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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Político Pedagógico do CED-01 da Estrutural é resultado das experiências coletivas 

e de idealizações participativas e colaborativas visando o bem-estar do estudante, da escola, 

família e da comunidade escolar. Este projeto tem o intuito de efetivar os pressupostos existentes 

no Currículo para Educação Básica dos Anos Iniciais, Finais e Ensino Especial, Educação Integral 

Ensino Médio Semestralidade e EJA – Educação de Jovens e Adultos. Está em consonância do 

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal. Constitui-se um plano global da 

instituição, que pode ser compreendido como referencial teórico, orientador que norteia todo o 

trabalho pedagógico. Para viabilizar esta proposta, se faz necessário que o procedimento 

educacional seja desenvolvido por pessoas que acreditem na aptidão e desenvoltura da 

habilidade do estudante, na possibilidade de seu progresso na aprendizagem e na escola como 

um dos agentes que podem adequar e proporcionar melhoria principalmente em nível de 

relacionamentos, em nível de desenvolvimento e produtividade, favorecendo, desta forma, uma 

melhor qualidade de vida que expanda o aprender e o apreender. 

Almeja-se ainda, conjeturar sobre o que a comunidade escolar tem exercitado para 

fortalecer no estudante a reflexão sobre o valor da educação. Sabemos que esta passa por uma 

crise no que se diz respeito a fatores como a retenção, a evasão escolar, a defasagem 

idade/série, a indisciplina, desinteresse. Fatores estes que nos fazem repensar e levantar alguns 

questionamentos no intuito de encontrar o que estamos fazendo enquanto profissionais da 

educação, em relação à formação e ao conhecimento, sobre quais propostas e alternativas de 

mudanças no sistema educacional, já que sabemos que o ambiente escolar é uma atmosfera 

onde todos devem estar envolvidos, harmoniosamente, para a realização de um único desígnio, 

comprometidos na: preparação, construção e desenvolvimento de um PPP valoroso. O sucesso 

real deste projeto somente se fará mediante o comprometimento e empenho de todos os 

segmentos envolvidos: corpo docente e discente, equipe gestora, carreira assistência à educação 

e conselho escolar. 

Este Projeto é uma proposta maleável, limitada no período e na compreensão de sua 

definição. Foi elaborado, com a contribuição de todos os segmentos; comunidade escolar, 

professores, estudantes e servidores. Nas reuniões coletivas pedagógicas, foi feita uma 

apreciação do PPP 2017 e escrita das alterações, propostas e sugestões que deveriam constar 

no PPP de 2018. Quanto à comunidade, foi realizada uma reunião onde foi apresentada a 

proposta para 2018 e todos tiveram a oportunidade de conhecer e sugerir alterações para a 

definição do PPP. 
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O PPP não é instrumento finalizado; ele deve ser examinado e reavaliado ao longo do ano 

letivo sucessivamente à medida da necessidade, para pautar ações que promovam a 

reelaborarão, pois entendemos que a sociedade se encontra em constante transformação, e à 

escola cabe garantir com propriedade a qualidade da educação oferecida aos nossos estudantes. 

Neste documento contém a história da escola, seus aspectos e objetivos. Estão expostos os 

pressupostos teóricos e estratégias/planejamentos para implementação, das propostas, todas 

ajustadas nos diversos Planos de Ação e nos diferentes campos de atuação da unidade escolar. 
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2.  HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

2.1 Constituição Histórica 

A escola surgiu para atender a necessidade da comunidade que era desprovida deste 

direito, e também para evitar o deslocamento dos estudantes para outras cidades vizinhas, afim 

de que pudessem acompanhar de perto a educação dos filhos. 

A criação e a regularização do Centro de Ensino Fundamental se deram por meio da 

Portaria nº 277 publicada no dia 28 de julho de 2009, e nesta acepção, o grande desafio que a 

escola encara é proporcionar uma educação com categoria e qualidade em um ambiente 

harmonioso e sereno. 

No ano de 2015, a denominação da escola decorreu uma mudança para, Centro 

Educacional 01 da Estrutural, conforme Portaria 126 de 04.08.2015. 

 Essa Unidade Executora iniciou suas atividades em 13 de abril de 2009 com 1326 alunos 

oriundos de dez escolas do Guará. Desse total, 699 alunos estudavam no turno matutino 

distribuídos em 15 turmas das séries finais do Ensino Fundamental, sendo  07 turmas de 5ª 

séries, 04 turmas de 6ª séries, 01 turma de 8ª série, 04 turmas de Projeto Veredas e 01 turma do 

Projeto Acelera. No turno vespertino ficaram 619 alunos distribuídos em  11 turmas de 3ª 

séries,   05   turmas de 4ª séries e 04 turma s do Projeto Se Liga. 

 No segundo semestre a escola recebeu 1043 alunos do turno noturno oriundos também do 

Guará que foram distribuídos em turmas do EJA 1º Segmento (1 turma de cada série), 2º 

Segmento, 2 turmas de cada série e 3º Segmento, 04 turmas de 1ª série,02 turmas de 2ª série e 

02 turmas de 3ª série. A regularização da escola se deu através da Portaria nº 277 publicada no 

dia 28 de julho de 2009. 

 A escola atualmente funciona com 1800 alunos distribuídos em 57 turmas nos três 

turnos, sendo no Ensino Fundamental turno matutino com 546 alunos distribuídos no 4º ano, 5º 

ano, 6º ano e 7º ano e no turno vespertino 481 alunos do 4º e 5º ano. Com formação de turmas 

de PAAE no turno matutino 1 turma do 6ºano, no vespertino, sendo 1 turma de alfabetizados, de 

4° ano. Neste ano de 2018 a Educação Integral funcionará com 100 estudantes. No turno noturno 

temos um total de 773 estudantes, distribuídos em 565 alunos da EJA 3º segmento e 208 alunos 

no Ensino Médio Semestralidade.  

A nossa clientela é composta por alunos do ensino regular, alunos com transtornos 

funcionais (TDAH, TPAC, DISLEXIA, TOD), alunos com necessidades educacionais especiais – 

ANEE (TEA, DA, DI, DF, DMU e AH) e por isso somos denominados Escola Inclusiva. 
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2.2 Caracterização Física 

 

Esta Instituição de Ensino funciona atualmente em um prédio com 02 andares onde 

existem 20 salas de aula, 01 laboratório de Ciências, 01 sala de Artes, 01 laboratório de 

Informática, 01 Sala de Leitura, 01 Sala de Professores, 01 Sala de Coordenação, 01 Sala para o 

SOE e para a EEAA, 01 Sala de Recursos, 01 almoxarifado, 01 depósito, 01 quadra de esporte 

coberta 01 praça de skate e 01 parque infantil, um pátio descoberto e 01 coberto, 01 secretaria, 

01 cantina, 01 modesto refeitório, 01 sala para o administrativo, 01 mecanografia. 03 banheiros 

femininos e 03 masculinos, 01 rampa de acesso para cadeirantes, 02 escadas, 01 sala para 

funcionários da limpeza, área verde na circunferência interna da escola. 

