respeito ao trabalho do outro. Há por parte da direção escolar um incentivo ao trabalho em 

equipe e respeito ao colega. A escola procura delinear nesse trabalho em reuniões periódicas (todas as quartas feiras), as funções de cada profissional e as necessidades da escola. 

As discussões são registradas, sempre que possível, em atas. Os conflitos de relações na escola, seja aluno/aluno, professor/aluno, professor/professor ou professor/ direção , são 

direcionados para uma mediação visando o acordo entre as partes afetadas, considerando as normas da escola.   

Os conflitos do tipo professor/aluno são resolvidos, preferencialmente, pelo professor. Quando essa estratégia não resolve os conflitos, os alunos são encaminhados à 

direção, onde é atendido pelas figuras do supervisor e coordenadores pedagógicos e/ou pela direção. Quando se faz necessário, a família é solicitada a comparecer à escola para 

esclarecimentos da conduta do aluno, quer por bilhetes quer por ligação telefônica.  

Conflitos que excedam as medidas de advertência e suspensão (Segue Regimento da SEEDF) são encaminhados para assinarem termo de compromisso, participarem de 

conselho extraordinário com professores/aluno/direção/ responsáveis pela matrícula, ou ainda pode ser acionado o Conselho Escolar e Tutelar. 
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Os conflitos com professores e funcionários são preferencialmente resolvidos na escola através de diálogo transparente, registrado em ata quando necessário. Quando não 

solucionados poderão ser encaminhados à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, respeitando a ouvidoria e ampla defesa do professor ou funcionário que se achar 

prejudicado.  

Os profissionais professores da escola estão em constante formação e qualificação profissional através de cursos como os ofertados pela EAPE e são visados pela figura da 

supervisão pedagógica. 

A escola CEF 34 promove eventos programados no calendário e realiza os dias letivos temáticos a fim de envolver um número maior de pais presentes na escola não apenas 

visando notas dos filhos, mas como parte integrante do processo de acompanhar e dar opinião na rotina da escola. 

Ao longo do ano oferecem-se palestras aos alunos com temas relevantes para contribuir na formação cidadã do aluno, além de eventos festivos para melhor integração e 

relacionamento dos mesmos na escola. 

O horário de entrada da escola no turno matutino é às 7 horas e 15 minutos e no vespertino às 12 horas e 45 minutos.  A saída do turno matutino ocorre às 12 horas e 25 

minutos e a saída do turno vespertino ocorre às 17 horas e 55 minutos. É respeitada a tolerância de 15 minutos antes do sinal de entrada no colégio. A saída fora do horário só é 

permitida mediante ligação telefônica ao responsável e registro em livro de ocorrência ou declaração de trabalho (caso realize estágio em turno contrário e o mesmo precise pegar 

ônibus). A saída é realizada pela portaria principal. Qualquer pessoa ao adentrar na escola deverá identificar-se junto à portaria e esclarecendo em que local desejará ir. 

Os eventuais atrasos de alunos deverão ser justificados na Direção da escola com devidos comprovantes cabíveis dos responsáveis. Devido à lei nº 1.303/96 (trata sobre 
abono), dispensas pelo TRE (art. 98 da Lei nº 9.504/97) e licenças médicas de direito, os professores poderão justificar suas ausências. A escola diariamente, portanto, adapta seu 
horário escolar, na medida do possível, apresentando- o aos pais e responsável no quadro de avisos do colégio. 

Diariamente o aluno deve comparecer a escola com o uniforme escolar (camiseta padronizada do CEF 34/SEDF/GDF/, calça jeans ou bermuda abaixo do joelho de cor azul 

escura ou preta e sem detalhes coloridos) e portando a carteirinha escolar de identificação dos mesmos. Estas medidas foram tomadas após reuniões com pais/responsáveis, 

professores e demais membros do corpo escolar, visando uma organização, auxiliando no fluxo de pessoas que entram na escola e na segurança ao aluno que estuda nesta unidade 

escolar. Além disso, o uso da carteirinha pelo estudante restringem as possibilidades de faltas injustificadas, saídas de estudantes dentro do horário de aula e identificação quem é 

aluno da escola. 

 

O aluno ao realizar sua matricula nesta unidade escolar, os pais, responsáveis e alunos recebem folheto com as normas internas para o bom funcionamento da escola. 

Nestas normas fica claro que: 

 Uso do celular e outros equipamentos eletrônicos: É proibido o uso do celular bem como de aparelhos eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir áudio do tipo 
MP3 e outros, conforme lei nº 4.131, de 02 de maio de 2008 DODF de 09/05/2008. Exceto casos autorizados pelo professor junto com a direção. 

 A escola não se responsabiliza por eventual perda/dano/furto de dinheiro, materiais escolares ou extraclasses (aparelhos eletrônicos). 
 Não é permitida a entrada de pessoas que não sejam do corpo escolar no horário de aula ou que não foram convidados pela direção.  
 Saída de sala de aula: a permissão ocorrerá em casos estritamente necessários, analisados pelo professor regente (respeitando a Lei que dispõe sobre a proteção ao 

professor e ao servidor ou empregado da educação no Distrito Federal - LEI Nº 5.531, DE 27 DE AGOSTO DE 2015). 
 Saídas culturais e esportivas e palestras: São organizadas pela equipe gestora juntamente com os professores e autorizados pelos pais ou responsáveis e deliberadsa 

pelo Conselho Escolar. 
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Nossa unidade de ensino está em conformidade com o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) e, portanto, presamos os direitos dos discentes como: 
 

O período de lanche realizado na escola se dá dentro do 3º horário. Para isto adotamos um terceiro horário estendido em alguns minutos para que os alunos não sejam 
prejudicados quanto ao conteúdo desenvolvido pelo professor e possam ter um tempo suficiente para o lanche. 

O período do intervalo é de vinte minutos após o quarto momento de aula. Este período é considerado um espaço de interatividade entre os alunos e podem ocorrer 
apresentações culturais curtas ou ainda ser ofertado som ambiente com músicas selecionadas previamente pela direção juntamente com aluno que trouxer a música. Também 
durante o intervalo são disponibilizados, sempre que possível, jogos como totó e ping-pong para que os alunos possam descontrair e descansar para um novo período de aula. 

A secretaria da escola atende ao público escolar no horário das 08 horas às 17 horas e 30 minutos de segunda a sexta-feira. 
A escola CEF 34 de Ceilândia possui normas escolares internas apresentadas ao aluno no início do ano letivo e disponibilizadas eletronicamente pelo Facebook da escola. 

Nelas estão inseridos os direitos, deveres e informes disciplinares para melhor andamento escolar. Lembrando que: “A educação é direito de todos e dever do Estado e da família” 
(art. 205 da Constituição Federal); art., 227 do Estatuto da Criança de Adolescente (ECA) e art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Com a deliberação em assembleia passou ser adotado desde o ano de 2017, carteirinha escolar vinculada ao programa Minha Nota, onde os alunos e pais monitoram a vida 
escolar (entradas e saídas, avisos da escola). Este programa possibilita aos pais e responsáveis um acompanhamento mais real diário da vida de seu filho(a) dentro da escola. 

A sala de informática (pertencente ao NTE/CREC) não é muito explorada por falta de um profissional permanente para auxiliar melhor o uso dos computadores, mas, na 
medida do possível e conforme a disposição dos professores alcança-se o uso destes equipamentos. A sala de informática também é aberta, sempre que possível, para cursos 
orientados pela EAPE. 

 A biblioteca escolar busca incentivar a leitura e é um espaço de pesquisa para os alunos da escola. Desde 2017 está composta de um computador que auxilia nas pesquisas 
e um programa básico de catalogação. Há uma profissional auxiliar de biblioteca que orienta os alunos com o intuito de despertar a curiosidade em uma organização básica da 
biblioteca, e incentivo à leitura e conservação do local. 

 

 

 

 Ser tratado com respeito, dignidade e equidade em todos os segmentos da escola. 

 Ser um agente que promova a paz e o bom andamento em sala de aula e demais segmentos da escola. 

 Ter acesso aos espaços limpos/conservados e recursos materiais didáticos (livros) de aprendizagem. 

 Receber acompanhamento pedagógico, atenção especial na forma adequada às suas necessidades. 

 Intervalo de acordo com a grade horária da escola. 

 Conhecer os critérios de avaliação do rendimento escolar da escola. 

 Ter seus trabalhos, tarefas e provas devidamente corrigidos e avaliados em tempo hábil.  

 Ser ouvido em suas reinvindicações.  

 Participar das reuniões e atividades culturais promovidas na escola sempre que convidado pela direção. 

 Ter lanche com qualidade de acordo com a nutricionista da Secretaria de Educação. 

 Ter reposição de aulas previstas no calendário escolar. 
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 Após período de adaptações e vivencias ocorrida na escola passamos adotar como norma interna os seguintes deveres ao corpo discente: 

Os alunos escolhidos pelos professores conselheiros de turma para atuarem como representantes de sua turma passam por um treinamento breve sobre como se  
comportar, suas atribuições e direitos. 

Quanto às coordenações pedagógicas, segue o padrão estabelecido pela portaria que rege o ano letivo, em outras palavras, se presa um período onde o professor possa 
realizar suas reflexões e trocar informações com outros colegas durante a coordenação por área de atuação.  

Os coordenadores pedagógicos atuam com os colegas professores e devem ter uma postura de serem reflexivos e impulsionadores, propositivos de ação solidária.  Para 
tanto o coordenador pedagógico participa de reuniões juntamente com a equipe gestora (diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico) para tomada de decisões no planejamento 
das ações e estudos de temáticas a serem debatidas com os professores para que possam orientar o andamento da coordenação, além de participar de reuniões pela própria 
Regional de Ensino, auxiliando em sua formação. O coordenador pedagógico participa também auxiliando a direção sempre que possível e participa dos diferentes projetos 
pedagógicos e passeios direcionados pedagogicamente na escola junto aos professores e alunos. 