 As instalações da escola são boas, porém algumas não estão equipadas 

adequadamente. A falta de recursos humanos (porteiros, apoio disciplinar, pedagogos, 

orientadores e psicólogos) e de material compromete a segurança e a qualidade na realização de 

propostas pedagógicas e eventos. 

 

2.3 Dados de Identificação da Instituição 

 

A escola dispõe de Caixa Escolar, de um Conselho Escolar, criados na gestão anterior e 

que vem sendo reativado na atual gestão, visto que são instrumentos importantes para a 

efetivação de uma gestão pedagógica e administrativa compartilhada de fato. 

A organização pedagógica, administrativa e financeira é pautada hoje nas legislações 

vigentes como o Projeto Político Pedagógico, Currículo em Movimento da Educação Básica do 

DF, Avaliação de Diretrizes e Bases, Gestão Democrática, Conselho Escolar, PDDE, PDAF, 

Orientações Pedagógicas da EEAA, SOE, AEE, Educação Especial, Avaliações Institucionais, 

Formação contínua ofertada pela EAPE, Escola e Coordenações Intermediárias das 

Coordenações Regionais de Ensino, sob a supervisão e acompanhamento do Governo Federal, 

Governo do DF e instituições afins: SEDF, MEC, Coordenações Regionais de Ensino e outros. 
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Dados da Instituição: 

 

Denominação: Centro Educacional 01 da Estrutural 

Endereço: Setor Central Área Especial 03  

Telefone: 3901- 3687 e 3901-3742  

E-mail: ced01ce.guara@edu.se.df.gov.br 

 

Equipe Administrativo-Pedagógica: 

 

CARGO/FUNÇÃO NOME 

Diretora Estela Accioly da Silva 

Vice-Diretor Jailton Ferreira Dantas 

Supervisora Pedagógica Diurno Nadjonei Castro Andrade 

Supervisora Pedagógica Noturno Edimara Antunes de Almeida 

Supervisora Administrativo Diurno Carla Gouveia Miranda 

Supervisor Administrativo Noturno Ricardo Alessandro 

Coordenadora Anos Iniciais Matutino Elizabeth Carmo S. Reis 

Coordenadora Anos Iniciais Vespertino Renata C. de A. Jacunda 

Coordenadora Anos Iniciais Vespertino Rosilene Machado  

Coordenadora Anos Finais Matutino Luciana de Almeida Paiva Alves 

Coordenadora Ed. Integral Karine Thaís de Freitas de Oliveira 

Coordenador Noturno Everton Alves dos Santos 

Coordenador Noturno Felipe Barreto Soares 

Professor do Laboratório de Informática  Adriano Bomtempo Pessoa 

Orientadora Educacional Diurno Maria Aparecida G. dos Santos 

Orientadora Educacional Noturno Débora Avelina Felipe 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem Juliana Soares de Araujo Mendes 

Sala de Recursos Iniciais Ana Paula Leão Paim 

Sala de Recursos Finais Eliete Cristina Santos Nascimento 

Sala de Recursos Finais Edimara Antunes de Almeida 

Monitora Jeane Cardoso Santiago 

Chefe de Secretaria Márcia Maria Ferreira de Andrade 
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 O CED 01 Estrutural encontra-se estruturado como mostra tabelas a seguir*: 
  

TURNO 
MODALIDADE 

DE ENSINO 
TURMA 

ESTUDANTES 

POR 

TURMA 

POR 

ANO 

POR 

MODALIDADE 

POR 

TURNO 

M
A

T
U

T
IN

O
 

Anos Iniciais 

4º Ano L 
4º Ano M 
4º Ano N 

29 
25 
26 

80 

250 

546 

5º Ano C 
5º Ano D 
5º Ano F 
5º Ano G 
5º Ano H 
5º Ano J 
5º Ano K 

26 
17 
27 
26 
26 
24 
24 

170 

 

 

Anos Finais 

6º Ano A  
6º Ano B 
6º Ano C 
6º Ano D 
6º Ano E 
6º Ano F 
6º Ano G 

6º H 
PAAE  

27 
24 
25 
23 
24 
34 
32 
25 

214 

296 

7º Ano A 
7º Ano B 
7º Ano C 

28 
27 
27 

82 

V
E

S
P

E
R

T
IN

O
 

Anos Iniciais 

4º Ano A 
4º Ano B 
4º Ano C 
4º Ano D 
4º Ano E 
4º Ano F 
4º Ano G 
4º Ano H 
4º Ano I 
4º Ano J 
4º Ano K 

4ºO PAAE 

16 
23 
23 
28 
 30 
23 
22 
23 
22 
17 
33 
25 

285 

483 483 

5º Ano A 
5º Ano B 
5º Ano E 
5º Ano I 
5º Ano L 
5º Ano M 
5º Ano N 
5º Ano O 

29 
28 
18 
32 
23 
15 
22 
31 

198 

 

TOTAL DE ESTUDANTES – 1029 
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*Dados de março de 2018 
 

TURNO 
MODALIDADE 

DE ENSINO 
TURMA 

ESTUDANTES 

POR 

TURMA 

POR 

ANO 

POR 

MODALIDADE 

POR 

TURNO 
N

O
T

U
R

N
O

 

Semestralidade 

1º Ano A 

bl 1 

1º Ano B 

bl 2 

41 

 

39 

 

80 

208 

770 

2º Ano A 

bl 1 

2º Ano B 

bl 2 

32 

 

37 
69 

3º Ano A 

bl 1 

3º Ano B 

bl 2 

 

30 

 

29 59 

 

 

EJA 

3º 

Seguimento 

1º Ano A  

1º Ano B 

1º Ano C 

1º Ano D 

 

 

565 

2º Ano A  

2º Ano B 

2º Ano C 

 

 

 3º Ano A  

3º Ano B 

3º Ano C 

 

 

  

 

TOTAL DE ESTUDANTES – 770 

TOTAL GERAL DE ESTUDANTES – DIURNO E NOTURNO - 1799 
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3. . DIAGNÓSTICO DA REALIDADE CARACTERISTICAS SOCIAIS, 

ECONÔMICAS E CULTURAIS 

 

Por se tratar uma região advinda de uma invasão, mas que hoje integra a XXV Região 

Administrativa do Distrito Federal, o nível socioeconômico da população, bem como o nível 

sociocultural é considerado baixo. A cidade da Estrutural segundo as estatísticas está entre as 

mais violentas do Distrito Federal. 

A maioria dos estudantes reside nas proximidades da escola, mas há alunos que 

necessitam de transporte para terem acesso a escola. Para isso são disponibilizados ônibus 

escolares para o transporte desses alunos, de sua casa para escola e da escola para casa, todos 

os dias. 

O projeto de Reforço e Letramento em Português com regência de alunos, professores e 

estagiários da Faculdade UNIPLAN, parceria com a Escola Marista para desenvolvimento de 

jogos Lúdicos, contamos também com o Projeto Esporte a Meia Noite e aos sábados funciona a 

Escola Compartilhada com projeto de Inglês, atendendo a faixa etária de 09 à 18 anos de idade, e 

também o projeto de Futebol atendo a faixa etária SUB-9 à SUB-15. 

A escola está empenhada em ter mais proximidade com as famílias dos alunos, com o 

objetivo de estabelecer um vínculo onde a preocupação de desenvolver a educação do estudante, 

seja parte primordial para engajamento da família e escola, visando atingir o sucesso na 

educação.  

A escola está desenvolvendo projeto o Projeto Leitura e Escrita Simultânea com o objetivo 

de despertar nos estudantes o prazer, o gosto e o hábito de ler, a vontade de escrever, pois a 

escola percebe a importância da leitura como principal acesso ao mundo letrado.  

Hoje, o CED-01 da Estrutural é uma escola que atende cinco modalidades diferentes (Anos 

Iniciais, Anos Finais e Educação Integral, Ensino Médio Semestralidade/EJA) o que o torna com 

necessidades diferentes de outras escolas e, ao mesmo tempo é um grande desafio, pois é 

necessário contemplar as especificidades de cada modalidade de ensino atendida.  

O CED-01 da Estrutural vem investindo em ações de formação continuada com a finalidade 

de aperfeiçoar os conhecimentos dos professores e com isso, melhorar o ensino-aprendizagem, 

para garantir uma educação de qualidade aos estudantes. Para isso, foi realizada uma avaliação 

diagnóstica dos Anos Iniciais e Anos Finais e, a partir da leitura da realidade inicial, traçamos 

objetivos/metas/ações que garantam a aprendizagem de todos. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

(...) Ser cidadão significa ser partícipe da vida social e da política do País, e a 

escola espaço privilegiado para esse aprendizado, e não para ensinar a ler, 

escrever e a contar, habilidades importantes, mas insuficientes para a 

promoção da cidadania. (p. 145) 

 

Oferecer um ensino de qualidade em ambiente saudável, priorizando o desenvolvimento de 

habilidades e competências do educando aproveitando suas experiências de vida, tornando-o um 

cidadão crítico, ativo e transformador da sociedade. 

Partindo deste princípio o Centro Educacional 01 da Cidade Estrutural acredita que a 

escola deve ofertar garantir a aprendizagem de habilidades, conhecimentos e valores 

indissociáveis à socialização do indivíduo vivenciando estes quatros eixos: 

 Democratizador - na medida em que proporciona não apenas o acesso, mas a 

apropriação do conhecimento. 

 Transformador - na medida em que fomenta as capacidades intelectuais, as atitudes e o 

comportamento crítico colaborando enfim para a transformação social. 

 Mediador – no exercício do domínio do código científico e de suas linguagens nas diversas 

áreas do conhecimento fazendo com que o indivíduo não apenas interprete a realidade, 

mas interaja com ela de forma consciente, crítica e produtiva. 

 Globalizador - proporcionar vivências e compartilhamento de culturas, ou seja, trabalhar o 

conceito de Diversidade, ampliando novos conceitos histórico-geográficos em uma dialética 

com a comunidade, sociedade atual. 
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5.  PRINCÍPIOS  

 

A proposta de uma nova escola para século XXI traz em seu formato rescindir com a 

estrutura didática pedagógica que exclui e passa a implementar uma organização diferenciada.  

Ciclo é a forma como a educação brasileira está organizada, de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) desde 1996, sendo uma alternativa à organização realizada por séries 

trazendo garantia dos direitos de cidadania, de igualdade social e de respeito à democracia, ao 

meio ambiente e às diferenças, revelando a qualidade do ensino, a fim de renovar esta estrutura 

educacional e transformar a escola em um espaço de formação de sujeitos capazes de elaborar e 

realizar seus projetos de vida de forma consciente e respeitosa para garantir a sua inserção no 

espaço democrático enquanto sujeito que tem voz e vez nas diferentes estruturas sociais e 

democráticas. 

De acordo com o PPP da SEDF, “Carlos Mota”, a gestão democrática oferece aos 

estudantes esta oportunidade: ouvir e ser ouvido. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem uma mudança de enfoque em relação aos 

conteúdos curriculares: ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como fim em si 

mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para que os 

alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos. Nossa escola pretende por meio dos projetos, oportunizar a incorporação 

dos conteúdos como finalidade essencial do ensino, trabalhando diversas aptidões para que 

possa crescer em várias áreas do conhecimento, contribuindo assim, para o desenvolvimento de 

capacidades individuais e coletivas que o habilite a influência no espaço social onde vive e 

interage. 

O compromisso do Projeto Político Pedagógico com os interesses reais e coletivos da 

escola que se materializa no seu caráter político e pedagógico, posto que essas duas dimensões 

são indissociáveis, como destaca Saviani (1983, p. 93), ao afirmar que a “dimensão política se 

cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica”.  

Neste sentido, é na ação pedagógica da escola que se torna possível a efetivação de 

práticas sociais emancipatórias da formação do sujeito social, crítico, solidário, criativo e 

participativo e é nessa ação que a escola realiza a intencionalidade deste projeto. 

Se mudanças, inovações, transformações são possibilidades que o projeto da escola traz 

consigo, elas não se realizam de modo “automático”; é preciso “educar as consciências”, como 

nos diz Vazquez (1977), posto que nem toda inovação tem caráter emancipatório.  

Gadotti (2000), ao discutir Projeto Político-Pedagógico também aponta como princípios 

centrais para a gestão democrática da escola: autonomia e participação. Segundo o autor, esses 
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princípios garantem que projeto não torne apenas uma "carta de intenções", ou apenas um plano 

orientado por metas e estratégias. 

Neste sentido, o ensino é concebido pelos nossos educadores como um conjunto 

sistemático de ações, cuidadosamente planejadas, ao redor das quais conteúdo e forma 

articulam-se permanentemente. 

As atividades permitem que professor e aluno compartilhem parcelas sempre maiores de 

significados em relação aos conteúdos do currículo escolar. O professor orienta suas ações para 

que o aluno participe em tarefas e atividades que o aproximem cada vez mais dos conteúdos que 

a escola tem para ensinar. 

Dentro desta visão, conceitos como os de precisão, linearidade, hierarquia e 

encadeamento, tradicionalmente associados à organização do currículo e às atividades escolares, 

cedem lugar à teoria do conhecimento como rede de significados, o mesmo acontecendo com as 

teorias lineares que dão sustentação ao modelo tradicional de ensino, com seus pré-requisitos, 

etapas rígidas e formais de ensino e aprendizagem, cadeias de conteúdos e escalas de avaliação 

da aprendizagem. 

Na perspectiva de nossa Proposta Pedagógica, portanto, a apropriação de conhecimento 

acontece como um processo ininterrupto de transformação e de atribuição de significados e, 

ainda, de estabelecimento de relações entre esses significados. A cada nova interação com 

objetos do conhecimento, a cada possibilidade de diferentes interpretações, um novo ângulo se 

abre, significados se alteram, novas relações se estabelecem e possibilidades de compreensão 

são criadas. A apreensão de um conceito, ideia, fato ou procedimento se dá por meio das 

múltiplas relações que o educando estabelece entre os diferentes significados desse mesmo 

conceito. Assim, a compreensão do que é aprendido e sua estabilização como aprendizagem 

significativa dependem da qualidade e quantidade dessas relações. 