 Compete ao coordenador também articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver e avaliar o Projeto Político-Pedagógico, sempre com o apoio da equipe 
gestora e pedagógica da escola.  

No período das reuniões coletivas se presa atender as expectativas do professor, mas também espaço de diálogo e formação ao profissional, normalmente orientada pela 
figura do supervisor pedagógico, coordenador e diretor ou vice-diretor da escola.  Mesmo porque com o 3º Ciclo no ano de 2018 se volta para práticas e estudos de implantação da 
política na escola.  

Para Anastasiou (2009, p. 223), coordenação “[...] é o ato de conjugar, concatenar um conjunto de elementos ou atividades, ou a gestão de determinado projeto ou 
setor, sendo responsável pelo andamento, pelo processo (setor, equipe, projeto, etc.)”. 

 Conhecer e cumprir o Regimento Interno do CEF 34 de Ceilândia. 

 Tratar com civilidade e respeito, a equipe de direção, professores e funcionários da escola. 

 Aplicar-se com diligência ao estudo das atividades desenvolvidas nos diversos componentes curriculares. 

 Colaborar na preservação dos materiais de uso da escola tais como: carteiras, cadeiras, mesas, banheiros, pratos, talheres, livros. Assim como quadros, paredes, 

janelas, vidros, tomadas e outros. 

 Zelar pela limpeza do colégio. 

 Ter postura adequada nas dependências e entorno da escola, não incitando colegas para atos de rebeldia, ofensas que levem a desacatos ou perturbem a 

ordem.. 

 Não namorar nas dependências do colégio, assim como não usar entorpecentes, bebidas alcoólicas e cigarros. 

 Aguardar o professor em sala de aula na troca de horário e após sinal de entrada para as salas. 

 Valorizar o lanche escolar, sem desperdícios e respeitando colegas que lancham. 

 Não promover vendas nem distribuição de panfletos informativos sem autorização da direção. 

 Não fotografar, filmar colegas, aulas, funcionários da escola. 

 Devolver livros dentro do prazo estabelecido pela direção e funcionário(a) da biblioteca. 

 Usar o uniforme completo durante a permanência do aluno dentro das diferentes dependências da escola. 

 Não sair da escola sem autorização da direção e comunicação aos pais/responsáveis. 
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A coordenação pedagógica. Ao mesmo tempo, recupera o sentido essencialmente coletivo do trabalho docente, realizado em contextos em que vários sujeitos se fazem 
presentes, influenciam histórias de vida e são influenciados por elas, pelos valores, concepções, saberes e fazeres uns dos outros (Fragmento do texto extraído das Orientações 
Pedagógicas do Distrito Federal ano 2014).  

As coordenações são realizadas numa sala própria ou ainda em espaços como a sala de informática ou pátio da escola. O cumprimento do horário é imprescindível para que 
o aproveitamento do espaço seja melhor.  

As coletivas são espaço de formação continuada com destaque a discussões de avaliação do processo, no processo. Toda essa mudança tem proporcionado 
amadurecimento coletivo. E com isso um ganho perceptível pelos estudantes no que se refere às aprendizagens (Fragmento do texto extraído das Orientações Pedagógicas do 
Distrito Federal ano 2014). 

Para o ano de 2018 está prevista uma coordenação voltada para estudos sobre o 3º Ciclo, formação de um currículo integrado, pautada na integração das diferentes áreas 
do conhecimento e experiências e formação e implantação do Conselho Participativo na escola. Quanto aos registros de avaliação escolar, aguardam-se diretrizes para as devidas 
mudanças. Logo, o CEF 34 realizará, neste ano, além de coletivas, um encontro de ambos os turnos para discussão e formação de um planejamento que será adotado pela escola.  

A princípio no ano de 2018 foi adotada uma avaliação diagnóstica geral (prova de conhecimentos gerais construída pelos professores presentes) com o objetivo de nortear 
o conteúdo que se dará no 1º bimestre letivo, pelos professores regentes.  

 
2. Relação escola – comunidade 

 
Uma relação necessária para que a escola permaneça com ideais crescentes, para uma educação favorável ao tipo de aluno do setor e para assim desenvolver projetos 

compatíveis com a realidade formada, é necessária a ajuda de todos os entes que formam a comunidade escolar. 
Aqui se presa o diálogo aberto com a comunidade através de reuniões e eventos que permitam apreciar e realizar suas indagações críticas construtivas prevendo uma 

melhoria escolar. Um destes momentos é quando se para parte dos conteúdos didáticos e se abre para um dia letivo temático direcionado conforme a problemática vivenciada 
atualmente na escola ou por meio de orientações expedidas pela Regional de Ensino.  

Os resultados do rendimento escolar do aluno são dados bimestralmente através de reuniões dos responsáveis pela matrícula e o corpo docente e direção.  Os 
responsáveis são convidados, sempre que possível, para participar também de forma indireta por meio de questionários diagnósticos (um destes presente nos anexos – trata da 
elaboração do PPP). 

O pátio escolar é usado para reuniões, palestras e para muitos outros eventos, sempre que possível, divulgados no Facebook da escola. A quadra não é coberta, mas a 
revitalização favorece uma atração maior por parte dos alunos e auxilia também nos eventos pedagógicos da escola. Algumas imagens a seguir permitem visualizar os eventos:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunião de pais e mestres (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação do Circuito de Ciências em Ceilândia (2016) 

                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jogos Interclasses (2017) 
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Uma prática comum em nossa escola é a participação na OBMEP na qual muitos alunos recebem treinamento por parte dos professores de Matemática, incentivos e apoio 

em cada etapa das Olimpíadas. 
 A escola também abre espaço, desde que previamente conversado com a direção da escola, à comunidade para eventos familiares, anteriormente agendado, com ofício 

especificando dados como os espaços utilizados na escola e horários. 
Durante o projeto Festa das Regiões (tradicional em nossa escola), ocorre a mostra dos projetos das disciplinas oferecidas no ensino fundamental, é aberto aos pais ou 

responsáveis para prestigiar o trabalho dos discentes da escola.  
Uma citação de Elisandra e Márcio Freschi da Revista da Educação IDEAU -2013, diz: “Estabelecer boas relações com os alunos é o primeiro passo para se obter um bom 

ambiente de trabalho. Para que as aulas sejam produtivas e interessantes para o aluno, ele precisa sentir-se a vontade com o professor, e isso irá facilitar seu envolvimento nas 

 
 

 
 
Palestras educativas no Pátio (Sexualidade-2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleção para Jogos da Primavera -2016 
 

 
Jogos comemoração dia do estudante - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula Prática no Jardim Botânico de Brasília -2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incentivo no intervalo – OBMEP 2015 

 
TRILHA ECOLÓGICA – FLONA/DF - 2018 
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atividades e a construção dos conhecimentos com relação aos conteúdos trabalhados. Ter boas relações com o grupo de trabalho, com a direção, funcionários e com os alunos é 
fundamental para que o trabalho seja completo e para que o ato de ensinar seja prazeroso. Para convivermos bem com as pessoas é preciso demonstrar afetividade e a escola, 
juntamente com a família, é à base da construção de valores”.  

Nesta perspectiva de melhorias que a escola visa atividades que vão além do conteúdo curricular a cumprir dentro do ano letivo. A organização do trabalho pedagógico da 
escola promove interdisciplinaridade através de projetos como a realização da Festa da Diversidade Cultural, Mostra de Ciências, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
e Dia Nacional da Consciência Negra (Projeto Mulheres Inspiradoras). Participa do PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE), em que a escola está inserida nas ações: combate ao 
mosquito Aedes aegytpi; prevenção ao uso de álcool , tabac, crack e outras drogas; prevenção das violências e dos acidentes; promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação 
tópica de flúor; verificação e atualização da situação vacinal; promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; direito sexual e reprodutivo e prevenção de 
DST/AIDS; promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração.  O PSE no CEF 34 aconteceu no ano de 2017 e dará continuidade com as ações 
no ano de 2018. A escola cumpre também datas e semanas com temáticas especiais presentes no Calendário Escolar do Distrito Federal: Dia de Conscientização do Uso Sustentável 
da Água, da Semana de Educação para a Vida (Lei nº 11.958/2009) e Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. (Lei Distrital nº5 714/2016). 

Dentre os trabalhos voltados para temas transversais na escola, merece destaque o projeto Exercitando a Educação Ambiental através da Coleta Seletiva de Lixo nas 
Escolas. Um projeto de intervenção local, desenvolvido inicialmente, pelo professor Raul Rodrigues dos Santos, no ano de 2013, destinado não somente aos estudantes como a 
toda comunidade local. O que se quis mostrar é que atitudes como a proposta, se tomadas diariamente, contribuirão para a percepção da quantidade de resíduos que produzimos 
e do valor que este lixo pode ter, nem sempre para nós, mas para outras pessoas que dependem dele para sobreviver. O projeto foi premiado no Green Move Festival de 2015. 

No ano de 2018 está previsto um trabalho na linha de valorização aos estudos. Para tanto uma das aulas de Parte Diversificada (P.D.) está sendo adotado um diário de 
bordo para acompanhamento dos estudos ao longo do bimestre. O monitoramento está sendo realizada por um professor de P.D. e está em fase de implementação.  

 
3. Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

 
 Considerando as palavras da Sonia Balzano (diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul, na revista Gestão Escolar, nº 
Edição 003, AGOSTO/SETEMBRO 2009. Título original: É preciso integrar os funcionários da escola): "Educação é um conjunto. Ensinamos aos alunos os conteúdos curriculares e 
também os atitudinais, passando valores e maneiras de se relacionar com as pessoas que certamente servirão de exemplo para os estudantes". 