Na prática escolar, essa perspectiva implica articular ensino e aprendizagem, conteúdo e 

forma de transmiti-lo, em um ambiente escolar cada vez mais favorável à aprendizagem. Nesse 

ambiente, todas as ações devem favorecer o processo múltiplo, complexo e relacional de 

conhecer e incorporar dados novos ao repertório de significados daquele que aprende, de modo 

que ele possa utilizá-los na compreensão orgânica dos fenômenos e no entendimento da prática 

social. 

Assim, a escola prioriza a leitura como forma de oportunizar ao estudante o acesso ao 

mundo letrado a fim de gerar condições reais de aprendizagem e de torná-lo sujeito de um novo 

aprendizado e do próprio conhecimento. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo Geral 

 

 Gerir com competência, agilidade, criatividade e entusiasmo, de forma participativa e 

compartilhada, aberta às necessidades da comunidade, empenhada em planejar, coordenar e 

avaliar a dinâmica da escola diante da realidade atual; atenta à atualização dos professores e de 

sua prática pedagógica, pronta para resolver os desafios da gestão escolar numa visão 

democrática de projeto global da escola, para atender as contínuas exigências e às novas 

demandas da sociedade, conectada aos avanços científicos e tecnológicos e comprometida com 

a formação integral e sucesso dos alunos. 

 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Promover a formação continuada dos professores e funcionários de forma sistemática; 

buscando mecanismos e estratégias que potencializem a ação pedagógica junto aos 

professores, na perspectiva de contribuir para o enriquecimento da prática docente, e 

consequentemente, para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem; 

 Desenvolver atividades que propiciem a integração escola/comunidade; 

 Construir o Projeto Político Pedagógico com a participação efetiva de toda a comunidade 

escolar; 

 Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de ética, 

transparência, legalidade e publicidade; 

 Estabelecer uma relação de parceria com instituições envolvendo-as na elaboração, 

execução e avaliação nos programas de iniciativa da escola; 

 Difundir uma concepção de educação libertadora que respeite e conviva com as 

diferenças, centrada na vida, associada à cultura da justiça e da paz; 

 Criar um ambiente escolar participativo, interessante e criativo, objetivando a redução da 

evasão e da repetência; 

 Respeitar a pluralidade cultural e incentivar a realização de projetos buscando uma 

educação para igualdade nas diversas disciplinas curriculares; 
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 Assegurar a efetiva ação do Conselho Escolar; redefinindo e normatizando o 

cumprimento da função do Conselho de Classe e do Conselho Escolar, visando 

revigorar a atuação desses importantes institutos; Definir cronograma anual de 

reuniões e encontros sistemáticos entre a comunidade, direção, professores e o 

Conselho Escolar; 

 Melhorar as medidas de segurança para o acesso à escola visando um ambiente de 

tranquilidade e segurança para todos; 

 Realizar palestras e programas de saúde e prevenção  à gravidez precoce e ao uso de 

drogas, DST’s, saúde bucal e de  combate á homofobia, bullying, doenças 

epidemiológicas, segurança da criança e o adolescente, da mulher e do idoso. Palestras 

sobre diversidade, sustentabilidade, meio ambiente, comunicação não violenta; 

 Interagir com o Conselho Tutelar ininterruptamente; 

 Criação de um Conselho de Alunos contribuindo para a formação criativa e responsável, do 

ponto visto ético, social, individual e coletivo e patrimonial; 

 Fortalecer vínculo com o segmento de pais; 

 Incentivar o trabalho coletivo/ cooperativo; 

 Assegurar as aprendizagens aos alunos que ainda não atingiram os objetivos traçados 

para seu bloco, respeitando suas especificidades enquanto indivíduo; 

 Planejar, ofertar o reagrupamento e projeto interventivo, valorizando suas potencialidades 

em todos os anos; 

 Acompanhar o rendimento de cada ano em todo espaço tempo da escola: coordenação 

pedagógica, conselhos de classe, avaliação institucional. 

 Ampliar, adequar os recursos didáticos, metodológicos. 

 Planejar projetos educativos voltados para valores, bullying, sustentabilidade e diversidade; 

 Estabelecer a avaliação formativa como instrumento de avaliação em todos os anos; 

  Acompanhar e avaliar a prática do Projeto Político Pedagógico e o Currículo em 

Movimento. 

 Os conhecimentos que são prioritários para serem trabalhados com os estudantes e a 

promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino aprendizagem, por meio de 

ações institucional, preventivas e interventivas, visando a implantação da cultura do 

sucesso escolar. 

 Dentro dos EIXOS do Currículo em Movimento e PPP, são destacados os temas: 

 Promover reuniões para tratar de assuntos relacionados à vida escolar dos alunos e 

exposições das atividades realizadas com os alunos. 
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 Melhorando as Relações Interpessoais: Projeto Piloto que incentivará o resgate dos 

valores moral, trabalhando os conceitos de respeito, disciplina, responsabilidade, ética, a 

formação para os direitos humanos, respeito ao próximo, percepção dos problemas 

sociais. 

 Educação para a sustentabilidade: realizamos concurso e gincanas culturais voltados à 

limpeza e conservação do ambiente escolar, com a participação direta dos alunos. 

Destacando a importância a atitudes que ajudam a cuidar do meio ambiente onde vivemos 

e da natureza, preservando-os. Educação para a diversidade através do projeto Ecoativo: 

promoção de palestras sobre Bullying, projetos como CNV, Buscar o diálogo e 

reconhecimentos nas relações Étnico-Raciais, Sexualidade. Apreciar vídeos educativos e 

saída de campo que despertem o senso crítico, resgate de valores e o respeito; 

 Promover ações pedagógicas que possibilitem a leitura, interpretação e escrita como 

princípio da construção do conhecimento; a produção de diferentes gêneros e tipos 

textuais (cartas, contos, poesias, notícias, biografias, fábulas, etc); 

 Oferecer a prática de leitura para que o estudante possa efetivamente ler sua realidade, da 

vida e do mundo; FLITA 

 Reduzir os índices de repetência, evasão escolar e distorção idade/ano; promovendo 

ações que levem a um diagnóstico mais rápido acerca dos estudantes com 

dificuldade de aprendizagem; e assistir o educando com Necessidades Especiais 

(ANEE’s), visando o desenvolvimento integral e harmonioso de suas potencialidades; 

 

  Melhorar a comunicação escolar por diversos meios; 

 

 Buscar parcerias e estratégias que viabilizem a capacitação de recursos financeiros 

e/ou materiais para a unidade escolar; 

 

 Propiciar ao corpo docente, no horário de coordenação coletiva e individual, 

momentos de troca de experiência e estudos para o enriquecimento da prática 

pedagógica; onde cada um dos participantes e ou grupos, possa trazer uma 

experiência exitosa.  

 

 Atuar de forma integrada escola/comunidade na identificação, prevenção e 

superação de conflitos (SOE);  
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 A relação entre os trabalhos, estudos e pesquisas de estudiosos como norteadores do 

nosso PPP ocorre por acreditarmos que o processo de aprendizagem acontece com base em 

conhecimentos e informações que cada indivíduo possui e servem como âncora para novas 

informações, tornando-as significativas e gerando novos conhecimentos. Paulo Freire destaca o 

uso do diálogo como instrumento de trabalho, partindo da realidade para transformação desta 

realidade, o reconhecimento do homem como indivíduo e ser pensante no processo educacional. 

Em Freire (1987, 1993, 1996), compreendemos que o ponto de partida para a aprendizagem, está 

vinculado a vivência dos sujeitos, seus contextos, seus problemas, suas angústias e, acima de 

tudo, às contradições no “mundo vivido”.  

 Freire propôs uma educação que estimulasse à colaboração, a decisão, a participação, a 

responsabilidade social e política e, acima de tudo a constituição de um sujeito pensante. Nesse 

sentido, educar é um ato político e alfabetizar é vista como uma forma de política cultural, uma 

vez que esta não se concretiza pelo simples ato de juntar letras e palavras. (FREIRE E MACEDO, 

1990). Por isso, não basta ir até a leitura das palavras, mas é preciso compreender o que esta 

palavra nos diz. 

 Deste modo e em acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da 

Educação Básica do DF, p. 33: 

 

“[...] a Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos 

na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e 

na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de 

sua realidade. ”   

Assim, para a escola o  

“[...] trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani,2003, p. 07).     

 

 Neste sentido, a escola e a comunidade têm a probabilidade de defender esse 

procedimento, adequando ao ambiente um modo acolhedor, motivador trabalhando as afinidades 

e, sobretudo privado o jeito provocador e violento dos relacionamentos. Que ajuste não só 

informações, subsídios, mas que estas sejam aproveitadas para a ponderação, a comparação, 

agregação, para trazer novas perspectivas de aprendizagens expressivas e significativas que 
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auxiliem no desenvolvimento do estudante e de sua realidade. O CED-01 estrutural adotará como 

base filosófica o materialismo histórico dialético, por base psicológica a teoria histórico-cultural e 

por base didática a teoria dialética do conhecimento que fundamentam a concepção metodológica 

e o planejamento do ensino-aprendizagem como ação docente/discente, como estabelece o 

Currículo em Movimento. 

 A concepção de avaliação é formativa que possibilita tanto o professor quanto o estudante 

à aprendizagem. Deve ser contínua e processual, bem como promover a inclusão dos estudantes 

com necessidades de aprendizagens. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDGÁGICO 

 

O trabalho pedagógico será organizado em harmonia com as teorias sugeridas no 

Currículo em Movimento da SEDF, que sugere a mediação dialética envolvendo o conhecimento 

de saber fazer, saber ser, dos discentes e docentes de forma eficaz e mútua em que a prática 

social, a mediação, a instrumentalização teórica deve estar continuamente presente tendo em 

vista à mudança na vida real dos estudantes. 

As áreas do conhecimento trazem os conteúdos devidamente organizados, porém 

pronuncia uma perspectiva de integração progressiva, levando em conta a particularidade de 

cada área, promovendo a aprendizagem e a interdisciplinaridade, a contextualização e articulando 

eixos transversais: Educação para Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade, propostos no Currículo em Movimento. 

Para o ano de 2018, as atividades serão planejadas seguindo o tema MELHORANDO AS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E RESPEITANDO A NATUREZA Educação para 

Sustentabilidade e Diversidade, organizado em subtemas: 1º Bimestre – Valorização 

Ambiental; 2º Bimestre – Preservação do Patrimônio Cultural; 3º Bimestre – Cidadania e 

valores éticos, morais e diversidade; 4º Bimestre – Reconhecimento, externar gratidão. 

A nossa proposta em relação à família, é estreitar os laços por meio de palestras, projetos, 

reuniões bimestral, com a finalidade de buscar parcerias e conscientizar a família da importância 

do envolvimento no processo de aprendizagem dos filhos. 

 

Perfil do CED 01 ESTRUTURAL de 2018 

 

- 2º Ciclo – Bloco 2 

 733 estudantes matriculados; 

 06 turmas de integração inversa 

 55 ANEE’s. 

 

- 3º Ciclo – Bloco 1 

 296 estudantes matriculados; 

 0 turmas de integração inversa  

 36 ANEE’s. 
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- PAAE  

 01 turma de PAAE 4º ano 

 01 turma de PAAE 6º ano 

 

- Ensino Médio Semestralidade  

 208 estudantes matriculados; 

 03 turmas no bloco 1 e 03 turmas no bloco 2  

 03 ANEE’s. (AH) 

 

- EJA  – 3º Segmento 

 565 estudantes matriculados; 

 10 turmas  

 06 ANEE’s. (AH,DI,DA,TDAH) 

  

Temos a intenção de ofertar aos estudantes de Anos Iniciais a Educação em Movimento cujos 

parâmetros exploraram os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais 

como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre o 

corpo, integrando os objetivos e conteúdos da Educação nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, promovendo a intervenção pedagógica do professor de educação física ao trabalho 

do professor de atividades regente, de forma interdisciplinar. Além da Educação em Movimento, 

os estudantes dos Anos Iniciais têm o projeto “Intervalo Monitorado”. O intuito desse projeto é 

minimizar ocorrências e desenvolver por meio das brincadeiras as habilidades trabalhadas nesse 

período da escolarização. 

Como um dos principais objetivos da escola é o desenvolvimento da leitura, implementou-se o 

projeto FLITA e ESCRITA – Feira Literária, que possibilita e incentiva os estudantes dos Anos 

Iniciais e Finais, o desenvolvimento do prazer pela leitura e escrita. A Sala de Leitura Monteiro 

Lobato terá o ambiente adequado para a aplicação de diversas estratégias para desenvolver o 

gosto pela leitura utilizando diversas fontes, caixas de livros que possam circular pelas salas de 

aula aos cuidados dos professores. O Puff-literário (feito com reciclagem de pneu) onde qualquer 

pessoa poderá pegar um livro, gibi ou revista para ler, levar emprestado para casa e depois trocar 

por outro exemplar. 

Está disponível também a Sala de Recursos que atende aos estudantes com necessidades 

especiais desta Unidade de Ensino e CEF-03 da Estrutural da CRE-Guará, composto por 

professores desta Unidade Escolar, dispõe do apoio dos Educadores Sociais Voluntários, que 

desenvolvem atualmente atividades de auxílio à atividade pedagógica desenvolvida na sala de 
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aula regular. Dentre suas ações destacamos o acompanhamento de estudantes com deficiência e 

auxílio em atividades extra-sala. O trabalho dos educadores voluntários propicia o melhor 

desenvolvimento acadêmico dos ANEEs. 

O trabalho da EEAA é pautado nas orientações  Pedagógicas (OP) das  Equipes de Apoio a 

Aprendizagem que tem como referencial teórico a teoria sócio-histórica. O trabalho é norteado por 

meio de três eixos: Atuação de assessoria do trabalho coletivo, Mapeamento institucional e  

acompanhamento do Processo Ensino Aprendizagem. 