O CEF 34 de Ceilândia assim pensa. Uma educação onde haja a valorização por meio de ações, como de escutar cada integrante do segmento da carreira assistência da 
escola e terceirizados para contribuir na solução de problemas, além de implantar ideias que ajudem no cotidiano da escola.    O que almejamos é que todos os funcionários se 
sintam integrantes, valorizados e tenham seu espaço de voz dentro da escola.  Quando há problemas de qualquer natureza para resolver, todos são convidados pela direção a 
refletir e encontrar soluções. 

Os profissionais da cantina, limpeza e vigilância de patrimônio público da escola estão em constante formação e qualificação através de cursos oferecidos em suas 
empresas e outros direcionados pela Regional de Ensino. 

 Um espaço de diálogo comum no segmento de professores é vistos principalmente nas coordenações pedagógicas. É um lócus privilegiado para a discussão e reflexão do 
processo educativo oportuniza ao professor conceber executar e avaliar seu trabalho, comprometendo o coletivo da escola fortalecendo o trabalho colaborativo a partir das trocas 
nas interações.  Por meio da regional de ensino há informes que são encaminhados aos professores que são incentivados a participar de oficinas, palestras e seminários que visam 
sua melhoria profissional.   

Outros espaços são as reuniões com o Conselho Escolar que tem por objetivo fortalecer e ampliar a participação da comunidade, família, alunos, professores e funcionários 
no bom funcionamento da escola, contribuindo tanto para a organização e aplicação de recursos como também para a organização de planos, metas e projetos escolares, 
garantindo assim uma gestão democrática do ensino. 

“A escola deve ser um espaço de aprendizagem constante não só para os alunos, mas também para os professores e os funcionários” (Sonia Balzano). 

http://gestaoescolar.org.br/indice/003.shtml
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O CEF 34 recebe também os educadores sociais voluntários (ESV) – pessoas selecionadas pela Coordenação Regional de Ensino para dar suporte às atividades de Educação 

em Tempo Integral e para atuarem no Atendimento Educacional Especializado, conforme a Lei nº 9.608/1998. Estes profissionais não tem vínculo empregatício nem obrigação de 

natureza trabalhista).   

A Sala de Recurso existente na escola atende alunos especiais no turno contrário. É constituída por dois professores especialistas. A cada ano apresentam um Plano de Ação 

que descreve as ações a serem realizadas com os alunos presentes. Desde 2015 a Sala de Recurso conta com o auxílio de alguns Educadores Sociais Voluntários previamente 

selecionados pela Regional de Ensino de Ceilândia para atender aluno especial específico. Os ESVs são orientados pelos profissionais da Sala de Recurso. 

No ano de 2018 a escola passou a participar do Programa de Saúde (PSE – 2018/2019), no qual participa de algumas ações (Combate ao mosquito Aedes aegypti; Prevenção 

ao uso de álcool e outras drogas; prevenção das violências e dos acidentes; Projeto Mulheres Inspiradoras; promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 

promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS. Todas essas ações são  voltadas para a saúde dos 

alunos, em parceria com o posto de saúde que atende a região onde está inserida a escola, conforme Portaria Interministerial nº 1055 25/04/2017.  

VII – PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO – APRENDIZAGEM. 

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

As Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2015) objetivam organizar e envolver — de maneira articulada — os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e 

em larga escala (ou de redes), tendo a função formativa como indutora dos processos que atravessam esses três níveis por comprometer-se com a garantia das aprendizagens de 

todos.  Hoje, o ato de avaliar não se restringe a ação de aplicação de testes ou exames para a mera medição. Conforme a SEEDF, as avaliações devem ser analisadas para promover 

intervenções constantes para o aprendizado do aluno. Logo tem natureza inclusiva, contínua, participativa, com perspectiva formativa e colaborativa, no qual a análise das 

informações favorece a reflexão e o redirecionamento do trabalho pedagógico, sempre que necessário. 

A rede pública de ensino do Distrito Federal preconiza que a avaliação, categoria central da organização do trabalho pedagógico, faz reverberar suas intencionalidades 

sociopolíticas comprometidas com a educação pública de qualidade referenciada nos sujeitos sociais, quando avalia na perspectiva da progressão continuada da aprendizagem de 

todos. 

O Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ano 2015, que trata da avaliação permanente, no art.170 diz: “tem como princípio a centralidade da ação 

educativa nos estudantes e possibilita aos gestores educacionais e à comunidade escolar acompanhar as aprendizagens dos estudantes, por meio de dados emanados da unidade 

escolar e das análises realizadas pela SEEDF, com vistas a garantir os direitos às aprendizagens”. 

Com a publicação das Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo e sua implantação em toda a rede de ensino público do Distrito Federal a partir do ano de 

2018, a concepção de avaliação formativa tem por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, 

servir de instrumento para a melhoria da função social a que se destina a escola. Agora avaliar perpassa um sentido de realmente valorizar as potencializações das aprendizagens 
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dos alunos no processo de ensino aprendizagem. Em conformidade com o que dizem as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 3º Ciclo vale ressaltar “(...) enquanto 

se avalia se aprende e enquanto se aprende se avalia”. Não mais avaliação das aprendizagens, mas avaliação para as aprendizagens.  

A escola CEF 34, prioriza os princípios no processo avaliativo conforme Regimento Escolar do GDF (2015): avaliação formativa; a articulação entre os três níveis da avaliação 

como aprendizagem, institucional e em larga escala (ou de redes); avanço de estudos para o ano/série subsequente nos termos deste Regimento; progressão continuada das 

aprendizagens; progressão parcial com dependência, exceto para estudantes inseridos nas turmas de Correção da Distorção Idade/Série, a partir de 2017 chamado de Programa 

para Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE; recuperação para estudante ou grupo deles com baixo rendimento escolar, por meio de intervenções paralelas e contínuas; 

aproveitamento de estudos concluídos com êxito; frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, conforme legislação vigente e computados os 

exercícios domiciliares amparados por Lei.  

Com a implantação do 3º Ciclo as avaliações realizadas na escola serão: 

1. Avaliação para as aprendizagens: terá base as avaliações diagnósticas antes realizadas pelo professor em sala, sendo que a primeira realizada no ano de 2018 foi geral, 

através de um provão que englobou todas as disciplinas e posteriormente cada disciplina realizou a diagnose de cada aluno. Os registros estarão sendo realizados pelos 

professores de cada disciplina que posteriormente ao passar pela avaliação institucional será discutida e repensada a forma de aprendizagem adequada para melhor 

aproveitamento dos conteúdos ministrados pelos professores. Além desta avaliação, a escola passará pela avaliação diagnóstica formatada pela SEE/CREC que será 

aplicada em dia específico para todos os alunos do 7º e 9º anos. 

2. Avaliação Institucional: Será realizada uma autoavaliação da turma, período que antecede o conselho participativo. Esta autoavaliação da turma será conduzida pelos 

alunos representantes de turma auxiliados pelo seu professor. Será um momento de reflexão dos atos praticados no qual serão apontadas sugestões para o bimestre 

seguinte. No início da avaliação entre alunos, pretende-se antes dos questionamentos, conversar com os alunos e demonstrar a importância de serem objetivos 

em suas colocações, bem como da necessidade de citarem fatos que os levavam a pensar de determinada forma sobre o professor. Sempre deixar claro que o 

objetivo da conversa era identificar os problemas para a busca de soluções. Nunca permitir que eles utilizem o momento para declarações subjetivas e 

infundadas contra os professores. Após este momento, haverá um pré-conselho com professores da turma para juntos pensarem nas práticas gerais de aprendizagem 

realizadas pela turma, apontando sugestões de melhoria. Posteriormente, pais/responsáveis passarão por avaliação, entregando sugestões de melhorias e outros 

apontamentos que acharem relevantes para melhoria da escola. Ao final do processo será reservado período para o Conselho participativo com pais, alunos, 

professores, direção onde juntos terão oportunidade de explanar as melhorias de aprendizado dos alunos para o próximo bimestre.   Todos os momentos avaliativos 

serão registrados em atas. Ao final do processo avaliativo serão decididas as possíveis intervenções para reorientar as ações de ensino em função das dificuldades de 

aprendizagem identificadas. 

3. Avaliação em larga escala: Será realizada conforme a SEE/DF com as respectivas datas determinadas pelo órgão competente, com o objetivo de diagnosticas e realizar 

o papel social nas práticas de aprendizagem no processo de conhecimento pedagógico histórico-crítica do aluno. 
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A escola, após reuniões pedagógicas, passou a praticar instrumentos e procedimentos da avaliação formativa que contribuem para o desenvolvimento intelecto-cognitivo e 

manuseio de comandos semelhantes a provas externas aplicadas no Brasil e atender uma organização de pensamentos para um aluno em construção de suas responsabilidades, 

além de facilitar a organização para o aluno e acompanhamento dos pais. Tal instrumento é a Semana de Prova. 

Esta atividade foi realizada no ano de 2016, durante o segundo e quarto bimestre letivos. Após revisão no início do ano de 2018 em reuniões coletivas, decidiu-se a 

realização da Semana de Prova no decorrer dos quatros bimestres letivos, mesmo com a implantação do 3º ciclo. A equipe de direção da escola (diretor, coordenador e supervisor) 

auxilia na organização das aplicações das provas desta semana. No entanto toda a elaboração do quantitativo de questões e formatação parte do professor regente. 

A escola acredita que a avaliação formativa serve para que os processos sejam conduzidos de maneira atenta e cuidadosa, a fim de que não se priorize o produto 

(quantidade) em detrimento da qualidade a ser considerada em todo o percurso. 

O processo de produção da prova busca caminhos para um encontro dos comandos, parte da formatação e tempo de prova com gabarito visto em aplicação nas diversas 

instituições como nas provas da OBMEP, Prova Brasil e outras onde exige uma maior aptidão crítica e reflexiva para responder as questões. 