Trata-se de um serviço de apoio técnico- pedagógico de caráter multidisciplinar que é 

composto por Pedagogos e Psicólogos. Tem como objetivo a promoção da melhoria da qualidade 

do processo de ensino aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e 

interventivas, visando a implantação da cultura de sucesso escolar e avaliação e intervenção das 

queixas escolares. 

No assessoramento da prática pedagógica e acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e preventiva, sempre estará 

articulado com o Serviço de Orientação Educacional e das Salas de Recursos, quando se tratar 

de estudantes necessidades educacionais. 

O Serviço de Orientação Educacional - SOE é um serviço de apoio que visa assessorar a 

equipe diretiva e a coordenação pedagógica, contribuindo na integração da comunidade escolar 

de forma preventiva e educativa, auxiliando no desenvolvimento integral de seus membros em 

consonância com os objetivos propostos pelo Projeto Político Pedagógico - PPP, bem como 

busca a coerência entre teoria e prática educacional, respeitando os princípios e concepções do 

Regimento Escolar. (Segundo Martins 1997). 

A Orientação Educacional (OE) é um processo organizado e permanente que existe na 

escola. Ela busca a formação integral dos educandos (este processo é apreciado wm todos seus 

aspectos, tido como capaz de aperfeiçoamento e realização), através de conhecimentos 

científicos e métodos técnicos. A Orientação Educacional é um sistema em que se dá através da 

relação de ajuda entre Orientador, aluno e demais segmentos da escola, resultado de uma 

relação entre pessoas, realizada de maneira organizada que acaba por despertar no educando 

oportunidades para amadurecer, fazer escolhas, auto conhecer e assumir responsabilidades.  

(MARTINS, 4984,p.97) 

Atendendo ao disposto na literatura norteadora da SEDF, os espaços e tempos do CED-01 da 

Estrutural são planejados para ir além das quatro paredes da sala de aula, valendo-se de espaços 

como pátio coberto e descoberto da escola, sala de vídeo, sala de leitura, laboratório de 

informática, quadra poliesportiva coberta, praça de skate, espaços externos, museus, 

monumentos históricos e culturais. Repensando os tempos e organizações de turmas para 
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atender às necessidades e demandas identificadas nas análises de diagnósticos pedagógicos 

aplicados inerentes às avaliações formativas que norteiam todas as ações da escola, pois: 

“A organização da escola em ciclos requer ainda que nela se questione a 

predeterminação dos tempos para ensinar e aprender. Transformar o tempo 

cronológico rígido em tempo pedagógico circular dinâmico implica romper 

com a estrutura linear dos conteúdos, buscando a retomada e o 

aprofundamento contínuo dos conhecimentos tratados nas diferentes 

situações didáticas. (Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 

2º Ciclo, p.51)”. 

As coordenações pedagógicas são o espaço de formação docente, planejamento de 

estratégias pedagógicas e avaliação das estratégias executadas a fim de verificar a eficácia com 

formulação de novas estratégias ou ações pedagógicas quando necessárias. Além das 

coordenações individuais ou por área, destacam-se duas reuniões: a coordenação coletiva, 

realizada às quartas-feiras, em turno contrário à regência de sala, quando se oportunizam às 

equipes formação continuada com temas variados e espaço para planejamentos de ações 

pedagógicas e organização de agenda da rotina escolar; e a coordenação do 3º Ciclo que 

acontece sempre às segundas-feiras para elaboração de estratégias pedagógicas específicas 

objetivando a plena implantação da última fase dos Ciclos para as Aprendizagens estabelecida 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (portaria Nº 561, de  27 de Dezembro de 2017, 

Capítulo II, Art. 33, alínea V). 

 

PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DA COORDENAÇÃO LOCAL 
DO CED-01 ESTRUTURAL – ANO LETIVO 2018 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA 
PÚBLICO 

ALVO 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Observar e 

acompanhar o 

cumprimento da 

aplicação do 

Currículo em 

Movimento da 

Educação 

Básica do DF 

em seus eixos 

gerais: 

Sustentabilidade 

e Diversidade, 

assim divididos: 

Implementar e 

acompanhar o 

PPP 

Garantir uma 

unidade de 

planejamento 

das 

atividades. 

 

Acompanhar e 

orientar o 

planejamento 

pedagógico e 

Articular 

reuniões 

pedagógicas 

para estudo e 

reflexões do 

PPP 

Elaborar e 

acompanhar a 

rotina de 

trabalho 

Decorrer do ano 

letivo 

Corpo 

Docente 

Realizar 

avaliações 

bimestrais por 

meio de 

questionário 

estruturado para 

verificar o 

impacto da 

formação 

continuada. 

 

Debates com os 

professores sobre 
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1º bimestre: 

Educação 

Ambiental, com 

foco no uso 

consciente da 

água, 2º 

bimestre: 

Relações 

Interpessoais, 

3º bimestre: 

Valorização do 

patrimônio 

Histórico 

Cultural e 4º 

bimestre: 

Diversidade, 

bem como a 

educação 

especial. 

sua 

consonância 

com o 

Currículo da 

SEEDF 

 

os resultados 

destas ações no 

cotidiano da sala 

de aula, no 

acompanhamento 

e na execução do 

planejamento 

 

Realizar os 

encontros 

objetivando 

redimensionar 

as ações 

pedagógicas  

junto ao corpo 

docente 

Divulgar e 

incentivar a 

participação 

de todos nas 

ações 

pedagógicas 

e projetos 

realizados na 

Unidade 

Escolar. 

 

Garantir uma 

unidade de 

planejamento 

das 

atividades. 

Organizar 

oficinas 

pedagógicas 

e promover 

palestras e 

estudos 

sistemáticos. 

 

Promover e 

buscar 

soluções, 

juntamente 

com o 

professor 

regente para 

resolver 

situações 

críticas de 

estudantes 

com baixo 

rendimento. 

Decorrer do ano 

letivo 

Corpo 

Docente 

Realizar 

avaliações 

bimestrais por 

meio de 

questionário 

estruturado para 

verificar o 

impacto da 

formação 

continuada. 

Articular 

reuniões 

pedagógicas 

para o estudo 

do Currículo, 

avaliação e 

Promover a 

formação 

continuada 

dos 

professores. 

Organizar 

oficinas 

pedagógicas 

e promover 

palestras e 

estudos 

Decorrer do ano 

letivo 

Corpo 

Docente 

Realizar 

avaliações 

bimestrais por 

meio de 

questionário 

estruturado para 
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intervenções sistemáticos. verificar o 

impacto da 

formação 

continuada. 

Assessorar a 

elaboração do 

PPP e demais 

projetos. 

Garantir uma 

unidade de 

planejamento 

das atividades 

por equipes e 

áreas de 

conhecimento. 

Articular 

reuniões 

pedagógicas 

para estudo e 

reflexões do 

PPP 

Decorrer do ano 

letivo 

Corpo 

Docente 

Realizar 

avaliações 

bimestrais por 

meio de 

questionário 

estruturado para 

verificar o 

impacto da 

formação 

continuada. 

 

 

Trabalhar em 

parceria com a 

Equipe Gestora 

Garantir uma 

unidade de 

planejamento 

das 

atividades. 

Elaborar e 

acompanhar a 

rotina de 

trabalho 

Elaborar com 

a Supervisão 

Pedagógica 

as pautas das 

reuniões 

coletivas com 

antecedência. 

Decorrer do ano 

letivo 

Corpo 

Docente 

Reuniões com a 

coordenação e 

Equipe Gestora. 

 

Planejar e 

articular a 

formação 

continuada da 

Equipe Docente 

Promover a 

formação 

continuada 

dos 

professores. 

Realizar 

estudos, 

debates, 

leitura de 

textos, vídeos 

e outros nas 

Coletivas 

Organizar o 

plano de 

formação 

continuada 

com temas 

sugeridos 

pelo corpo 

docente. 

Decorrer do ano 

letivo 

Corpo 

Docente 

Realizar 

avaliações 

bimestrais por 

meio de 

questionário 

estruturado para 

verificar o 

impacto da 

formação 

continuada. 
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEDF, a função da avaliação formativa é a 

mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emancipatória. Compreende 

também que a função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo ser comuns aos 

demais níveis da avaliação. 

Respaldada na avaliação formativa, nossa Unidade Escolar avaliará o contexto escolar de 

nossos estudantes com o intuito de detectar dificuldades suscetíveis durante a aprendizagem a 

fim de corrigi-las rapidamente, tendo como auxílio o feedback de informações e a mediação 

docente como fundamental e decisiva, afinal o professor é, ao mesmo tempo, avaliador e 

pesquisador da sua prática por refletir conjuntamente com os estudantes sobre os avanços e as 

dificuldades inerentes ao cotidiano das ações no interior da escola. “Consequentemente o 

julgamento da sua produção e feedback que lhe será oferecido levarão em conta o aluno e não 

apenas os critérios de avaliação”. (VILLAS BOAS 2004, p 121). 

A avaliação também servirá de base para analisar as ações coletivas de nossa escola. As 

informações que essa avaliação revela permite o planejamento, o ajuste, o redirecionamento das 

práticas pedagógicas. Ou seja, seus resultados servem para apoiar, compreender, reforçar, 

facilitar, harmonizar as competências e aprendizagens dos estudantes. 

Visando uma avaliação que atenda aos estudantes, o CED-01 apóia no Currículo em 

Movimento quando considera:  

 “A avaliação que leva em conta as diversidades, da mesma forma que o 

currículo, precisa sofrer adaptações. Trata-se de desenvolver uma 

perspectiva crítica quanto à avaliação, uma vez que o estudante com 

necessidades educacionais especiais é um indivíduo que se desenvolve de 

forma qualitativamente diferente. ” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO -  

EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2014, p.42) 

Outro aspecto importante neste processo avaliativo formativo é o envolvimento familiar. 

Serão ofertados espaços nas reuniões bimestrais ou quando se fizer necessário, para 

dialogar e estabelecer o processo avaliativo da escola, acerca da organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as aprendizagens 

dos estudantes e sobre os índices de desempenho e exames em largas escalas. Pretendemos 

com este envolvimento inserir as famílias no processo educativo avaliativo dos estudantes, 

estabelecer e aprimorar os canais de comunicação entre escola e família. 

Considerando que o Conselho de Classe é parte integrante do processo avaliativo, não só 

do desempenho dos estudantes, mas também momentos de verificação da ação docente 
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desenvolverão estratégias que permitam a participação de estudantes. Desenvolver-se-á um pré-

conselho em forma de questionário de desempenho institucional que avaliará a percepção do 

estudante de si mesmo como estudante, dele com sua turma, o desempenho da turma, o 

desempenho dos professores enquanto docentes, da direção da escola e demais serviços 

prestados por servidores e funcionários. Após a tabulação desse questionário institucional, o 

resultado será apresentado no momento da reunião de Conselho, assim acreditamos que a 

percepção dos estudantes estará presente, além de seus representantes eleitos. O Conselheiro 

junto com os alunos terá a oportunidade de repensar o que fazer para melhorar aspectos 

educativos da turma.  
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

De acordo com o currículo em movimento da SEDF, currículo é o conjunto de todas as 

ações desenvolvidas na e pela escola por meio dela e que formam o indivíduo, organizam seus 

conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituição do ser como pessoa 

(CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). Pautados nessa lógica e na busca por favorecer a 

interdisciplinaridade e a prática da contextualização e do que é significativo, é possível ir ao 

encontro de processos e da construção de novas aprendizagens, por meio de projetos 

interdisciplinares, ações conjuntas e ou, modificando ações simples do dia a dia.  

Com este propósito é que as atividades pedagógicas e o planejamento estarão pautados 

na prática da leitura, interpretação e produção de textos, envolvendo os conteúdos, os temas 

transversais e demais projetos.  

Isso se dará considerando a importância da articulação de componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada, (CURRRÍCULO EM MOVIMENTO) atendendo as 

diversas modalidades, conforme estabelece: 

[...] para o Bloco Inicial de Alfabetização, letramento e ludicidade para o 

Ensino Fundamental e para o Ensino Especial favorecer uma inclusão real, 

para construir uma real escola para todos e que dê conta das 

especificidades. (CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). 

[...] os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém articulam-se em uma perspectiva de unidade, 

progressividade e espiralização, vinculados, diretamente, à função social. 

Cada área do conhecimento apresenta o desafio de promover a ampliação 

para as aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas em que o 

ponto de partida desse ser orientado por levantamento de conhecimentos 

prévios do grupo de estudantes com o qual o professor atua. 

(CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Visando implantar e implementar as ações do PPP-2018, no CED-01Estrutural serão desenvolvidas as seguintes estratégias nas 

instâncias: 

11.1 GESTÃO PEDAGÓGICA 

 A gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, privilegiando o trabalho em equipe e buscando o envolvimento 

pleno do compromisso coletivo. A prioridade é estabelecer uma relação dialógica, amigável e respeitosa, expressando o compromisso da escola 

na formação da cidadania. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Desenvolver o Currículo 

da Educação Básica do 

DF, por meio de ações     

interdisciplinares 

Para que 98% dos 

estudantes do  sejam 

alfabetizados até o 

final do 3º ano, reduzir 

em 80% o número de 

estudantes dos 2º e 3º 

Ciclos com problemas 

de alfabetização e 

letramento  

Intervenções 

pedagógicas 

individuais e 

coletivas, 

reagrupamento 

inter e 

intraclasse; 

Periodicamente 

dentro de cada 

bimestre, 

variando de 

acordo com o 

ciclo e a 

demanda 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica e 

corpo docente 

Levantamento e análise de 

dados durante 

coordenações coletivas e 

Conselhos de Classe e 

participação dos pais. 

- Promover ações 

pedagógicas que 

possibilitem a leitura, 

interpretação e escrita 

como princípio da 

Elevar em 80% o 

número de leitores 

proficientes; 

 

 

Projetos de 

leitura e Escrita:  

 

ANOS INICIAIS 

E FINAIS:  

 

 

 

 

 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica e 

corpo docente 

Ao final de cada bimestre 

no Conselho de Classe OU 

Coletiva Específica para 

Avaliação 
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construção do 

conhecimento; 

- Oferecer a prática de 

leitura para que o 

estudante possa 

efetivamente ler sua 

realidade, da vida e do 

mundo; 

- Buscar estratégias e 

ferramentas para que o 

estudante possa 

desenvolver o gosto 

pela leitura e escrita  

- Produzir diferentes 

gêneros e tipos textuais 

(conto, poesia, notícia, 

biografia, fábulas etc.) 