No que se refere à avaliação institucional a escola preconiza a pratica do feedback (retorno) após realização de projeto ou dia de evento. Este momento se dá durante uma 

coordenação coletiva ou ainda em reuniões extraordinárias com todos os segmentos ou por segmentos do colégio. Nesta condição há possibilidade de todos que compõe o CEF34 

participarem da construção e história da escola e buscar melhorias para esta unidade. 

Quanto aos resultados bimestrais e finais da avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental – anos finais/séries finais e do Ensino Médio, 

são ser expressos por meio de notas, que variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) conforme Regimento Escolar do GDF/2015. Para o ano de 2018 aguarda-se determinação de 

mudanças da SEE/DF para alterar para menções com fichas individualizadas descritas como sugerido nas Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo. 

A promoção dos estudantes do Ensino Fundamental – séries e anos finais dar-se-á por progressão continuada utilizando-se mecanismos como reagrupamento de 

estudantes ao longo do ano letivo, levando em conta suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes professores e colegas, conforme Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo. 

A reprovação no 1º bloco de aprendizagem ocorrerá quando há defasagem de aprendizagem em mais de dois componentes curriculares. Nesse caso, os estudantes 

deverão ser matriculados no mesmo bloco de aprendizagem com acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos visando o alcance das aprendizagens.  A reprovação 

no 1º bloco poderá acontecer também quando o estudante não alcançar a presença de mínima de 75% do total da carga horária prevista para o ano letivo. Neste caso, aumenta-se 

o tempo de permanência do aluno no 1º Bloco.  

A reprovação no 2º bloco ocorrerá quando o aluno tiver defasagem de aprendizagem em um ou mais componentes curriculares. Neste caso será matriculado no mesmo 

bloco, com acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos para seu caso. O aluno poderá ainda devido um número maior que 75% de falta do total da carga horária 

prevista para o ano letivo, ser retido, devendo permanecer no 2º bloco. 
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  Já os resultados do processo avaliativo são registrados bimestralmente e ao final do ano letivo no Diário de Classe, pelo professor, e na Ficha Individual do Estudante, pela 

Secretaria Escolar, sendo comunicado às famílias e/ou responsáveis legais ou ao estudante, até 15 (quinze) dias após o término do bimestre, semestre ou ano letivo (Regimento 

Escolar do GDF/2015).  

A recuperação de estudos segue o Regimento das Escolas Públicas do GDF. Sua realização está sob responsabilidade direta do professor, com apoio da família, por meio de 

intervenções pedagógicas aos estudantes sempre que surgirem dificuldades no processo. São realizadas por meio de uma recuperação contínua, inserida no processo de ensino e 

de aprendizagem, no decorrer do período letivo, assim que identificado o baixo rendimento do estudante.  

Até o momento não há projeto interventivo para este processo de recuperação com os estudantes, visto que a escola está em processo de construção durante o ano de 

2018 para consolidar implantação do 3º Ciclo. Há apenas ações isoladas que partem do professor da disciplina com seu aluno em sala de aula.   

 

Conselho de Classe 

O Conselho de Classe até o ano de 2017 se reunia, ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do Diretor da 

unidade escolar ou de um terço dos membros do colegiado do CEF 34. O conselho poderá ser presidido pelo Diretor ou seu representante, ser secretariado por um de seus 

membros, indicado por seus pares, que registrará em ata (anexo 01 no final do PPP da escola). 

Em 2018, com a implantação do 3º ciclo, está sendo analisada dentro das coordenações a formatação para a realização do conselho participativo.  

A escola prioriza o Regimento Escolar do GDF o qual descreve que a decisão de promoção do estudante pelo Conselho de Classe, discordante do parecer do professor 

regente de determinado componente curricular, deve ser registrada em ata e no Diário de Classe, no campo “Informações Complementares”, preservando-se nesse documento o 

registro anteriormente efetuado pelo professor. 

Durante o Conselho a escola analisa de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, considerando as necessidades individuais, as intervenções 

realizadas, os avanços alcançados, inclusive mediante a análise dos índices de desempenho. Faz também a discussão e deliberação de ações pedagógicas interventivas como 

contactar pais/responsável da matrícula do aluno para reuniões particulares e pontuais visando uma parceria do compromisso entre o responsável, aluno, professor e direção 

escolar. Discute-se sobre a aplicação do regime disciplinar conforme o Regimento do GDF e normas da escola de caráter pedagógico e de recursos interpostos e delibera-se sobre 

os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos (ao final de cada bimestre). 

Antes da realização do Conselho de Classe é realizado um pré-conselho com os estudantes de cada série/ano, a princípio mantido no ano de 2018, mesmo com a 

implantação do 3º Ciclo. Esta ação é dirigida pelos representantes de turma acompanhada por um professor, em sala de aula. Na planilha os alunos respondem e discutem pontos 

relevantes avaliando o bimestre A planilha realizada pelos alunos é levada a discussão durante o Conselho de Classe pelos professores da série/ano. Como dito nas páginas 

anteriores, perpassará por um momento entre professores e direção e outro de pais e finalizará numa reunião com os seguintes membros: alunos, pais, professores e membros 

da direção escolar para realização do Conselho Participativo.  
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VIII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

O acompanhamento dos projetos pedagógicos é feito através de atas registradas em reuniões na coordenação coletiva, reuniões de pais e mestres e do Conselho Escolar. 

Também são registradas em folha do pré-conselho realizado por bimestre com os alunos, onde o representante de turma dirige a reunião com o professor ou um membro de 

direção em sala de aula. Em outro momento, professores avaliam de acordo com cronograma específico. 

Outros momentos são apresentados em reuniões extraordinárias como em Assembleias na escola. Todos os produtos dos projetos e eventos são registrados e publicizados 

pela conta da escola no Facebook.  

 O processo de avaliação institucional, importante instrumento de feedback para a equipe gestora, objetivando o crescimento da instituição, é realizado por meio de 

formulários-diagnósticos, debates e gráficos. 
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IX – APÊNDICE 01 – PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA 

1– Projetos Interdisciplinares: 

1.2 - Festa da Diversidade Cultural brasileira  

Introdução/Justificativa 

 

Apesar do processo de globalização, que busca a mundialização do espaço geográfico – tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea – 

aspectos locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos e várias comunidades continuam mantendo seus costumes e tradições. 

 “A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar: vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre 

outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. Os principais disseminadores da 

cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, 

entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil (www.mundoeducacao.com – Cerqueiro, W. e Francisco)”. 

O Brasil apresenta hoje uma extensão territorial de 8.514.877 km2, razão pela qual foi necessário dividir nosso país em regiões, dessa forma buscou-se tornar mais fácil 

administrar e estimular o desenvolvimento se baseando nas características regionais (www.brasilescola.com –  Cerqueiro, W. e Francisco – Graduado em Geografia). 

  Atualmente o Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal, divididos em cinco regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste.  

O Centro de Ensino Fundamental 34 de Ceilândia (CEF 34), pensando numa forma de homenagear a cultura brasileira, por saber que faz parte do ser humano a necessidade 

de conhecer a história de cada região evocada por várias formas de linguagem, realiza com o corpo escolar, atividade que demonstra parte das peculiaridades das diferentes 

regiões do Brasil. Todo o processo é desenvolvido durante o 3º bimestre letivo, no qual são realizadas diferentes ações pedagógicas, com um dia de culminância.  

 

http://www.infoescola.com/educacao/conselho-escolar/
http://www.infoescola.com/autor/lucila-conceicao-pereira/3317/
http://www.mundoeducacao.com/
http://www.brasilescola.com/
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Objetivo geral 

Conhecer a diversidade cultural do país (Brasil), bem como saber a origem de festas folclóricas, culinária, crenças e todos os tipos de manifestações culturais existentes, 

contrapondo a tentativa de unificação de uma cultura de massa imposta pelos meios de comunicação. 

. 

 Objetivos específicos 

 

1. Fortalecer o processo de valorização de costumes locais;  

2. Promover no estudante o sentimento de valorização cultural do país; 

3. Reconhecer as diferentes culturas do Brasil; 

4. Respeitar as diferentes culturas do povo brasileiro em suas diferentes regiões;  

5. Mostrar que não existe uma melhor ou mais desenvolvida região brasileira que a outra; 

6. Esclarecer o conceito de cultura; 

7. Citar os principais elementos que configuram a cultura de um determinado local;  

8. Questionar os estudantes sobre os aspectos culturais do Brasil e os principais povos responsáveis pela disseminação cultural. 

 

Metodologia aplicada/Avaliação 

 

Após discussões na coordenação coletiva, a escola passa adotar uma formatação e estratégia para realização desta atividade interdisciplinar que deixa de ser aplicada como 

um evento importante da escola e passa ser projeto permanente a partir do ano de 2016. 

Cada série estuda um tipo de região:  

 6º anos – região Sul. 

 7º anos –região Centro-oeste. 

 8º anos – região Sudeste. 

 9º anos – região Nordeste. 

 CDIAs – região Norte. 

O projeto envolve uma etapa em sala de aula realizada pelo professor conselheiro que irá orientar os alunos mediante item escolhido previamente.  

Os critérios avaliados são: 

1. Ornamentação com sustentabilidade; 

2. Pontos turísticos; 

3. Comidas típicas: Mínimo de dois pratos para degustação e no mínimo dois pratos para exposição em forma de vídeos ou cartazes etc; 
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4. Dança típica: apresentação ou vídeo de pelo menos uma dança típica. 

5. Aspectos físicos; 

6. Densidade demográfica e panorama atual da situação econômica; 

7. Fauna e Flora; 

8. Personalidades/literatura. 

 Nesta primeira etapa o professor Conselheiro também terá o papel de avaliar os alunos até o dia da culminância. O professor conselheiro deverá avaliar os critérios: 
presença, organização do grupo, pesquisa individual, desenvolvimento do trabalho em sala, participação individual durante a elaboração do trabalho.  
 Nas turmas de CDIAs (Correção Distorção Idade Ano) os alunos são avaliados em menos critérios. Para tanto, os professores reúnem-se antes para rever quais critérios 
a turma conseguirá desenvolver. 
 Os alunos da Educação Integral e Sala de Recurso são vistos como alunos da série, portanto, não há um trabalho em separado, mas integrado e inserido normalmente 
na turma.  No entanto, os professores da Sala de Recurso e coordenador do Integral, juntamente com os Educadores Sociais Voluntários participam de todo o processo apoiando 
professores e auxiliando os alunos ou ainda auxiliando na organização do dia de culminância. 
 Quanto aos recursos materiais, a escola disponibiliza uma parte e outra é vinda dos alunos juntamente com o(s) professor(es) responsável(is) pela região. 
 Além da avaliação do professor conselheiro, cada turma será avaliada, numa segunda etapa, por três professores diferentes, no dia da culminância (quadro  a seguir). 
A média das notas dadas pelos professores avaliadores será atribuída à turma e somada à nota individual do aluno, gerando um valor total de 1,5 (um ponto e meio) na média final 
para cada disciplina.  
 
 O conteúdo desenvolvido no projeto também servirá de fonte para o professor explorar, na medida em que achar adequado, em sua prova formativa do bimestre.  

 

Questionário do Professor Avaliador do Dia 

Nome do professor: 0,0 0,05 0,1 

1. Como estava a ornamentação?    

2. Os pontos turísticos foram destacados?    

3. O grupo apresentou comidas típicas variadas?    

4. A sala estava organizada e foi receptiva?    

5. As características da região (mapa, hidrografia, relevo, flora, fauna, densidade 
demográfica, literatura/personalidades) forma ilustrados? 

   

TOTAL  
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 No dia da culminância do projeto, membros da Comunidade Escolar (pais ou responsáveis, funcionários da carreira assistência e terceirizados) participam da avaliação 

informal expondo sua opinião conforme quadro a seguir:  

 

Questionário do Avaliador – COMUNIDADE ESCOLAR 

Nome: Regular  Bom  Ótimo 
1. Como estava a ornamentação das regiões?    

2. Como estavam as danças apresentadas durante o evento?    
3. Considerando a organização geral da Festa das Regiões, qual a sua opinião?    

4. Quanto às comidas típicas apresentadas você acha que estava...    

 
 Uma avaliação informal é realizada durante o pré-conselho realizado em sala pelo aluno representante de turma com seus pares, visando melhorias para outras Festas 
da Diversidade Cultural Brasileira.  
 Os professores que não são Conselheiros ficam no apoio e organização no dia do evento. 

 No dia da culminância é separado um período de aula para ornamentação das salas e pátio da escola. Os trabalhos são apresentados dentro da sala de aula.  Ficando o 
pátio da escola para as apresentações de danças típicas e teatro. As comidas típicas são disponibilizadas para degustações pelo público presente. São feitos registros 
fotográficos ao longo do processo e as imagens (fotos ou vídeos) são publicadas no Facebook da escola (algumas fotos a seguir). 

 

1.3 – Eventos: 

 

A escola realiza alguns eventos previstos no calendário escolar do GDF (Semana do Uso Sustentável da Água – Lei 5.243 de 15/12/2013; Semana de Educação para a Vida - 

Lei Nº 11.988/2009) e outras típicas da cultura brasileira como a Festa Junina com o fim de promover a integração entre os membros da comunidade escolar e momentos de lazer e 

valorização da cultura e, ainda a reflexão acerca de problemas que o Brasil enfrenta.  

A escola promove também palestras com um fim de conscientizar e informar aos alunos de temas atuais e pertinentes a sua faixa etária. Como: higiene pessoal e 

sexualidade, combate ao uso de drogas e nutrição adequada para uma qualidade de vida, uso adequado e consumo consciente de água. 

 

A- Semana do Uso Sustentável da Água  

 

A semana é dedicada ao desenvolvimento de ações educativas acerca do uso sustentável da água. Tem o objetivo de promover ações pedagógicas para conscientização da 

comunidade escolar, a respeito da situação da água potável em nossa sociedade, bem como sua conservação para as gerações futuras. A cada ano é promovida a partir de 

discussões de coordenação junto com os professores, para decidir qual a melhor estratégia pedagógica a ser adotada. Esta semana ocorre no 1º bimestre letivo. 
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B- Semana de Educação para a Vida 

 

 Prevista no calendário escolar para desenvolver com alunos temas que abordem valores e atitudes para convivência humana. O tema e as ações são decididos em reunião 

pedagógica com o objetivo de realizar um dia de culminância com a comunidade escolar.  

 

C – Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

 A partir do ano de 2017 a escola passou a desenvolver esta semana temática a fim de ensinar e incentivar a importância da Lei número 5.714, de 22 de setembro de 2016. 

Assim a escola, representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fatores que contribuem para a convivência com a heterogeneidade, 

em um ambiente inclusivo e de enriquecimento. 

 

D -  Festa Junina 

I. DOS OBJETIVOS: 

 Arrecadar prendas (brinquedos, gêneros alimentícios, etc.), para serem utilizados na preparação e premiação da festa junina do CEF34 de Ceilândia, a se 

realizar no mês de junho. 

 Os recursos financeiros auferidos com a festa serão aplicados conforme o que for acordado dentro do Conselho Escolar, visando à necessidade imediata da 

escola.  

 

II. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GINCANA: 

 Respeito para com os colegas;  

 Trabalho em equipe;  

 Desenvolver o espírito esportivo (saber ganhar ou perder);  

 Arrecadar alimentos e prendas para realização da Festa Junina da escola. 

 

III. DOS PARTICIPANTES: 

1- Todos os alunos regularmente matriculados na escola, professores e funcionários da unidade escolar.  

2- Visando cobrir o evento com desportividade e equilíbrio físico e cronológico, a competição será disputada dentro de cada turno. 
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IV- DAS INSCRIÇÕES: 

1- A comissão organizadora considera que todos os alunos estão inscritos e as equipes já definidas por suas turmas.  

 

V – DAS EQUIPES: 

1- Toda turma será considerada uma equipe (Exemplo – turma 6ª A = equipe 6ª A). 

2- Cada equipe terá obrigatoriamente que apresentar 2 (dois) alunos (representantes de turma) e o professor(a) conselheiro (a) que representarão a equipe perante a 

comissão organizadora para todas as questões e efeitos inerentes à gincana. 

3- Os alunos terão a incumbência de representar sua equipe, retirar o mapa de recebimento e pontuação; entregar as prendas arrecadadas e zelar pelo mapa com a 

pontuação obtida.  

 

VI – Da Disputa e Classificação: 

1- A comissão organizadora (equipe de direção) oferecerá uma relação com valores em pontos das prendas alvo a serem arrecadadas (anexo ao regulamento). 

2- Vencerá a equipe que obtiver o maior número de pontos no final da competição.  

3- Serão premiadas somente as equipes que obtiverem o primeiro lugar (maior número de pontos) por turno (1 vencedor do matutino e 1 vencedor do vespertino). 

 

VII – Da Premiação:  

1 - A comissão organizadora oferecerá ao primeiro colocado de cada turno prêmio divulgado no início da gincana pela direção do CEF34. 

 

VIII – Da arrecadação de Prendas:  

1- Os alunos e o professor(a) Conselheiro(a) de equipe farão a motivação diária para a arrecadação de prendas fluir para as suas equipes, e de posse destas entregar à 

comissão organizadora.  

2- O momento de entrega das prendas será dentro do 3º horário de aula, em que os alunos representantes serão conduzidos por membros da direção a encaminhar os 

itens a um depósito e realizar a contagem de pontos do dia. 

3 – As prendas deverão ser entregues até, no máximo, dois dias antes da realização da festa. Data esta considerada de encerramento da gincana.  

4 – Os alunos que irão arrecadar os itens receberão autorização escrita pela U.E., aprovada anteriormente pelo responsável direto. 

5 – O professor (a) conselheiro (a) poderá contribuir com os itens da tabela para sua equipe, porém dentro de um teto estipulado pela comissão organizadora. Os 

item(s) serão entregues a comissão organizadora. 

6 – Haverá tarefas preestabelecidas e com tempo adequado para serem cumpridas; 

7- Em hipótese alguma as prendas serão aceitas fora dos horários estipulados; 

8 - Haverá momentos de prendas relâmpagos com prazo de 1(um) dia para a entrega. 
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IX – Da Comissão Organizadora: 

1. A comissão organizadora será constituída por membros do Conselho Escolar ou/e Equipe Pedagógica e Direção da Escola que terão a incumbência de tomar todas as 

providências para a realização da gincana. 

2. A comissão organizadora reunir-se-á extraordinariamente todas as vezes que se fizer necessário para analisar sugestões, emitir parecer e dirimir dúvidas para o bom 

andamento da gincana e festa junina.  

 

X– Do Resultado: 

Serão apresentados 3 (três) quadros parciais: início, meio e próximo ao final da competição. Serão divulgados nos quadros de aviso da escola. 

Resultado Final: dia da festa junina. 

 

XI – Das provas da gincana: 

1 - A equipe nota 100: receberá 100 pontos a equipe que demonstrar mais organização; espírito esportivo; e animação. A nota será dada no dia da festa. 

2 - Uma das provas da gincana será o traje caipira a ser realizada na última semana da gincana. 

 

XII - Das Disposições Gerais e Transitórias:  

 

1- O mapa de recebimento e pontuação e a relação de prendas alvo deverão ser retirados com a comissão organizadora por um aluno (representante) e pelo professor 

conselheiro de cada equipe.  

2- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.  

 

XIII - CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

No dia da festa será anunciada a sala vencedora, no caso de empate faremos uma competição em que os representantes irão disputar o 1º Lugar.  

 

XIV – DIA DA FESTA JUNINA: 

1. No dia da Festa Junina será permitida apenas a entrada dos alunos, responsáveis (a convite da comissão organizadora) e funcionários do CEF 34. 

2. Cada aluno que entrar no dia da festa terá direito a um kit (lanche dos itens arrecadados durante a gincana). Os demais itens oferecidos durante a festa serão 

repassados aos alunos por um valor popular que será revertido para a escola conforme decisão do Conselho Escolar que avaliará a destinação que a escola necessite.  

3. As apresentações das quadrilhas terão ensaio em dias e horários marcados, acompanhados por um membro da comissão organizadora que coordenará os ensaios. 

4. No dia da culminância o aluno deverá entrar uniformizado e portando a carteirinha, para sua identificação. Neste dia também é permitido à entrada do responsável 

do aluno a fim de prestigiar o evento realizado pelo aluno (a). 
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4. TABELA DE PONTUAÇÃO DAS PRENDAS 

Quantidade Produtos Valor em pontos 
1 unidade Brinquedo de R$ 4,00 200 pontos 

200 g Batata palha 250 pontos 

500g Amendoim 100 pontos 

1 litro Leite longa vida integral 200 pontos 

100 unidades Copo descartável– 180 ml 50 pontos 

Sachê = 250gr Molho de tomate para cachorro-quente 100 pontos 

1 unid.- 900ml Óleo de soja 100 pontos 

01 unidade Artigo de loja 1,99 100 pontos 

1 lata (395g) ou caixinha Leite condensado 200 pontos 

1 Kg  Açúcar 200 pontos 

1lata Milho em conserva 50 pontos 

10 unidades Colher descartável pacote fechado 50 pontos 

50 g Cravo/ Canela 50 pontos 

1 pacote (100 unid.) Saquinho de pipoca  20 pontos 

500g Milho para pipoca 50 pontos 

1pacote (50unid) Guardanapo de papel 100 pontos 

1pacote 500g Salsicha – (perecível) – Entregar dia 19/06 a 21/06 350 pontos 

2 litros Refrigerante (Coca-cola) 300 pontos 

2 litros Refrigerantes de outras marcas 200 pontos 

500g Canjica branca 100 pontos 

500g Canjica amarela 50 pontos 

250 ml. Leite de coco 100 pontos 

200 g Coco ralado 100 pontos 

25 saquinhos Saco para cachorro-quente 50 pontos 
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 E- Semana da Consciência Negra  

 O Projeto tem por objetivo levar o aluno a vivenciar no dia-a-dia as práticas da conscientização, dos direitos humanos, da leitura, da arte, desenvolver uma 
construção lógica de conhecimentos com base no seu contexto social e que possa com suas ideias organizadas compartilhar essas construções e significados sobre a cultura 
afro-brasileira com outras pessoas. Espera-se do aluno, através das atividades, ultrapassar os debates sobre racismo, preconceito e exclusão na sociedade, conscientizando 
a valorização do negro como parte componente da sociedade.  Possibilita o aluno a conhecer, comparar os diferentes grupos sociais e suas diferenciações históricas. 
Também estimular o gosto pela reflexão sobre a origem, diversidade e riqueza da cultura africana e afro-brasileira, identificando e valorizando essa cultura como elemento 
constituinte da cultura nacional. 

 Tem como base para realização desta semana a Lei nº 10.639/2003 e a Lei nº11.519/2011, a cultura africana e afro-brasileira, o escravismo e sua relação na 
construção de um país chamado “Brasil”, libertação ou abandono do povo negro no Brasil República, as heranças deixadas pelo povo negro na construção política e 
econômica do Brasil, racismo, preconceito, religião, violência e extermínio, dia 20 de novembro e vultos históricos líderes do movimento negro nacional e mundial.  

 O eixo temático é a Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a diversidade, ampla em seu significado. 

 Durante a semana que antecede a culminância do projeto os professores terão como referência em seus planos de aula os temas supracitados. 

 O projeto visa envolver toda a comunidade escolar. No dia da culminância será realizado o desfile da beleza negra, oficinas, exposições e apresentações 
musicais e lanche diferenciado.  A avaliação será dentro da semana no decorrer da construção dos produtos que serão apresentados no dia de culminância. 
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1.2 - Projetos específicos (por área de conhecimento) 

A cada ano, os professores e a equipe de direção se reúnem durante sua semana pedagógica para planejamento e viabilização dos projetos com base no calendário do 

ano vigente que posteriormente são apresentados à Comunidade Escolar em reuniões específicas 

 
 

 
 
 

                                                                                 Área de Conhecimento: ARTES       

Parceria fora da escola: (   ) Sim     ( X ) Não                                                                  Responsáveis pelo Projeto: Professores de Artes 

Nome do Projeto Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 
Projeto (sala de aula/ 
outros espaços da 
escola/ Participação 
da Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 

utilizados 

Atende as quais os 
objetivos de 

aprendizagem do 
currículo da SEEDF 

Avaliação do Projeto Cronograma 

Cultura Indígena 

Estudar artefatos, práticas, 
costumes e cultura indígena. 
Valorizar o legado da cultura 
indígena no Brasil. 

Aulas teóricas e práticas 
com pintura corporal e 

facial; contação de 
instrumentos e artefatos; 

encenações temáticas; 
vídeos informativos. 

Sala de aula Diversos 

Conhecer a cultura 
indígena. 
Experimentar a expressão 
corporal e vocal. 

Trabalhos 
Relatórios 

Participação do aluno. 
2º Bimestre. 

Cultura afro-brasileira 
Estudar a cultura africana na 
formação cultural brasileira. 

Exposição e apresentações 
temáticas em sala. 

Sala de aula Diversos  

* Conhecer e valorizar 
manifestações culturais 
afro-brasileiras na cultura 
brasileira. 

Trabalhos apresentados 
e participação em sala  

4º bimestre 

Sexta Cultural 

Estimular a criatividade 
espontaneidade do 

aluno através de 
apresentações durante 

o intervalo. 

Exposições e 
apresentações 

temáticas. 

Pátio da escola durante 
o intervalo 

Diversos  

* Conhecer a arte cênica 
como linguagem e forma 
de expressão.                    * 
Apreciar os elementos 
cênicos em produções 
culturais.                            * 
Desenvolver a 
expressividade musical. 

Ponto de 
participação 

Ao longo do ano letivo 

Mostra Cultural 
Valorizar os trabalhos 
feitos pelos 
alunos,durante o 
período letivo. 

Exposição em mural e 
apresentações de diversas 

modalidades. 

Sala de aula. 
Participação da 

comunidade escolar 
Diversos  

* Apreciar artes visuais, 
cênicas e musicais 
realizadas durante o ano. Avaliações dos 

trabalhos práticos. 
4º bimestre 
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                                                  Área de Conhecimento: GEOGRAFIA/HISTÓRIA       

Parceria fora da escola: (PARMA da Água Mineral)                                        Responsáveis pelo Projeto: Professores de Geografia e história 

Nome do 
Projeto 

Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 
Projeto (sala de 

aula/ outros 

espaços da 
escola/ 
Participação da 

Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 

utilizados 

Atende a quais 

objetivos de 
aprendizagem do 

currículo da SEEDF 

Avaliação do 
Projeto 

Cronograma 

Programa de 
preservação 
Ambiental 

Conhecer o Parque 
Nacional de Brasília 
(Água Mineral) ou 
Jardim Botânico.     
Interagir com os 
recursos hídricos, 
vegetação e fauna 
do Cerrado. 

Palestra in loco, com vídeos. 
Visita ao Museu de 
Taxidermia. 

Em sala de aula e saída 
com os estudantes à 
Água Mineral ou Jardim 
Botânico. 

Vídeos passados no 
data-show. Caixa de 
som.Ônibus para 
transporte dos alunos. 

Incentivar a Preservação 
ambiental do bioma 
Cerrado. 

Estudo dirigido. 
Relatório de visita. 

2º bimestre 

Semana da Pátria 
(pontos turísticos 

de Brasília) 

Conhecer os 
símbolos e 
monumentos 
históricos e 
geográficos de 
Brasília. 

Visitar ao Memorial JK e 
Praça dos 03 Poderes. 

Em sala de aula e saída 
para visitação aos 
pontos turísticos de 
Brasília. 

Vídeos passados na 
data-show. Caixa de 
som.Ônibus para 
transporte dos alunos. 

Estudar o D.F. e sua 
urbanização. 

Relatório de visita. 3º bimestre 

Conhecendo 
Brasília 

Conhecer e 
observar o espaço 
geográfico de 
Brasília, englobando 
sua história e sua 
arte. 
Conhecer as 
embaixadas de 
alguns países. 

Conteúdo em sala de aula. 
Palestra in loco. 

 
 

Em sala de aula e saída 
com os estudantes às 
embaixadas/ Brasília. 

Apostila. Vídeos. Livro 
didático. 

 Data-show; ônibus 
para o transporte dos 

alunos. 

Conhecer aspectos 
históricos, geográficos e 

culturais de alguns países 
e Brasília.  

 Relatórios de 
visita. Mural com 
fotos. Confecções 
de jornais. 
Apresentação de 
relatório de visita 
em sala de aula. 

1º Bimestre 
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                                                   Área de Conhecimento: MATEMÁTICA       

Parceria fora da escola: NÃO                    Responsáveis pelo Projeto: Professores de matemática. 

Nome do 
Projeto 

Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 

Projeto (sala de 
aula/ outros 
espaços da 
escola/ 

Participação da 
Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 
utilizados 

Atende a quais 
objetivos de 

aprendizagem do 

currículo da SEEDF 

Avaliação do 
Projeto 

Cronograma 

Matemática na 
Prática 

Estimular o interesse, a 
participação, a 
curiosidade, o espírito 
de investigação e o 
desenvolvimento da 
capacidade para 
resolver problemas 
matemáticos; 
 
 Desenvolver atividades 
práticas de desenho 
geométrico, construção 
de sólidos geométricos, 
quebra-cabeças, 
croquis e maquetes, 
pesquisa de campo 
com a comunidade 
escolar. Origame.  
 
Aplicação da matemática no dia a dia, 
envolvendo a Física e Química (jogos 
envolvendo as 4 operações. 
Planificações geométricas. 

Aula semanal de matemática prática 
com a utilização de régua, compasso, 

transferidor, trena, papel 
quadriculado, calculadora, livro 

didático para facilitar a compreensão 
dos conceitos matemáticos ao longo 
dos bimestres. E por esse trabalho 
de geometria junto com a feira de 

ciências. 

Usar o espaço na 
frente da Biblioteca da 
escola. Colocar mesas 

e cadeiras para 
trabalhar com os 

alunos da OBMEP. 

Régua, compasso, 
esquadro e 

transferidor de 
madeira. 

Para os alunos 3 kits 
com 35 compassos, 

réguas e transferidor. 

 

Avaliar dentro da 
própria disciplina, 

caracterizando 
como um trabalho 

. 

2º bimestre e 
apresentação no 3º 

bimestre junto com a 
Mostra de Ciências. 

Questões da 
OBMEP 

Resolver questões, situações 
problemas que envolva a formatação 
aplicada nas provas das Olimpíadas de 
Matemática (OBMEP). 
Estimular a participação à OBMEP do 
ano letivo. (As aulas irão se estender 
aos outros alunos. Após a OBMEP a  
atividades com estes exercícios serão 
estendidas aos alunos com 
dificuldades. 
 

Aulas em horário contrário na 
Biblioteca da escola. 

Biblioteca da escola. 
Provas já aplicada da 

OBMEP 
 Participação. 2º Bimestre  
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Área de Conhecimento: MATEMÁTICA 

Parceria fora da escola: NÃO                    Responsáveis pelo Projeto: Professores de matemática. 

Nome do 
Projeto 

Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 
Projeto (sala de 
aula/ outros 

espaços da 
escola/ 
Participação da 
Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 
utilizados 

Atende a quais 

objetivos de 
aprendizagem do 

currículo da SEEDF 

Avaliação do 
Projeto 

Cronograma 

Geometria Plana/ 
Geometria 

Espacial 

Aprender conceitos geométricos a 
partir das aulas prática e material 

concreto produzido em sala. 

Construir material concreto e sólidos 
geométricos fazendo trabalhos 

artísticos com geometria. 

Sala de aula. 
Pesquisa em casa. 
Projeto em grupo. 

Quadro negro. 
Pesquisas na internet. 

Material concreto 
apresentado pelo 

professor. 
Data – show. 

Geometria plana. 
Estudos polígonos: retas 
paralelas cortadas por 

uma transversal; círculos; 
poliedros. 

O projeto será 
avaliado pela 

pesquisa. 
Apresentação em 

sala. 
Construção da 

material. 

3º bimestre 
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                 Área de Conhecimento: Língua Portuguesa 

Parceria fora da escola: NÃO                    Responsáveis pelo Projeto: Professores de português 

Nome do 

Projeto 
Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 

Projeto (sala de 
aula/ outros 
espaços da 

escola/ 
Participação da 
Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 
utilizados 

Atende a quais 
objetivos de 

aprendizagem do 
currículo da SEEDF 

Avaliação do 

Projeto 
Cronograma 

Sarau Literário 
Aproximar os alunos da linguagem 

literária bem como valorização 
cultural. 

Incentivar a criação literária. 
Estimular a leitura em sala. 

Implementar um cronograma. 

Sala de aula. 
Biblioteca da escola. 
Demais ambientais 

escolar. 

TNT, cartaz, som, 
equipamentos 

multimídia, materiais 
de expediente. 

Aquisição de linguagem 
e lexical. 

Aprimoramento da 
leitura e produção 

textual. Trabalhar os 
diversos gêneros 

textuais. 

Análise dos 
resultados por 

meio de portfólio 
e relatórios. 

Ao longo do ano 
letivo. 

Projeto de 
Leitura 

Aproximar os alunos da linguagem 
literária bem como valorização 

cultural. 
 

Incentivar a criação literária. 
Estimular a leitura em sala. 

Implementar um cronograma. 

Sala de aula. 
Biblioteca e demais 

ambientes escolares. 

TNT, cartaz, som, 
equipamentos 

multimídia, materiais 
de expediente. 

Aquisição de linguagem 
e lexical. 

Aprimoramento da 
leitura e produção 

textual. Trabalhar os 
diversos gêneros 

textuais. 

Análise dos 
resultados por 

meio de portfólio 
e relatórios. 

Ao longo do ano 
letivo. 
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Área de Conhecimento: Língua Estrangeira - Inglês 
Parceria fora da escola: NÃO                    Responsáveis pelo Projeto: Professora Maressa  

Nome do 
Projeto 

Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 
Projeto (sala de 

aula/ outros 
espaços da escola/ 
Participação da 
Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 
utilizados 

Atende a quais 

objetivos de 
aprendizagem do 

currículo da SEEDF 

Avaliação do 
Projeto 

Cronograma 

Mostra 
Internacional 

Valorizar a cultura e costumes de 
outros países que apresentam a língua 

inglesa como oficial do país. 

Produção de bandeiras com exposição 
das melhores nos painéis da escola. 
Produção de pesquisa de nomes de 
pessoas ícones do local e costumes. 

Exposição com comidas típicas. 
Pesquisa sobre curiosidades dos 

países trabalhados. 
Esportes praticados e danças típicas. 

 

Sala de aula. Pátio da 
escola (culminância) 

TNT, cartaz, som, 
equipamentos 

multimídia, materiais 
de expediente. 

 

Avaliação das 
bandeiras dos 

países. 
1º de novembro 



   55 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO - CIÊNCIAS 
Parceria dora da escola ( ) sim  (X)não 

Nome do Projeto Objetivos Principais Ações 

Abrangência o 
Projeto  (sala de 

aula/outros 
espaços da escola/ 

Participação da 
comunidade 

escolar 

Recursos Pedagógicos Utilizados 

Atendem as quais os 
objetivos de 

aprendizagem do 
currículo da SEEDF 

Avaliação do 
Projeto 

Cronograma 

Mostra de Ciências 

Valorizar a ciências 
desenvolvida na teoria 
em experimentos 
práticos. 
Despertar o interesse 
pelo aprendizado de 
ciências através de 
pesquisas e trabalhos 
científicos realizados 
pelos alunos. 

Produção de 
pesquisas. 
Apresentação em 
grupo na sala de 
aula. 
Exposição dos 
produtos (trabalhos, 
maquetes e 
experimentos)/ 
experimentos no 
Pátio do colégio. 
 
Visitação ao 
Zoológico ou Jardim 
Botânico e/ou 
Embrapa/ Visitação 
ao Planetário, fábrica 
da Coca-Cola 
 FLONA-DF 

Sala de aula. Pátio da 
escola. 

Pesquisas em internet; leitura de jornais e 
revistas; uso de material recicláveis. Livro 

didático. 

Sustentabilidade. Vivenciar 
o aprendizado de forma 

prática. 

Apresentação em sala. 
Exposição dos 

produtos/ 
experimentos. 

Agosto        
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Área de Conhecimento: EDUCAÇÃO FÍSICA   

Parceria fora da escola: (   ) Sim   ( x  ) Não                  Responsáveis pelo Projeto: Professores de educação física. 

Nome do 

Projeto 
Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 
Projeto (sala de 

aula/ outros 
espaços da escola/ 
Participação da 

Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 
utilizados 

Atende a quais 
objetivos de 

aprendizagem do 
currículo da SEEDF 

Avaliação do 

Projeto 
Cronograma 

Capoeira na 
Escola 

Conhecer e participar de jogos, 
lutas por meio da arte marcial 

brasileira - capoeira, orientada, 
recreativa e competitiva. 

Aula pratica dos fundamentos. 
Aulas teóricas sobre a história da arte. 

Pátio 
Quadra poliesportiva. 
Espaços ao ar livre na 

escola. 

Instrumentos musicais. 
Abará. 
Vídeos. 

Aos eixos transversais.  
Educação para 

diversidade. 

A realização de 
uma roda. 

A  aprendizagem 
dos fundamentos. 

Ao longo do ano (aulas 
extras no contra turno 

2º e 4º férias). 

Interclasses 

Promover a realização de um 
torneio no qual os alunos terão 

oportunidade de aprender e aplicar 
as regras de arbitragem das 

modalidades: futsal, queimada, 
dama, xadrez, tênis de mesa e totó.  

Separar as turmas por cores, ou países 
ou outro tema a ser escolhido pelos 

professores.  
Conscientização sobre trabalho em 

equipe. 

Quadra poliesportiva/ 
sala de aula/ pátio da 

escola. 

Bolas, tabuleiros para 
xadrez e dama e outros 
materiais de esporte. 

 
Participação do 

aluno. 
2º bimestre 

Área de Conhecimento: EDUCAÇÃO FÍSICA   

Parceria fora da escola: (X)Sim (Prefeitura da Expansão do Setor O; Empresa Jam Play; Livraria Sebinho; Livraria Leitura JK;) Responsável pelo Projeto: Professor David Leonardo 

Nome do 

Projeto 
Objetivos Principais Ações 

Abrangência do 

Projeto (sala de 

aula/ outros 
espaços da escola/ 
Participação da 

Comunidade 
escolar) 

Recursos 
Pedagógicos 
utilizados 

Atende a quais 
objetivos de 

aprendizagem do 
currículo da SEEDF 

Avaliação do 

Projeto 
Cronograma 

Jogos Lúdico-
pedagógicos 

 Ressignificar a utilização dos jogos e 
das TICs. 

 Aumentar o acervo de atividades 
lúdicas que aprimoram o 
desenvolvimento humano dos 
estudantes. 

 Aproximar o estudante do mundo 
do trabalho no qual se insere e se 
criam os jogos. 

 Ampliar o repertório de profissões e 
ramos de trabalho com a entrada 
dos estudantes no mundo das TICs. 

 Através da utilização da Mídia-
educação evidenciar os 
conhecimentos escolares na criação 

 Ensinar jogos desconhecidos aos 
estudantes. 

 Participação em eventos da área 
Gamer e dos E-sports. Ex: Jam Nerd 
Festival; Jam Play; VGS; BGS; Comic 
Con; Festival do Japão; etc. 

 Exibição de minissérie da VIVO 
sobre o mundo do trabalho Gamer 
e E-sports. 

 Estudar no curso online da UFRGS: 
O setor de games no Brasil: 
panorama, carreiras e 
oportunidades. 

 Estudar a história dos jogos e dos 
videogames. 

 Sala de aula. 

 Pátio da escola. 

 Sala de informática. 

 Sala de leitura. 

 Eventos nos sábados 
abertos aos 
estudantes. 

 Jogos de cartas. Ex: 
Pokémon TCG; 
Battle Scenes; 
Magic; 

 Jogos-livros. 

 Jogos de tabuleiro. 

 Tablets. 

 Smartphones dos 
estudantes. 

 Vídeo Games. 

 Projetores. 

 Papel. 

 Computadores. 

 Resgatar brincadeiras e 
jogos, vivenciando-os 
para ampliação 
de oportunidades 
lúdicas. 

 Vivenciar situações-
problema por meio de 
brincadeiras e jogos. 

 Valorizar o próprio 
desempenho em 
situações competitivas, 
recreativas ou 
cooperativas 
desvinculadas do 
resultado. 

 Questionário. 

 Redação. 

 Avaliação do 

 Curso da UFRGS. 

 Coleta de críticas 
e sugestões. 

1. História dos Jogos. 
2. Curso UFRGS. 
3. Jogos de cartas. 
4. Jogos-livros. 
5. Jogos de tabuleiro. 
6. Jogos eletrônicos. 
 
Eventos com datas 
móveis. 

 
1. Evento Jam Play. 
2. Evento Jam Nerd. 
3. Evento VGS. 
4. Evento BGS. 
5. Evento Campus 
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dos jogos. 

 Construir junto aos estudantes um 
Fliperama para utilização lúdico-
pedagógica nos intervalos e 
interclasses. (Participação especial 
do Professor Adriano) 

 Participar e competir em eventos 
competitivos da área Gamer e dos 
E-sports. 

 Participação dos E-sports do 
interclasses. 

 

 Valorizar o outro como 
agente formador, 
parte integrante do 
processo de 
aprendizagem. 

 Compreender de 
forma saudável a 
disputa como 
elemento 
inerente à competição 
e não como atitude de 
rivalidade frente 
aos demais. 

 Vivenciar atividades 
que fortaleçam o 
convívio e o trabalho 
em equipe. 

 Adotar atitudes de 
respeito mútuo, 
dignidade e 
solidariedade, 
repudiando qualquer 
espécie de 
discriminação e 
preconceito, 
reforçando conceitos 
de cidadania. 

 Perceber, respeitar e 
valorizar as diferenças 
individuais 
(gênero, etnias, 
orientações sexuais, 
classes sociais, 
biotipos, 
etc.), aproveitando 
situações de conflito 
como momentos de 
aprendizagem e de 
valorização do diálogo. 

 Possibilitar aos alunos 
terem, desde cedo, a 
oportunidade de 
desenvolver 
habilidades corporais e 
de participar de 
atividades culturais, 
como jogos, esportes, 
lutas, ginásticas e 
danças, com 
finalidades de lazer, 

Party. 
6. Evento Comic Con. 
7. Evento Festival do 

Japão. 
8. Interclasses. 
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expressão de 
sentimentos, afetos e 
emoções.(PCN Ensino 
Fundamental, pág. 15) 

 Compreender que o 
lazer e a 
disponibilidade de 
espaços para 
atividades lúdicas e 
esportivas são 
necessidades básicas e, 
por isso, direitos do 
cidadão. Os alunos 
podem compreender 
que os esportes e as 
demais atividades 
corporais não devem 
ser privilégio apenas 
dos esportistas ou das 
pessoas em condições 
de pagar por 
academias e clubes. 

 Dar valor a essas 
atividades e reivindicar 
o acesso a elas para 
todos é um 
posicionamento que 
pode ser adotado a 
partir dos 
conhecimentos 
adquiridos nas aulas de 
Educação Física.(PCN 
Ensino Fundamental, 
Pág. 25) 

 Conscientizar que é 
possível  uma pessoa 
venha gostar de 
praticar um ou outro 
esporte, fazer uma ou 
outra atividade física; 
entretanto, apreciar é 
algo que todos podem 
fazer e amplia as 
possibilidades de lazer 
e diversão.(PCN Ensino 
Fundamental, Pág. 62) 

 Vincular a educação ao 
mundo do trabalho e à 
prática social. LDB (Lei 
9394/96, Título I, 
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§2º).A educação, dever 
da família e do Estado, 
inspirada nos 
princípios de liberdade 
e nos ideais de 
solidariedade humana, 
tem por finalidade o 
pleno 
desenvolvimento do 
educando, seu preparo 
para o exercício da 
cidadania e sua 
qualificação para o 
trabalho.LDB (Lei 
9394/96, Título II, 
Art.2º) 

 Liberdade de 
aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, 
a arte e o saber; 
 
Vinculação entre a 
educação escolar, o 
trabalho e as práticas 
sociais. LDB (Lei 
9394/96, Título II, 
Art.3º, II e XI) 
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PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS -2018 

AÇÃO DO AEE 

Objetivos Específicos Metas Ações Avaliação das Ações Cronograma 
Responsáveis e/ou 

interlocutores 
 Sensibilizar os 
professores sobre a ação 
do AEE, multiplicando 
ideias e conhecimentos 
sobre a inclusão escolar; 

 Subsidiar o corpo 
docente e implementação 
das atividades para a sala 
de recursos; 

 Proporcionar atividades 
que desenvolvam o bem 
estar geral e a autonomia 
do(a) educando 9ª), 
valorizando suas 
habilidades e a 
autoestima, podendo 
assim, ampliar suas 
oportunidades de 
interação com outras 
pessoas na escola e na 
sociedade; 

 Garantir a 
transversalidade das 
ações da educação 
especial no ensino 
regular; 

 Planejar as atividades 
para os alunos na sala de 
recursos com criatividade 
e atendendo as 
necessidades individuais 
dos alunos explorando as 
TA ’s (Tecnologias 
Assistivas) e demais 
materiais disponíveis com 
os alunos.  

 Fomentar o 
desenvolvimento de 
recursos didáticos 
pedagógicos que 
eliminem as barreiras no 
processo de ensino e 
aprendizagem; 

 Promover a educação 

inclusiva; 

 Melhorar o domínio da 

leitura, escrita, oralidade e 

raciocínio lógico do aluno; 

 Melhorar o 

desenvolvimento dos alunos, 

percebendo seu crescimento 

individual e respeito à suas 

necessidades e diferenças; 

 Aumentar a autoestima e 

autonomia; 

 Priorizar as unidades de 

conteúdos que garantam 

funcionalidades e que sejam 

essenciais e instrumentais 

para as aprendizagens 

posteriores, com por 

exemplo, habilidades de 

leitura e escrita e cálculos. 

 Promover conteúdos que 

requeiram processos 

gradativos de maior 

complexidade de tarefas, 

atendendo a sequência de 

passos e a ordenação da 

aprendizagem. 

 Realizar eventos para 

participação e integração da 

comunidade do contexto 

escolar; 

 Promover aulas 

diferenciadas levando ao teatro, 

cinema, órgãos públicos para 

favorecer a formação cultural; 

 Envolver por meio de 

projetos pedagógicos todos os 

alunos com necessidades 

educacionais especiais nas 

atividades curriculares da 

escola; 

 Promover palestras que 

valorizem a convivência social 

entre os alunos; 

 Adquirir materiais que 

possibilitem a valorização do 

lúdico como mediador no 

processo ensino aprendizagem 

com a aplicação dos recursos 

financeiros como o PDAF/PDDE; 

 Colaborar efetivamente 

com os professores da classe 

comum e família; 

 Realizar atividades que 

possam explorar atenção e 

memorização dos alunos; 

 Participar na elaboração 

do Projeto Político Pedagógico 

da Escola;  

 Desenvolver a habilidade 

de prestar atenção com 

Progresso individual e 

coletivo, considerando o 

nível de desenvolvimento 

da aprendizagem dos 

alunos, através da 

observação, registro ao 

longo do processo, 

considerando o avanço de 

suas habilidades em 

consenso entre professores 

de sala de aula comum e 

sala de recursos. 

Durante todo o ano letivo. 

Professores da sala de recurso 

Professores da sala de aula 

comum. Direção, 

coordenadores e famíia. 
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 Aprender a importância 
da água e o seu ciclo 
utilizando filmes, 
documentários, etc; 

 Buscar a melhor 
integração dos alunos 
com necessidades 
específicas na escola, 
auxiliando-o no seu 
desenvolvimento 
educacional e social; 

 Utilizar jogos de 
raciocínio lógico para 
melhor compreender os 
conteúdos matemáticas 
em sala de aula e 
melhorar sua 
compreensão de mundo. 

 Usar softwares 
educativos e ambientes  

 

estratégias diferenciadas. 

 Trabalhar em grupo, 

duplas de alunos para promoção 

da aprendizagem colaborativa; 

 Uso de jogos lúdicos no 

computador para aprendizagem 

dos números; 

 Usar materiais concretos 

para desenvolver o raciocínio 

lógico-matemático, como: 

material dourado, blocos lógicos 

de tangram, bingo de 

quantidades e operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