 

 

 

 

 

 

FLITA E 

ESCRITA 

Leitura 

Simultânea;  

 

Semanal  

 

 

Promover palestras, 

vídeos educativos e saída 

de campo que despertem 

o senso crítico, ação de 

desempenho de valores e 

respeito às diferenças; 

Envolver 100% dos 

estudantes  

Projetos:   

- Semana 

Distrital de 

Conscientização 

e Promoção da 

Educação 

Inclusiva aos 

Alunos ANEE 

- Semana da 

Educação para 

a Vida 

- Dia Nacional 

de Luta das 

Vide em 

Calendário 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica e 

corpo docente 

Na Coordenação Coletiva 

imediatamente posterior ao 

evento 



31 

 

Pessoas com 

Deficiência 

- Dia Nacional 

da Consciência 

Negra 

-  

- Promover ações que 

levem a um diagnóstico 

mais rápido acerca dos 

estudantes com 

dificuldade de 

aprendizagem; 

- Assistir o educando com 

Necessidades 

Educacionais Especiais 

(ANEE’s), com vistas ao 

desenvolvimento integral 

e harmonioso de suas 

potencialidades; 

Identificar e atender 

100% dos casos 

encaminhados pelos 

profissionais da 

educação  

Integrar a 

atuação das 

diferentes redes 

de apoio 

disponíveis 

possibilitando o 

atendimento 

rápido e eficaz 

aos estudantes 

que indicarem 

necessidades 

especiais 

No ritmo da 

demanda 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica, 

corpo docente, 

equipe da Sala 

de Apoio, Equipe 

da Sala de 

Recursos e SOE 

Ao final de cada bimestre 

no Conselho de Classe 

Reduzir os índices de 

repetência, fugas 

escolares e distorção 

idade/ano 

Reduzir em 80% o 

número de estudantes 

que se encontram em 

situação de 

defasagem de idade-

série/ano; 

 

- Intervenções 

pedagógicas 

individuais e 

coletivas, 

reagrupamento 

inter e 

intraclasse; 

- levantamento 

e investigação 

das faltas 

consecutivas 

sem justificativa 

No ritmo da 

demanda 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica, 

apoio, corpo 

docente, Equipe 

de SOE e 

Secretaria. 

A cada 15 dias e no 

conselho de Classe. 
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Melhorar a comunicação 

escolar por diversos 

meios; 

Alcançar em 90% a 

Comunidade Escolar  

- Atualização 

das redes 

sociais da 

escola na 

Internet 

- comunicação 

por meio de 

panfletos, 

bilhetes e 

cartazes 

- registro em ata 

ou caderno de 

ocorrência dos 

eventos e 

ocorrências 

cotidianas 

- disponibilizar o 

acesso aos 

livros ata e de 

ocorrências 

No ritmo da 

demanda 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica, 

corpo docente, 

equipe da Sala 

de Apoio, Equipe 

de Secretaria, 

Equipe da Sala 

de Recursos e 

SOE 

Ao longo do bimestre e no 

Conselho de Classe 

Atuar de forma integrada 

escola/comunidade na 

identificação, prevenção e 

superação de conflitos 

(SOE);  

 

Atender 80% das 

ocorrências 

conflituosas 

 

Promover reflexões 

coletivas sobre os 

temas correlatos 

- Monitorar os 

momentos de 

intervalos e 

atividades 

pedagógicas 

- Identificar e 

acompanhar as 

ocorrências 

conflituosas 

- Alertar os 

responsáveis 

No ritmo da 

demanda 

Estudantes, 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica, 

corpo docente, 

equipe da Sala 

de Apoio, Equipe 

de Secretaria, 

Equipe da Sala 

de Recursos e 

Ao final de cada bimestre 

no Conselho de Classe 
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dos envolvidos 

nas ocorrências 

conflituosas 

- Refletir com os 

estudantes 

sobre as causas 

e 

consequências 

de relações 

conflituosas. 

Através do 

curso CNV. 

SOE 

 

11.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

A escola propõe um espaço democrático em que a qualidade na educação seja um direito de todos. Esta unidade escolar tem como meta 

a finalidade de atingir o sucesso dos resultados educativos, buscando a participação da família para que o conceito de qualidade e as 

consequências educacionais ultrapassem a esfera micro (sala de aula) e expanda para esfera (familiar). 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Conscientizar a família 

sobre a importância do 

estudante evitar o 

máximo faltar a aula. 

Reduzir em 98% o 

número de 

infrequentes  

- Reuniões com 

as famílias; 

- Debate sobre 

as ações; 

- Análise dos 

resultados da 

Bimestralmente Famílias,  

Equipe diretiva,  

de coordenação 

pedagógica, do 

corpo docente, 

da Secretaria e 

Ao final de cada bimestre 

no Conselho de Classe e 

reuniões com os 

responsáveis. 
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avaliação 

institucional. 

do SOE 

Assegurar o 

cumprimento e sucesso 

do PPP. 

Efetivar em 100% a 

avaliação do PPP e a 

avaliação institucional. 

Organizar 

reuniões 

específicas para 

avaliação do 

PPP 

Bimestralmente Famílias,  

Equipe diretiva, 

de coordenação 

pedagógica, do 

corpo docente, 

da Secretaria e 

do SOE 

Avaliação em reunião 

específica 

Realizar reuniões, 

encontros, roda de 

conversa com a família 

para preparação 

especifica do tratamento 

e cuidado com o educar 

os filhos e  entender a 

criança e o adolescente. 

Atingir 70% dos de 

pais, para que 

participem dos 

encontros. 

- Reuniões com 

as famílias; 

- Debate sobre 

as ações; 

 

Bimestralmente   

 

 

11.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

Para que as ações propostas na gestão participativa sejam alcançadas é fundamental que a unidade escolar estabeleça uma rede de 

relações entre estudantes, professores e demais componentes da comunidade escolar, mediando a construção de uma identidade própria é, 

portanto, um trabalho importante a ser exercido quanto a realização de análise da realidade, da busca de mudanças, da visão interativa e 

reflexiva por meio da participação de todos os envolvidos. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Divulgar as normas 

estabelecidas no 

regimento escolar 

Assegurar em 100% o 

cumprimento do 

regimento escolar; 

Viabilizar o 

acesso às 

normas escritas 

ou orais 

Encontros 

periódicos com 

os estudantes, 

professores, 

direção e 

coordenação; 

Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente, Equipe de 

Secretaria e SOE 

Levantamento e análise 

de dados durante 

coordenações coletivas e 

Conselhos de Classe 

Oportunizar momentos 

para que a parceria 

família escola se efetive 

Alcançar 100% da 

participação da 

família na escola 

Organizar 

palestras, 

eventos 

culturais e 

caminhada da 

família; 

Bimestralmente Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente, Equipe de 

Secretaria e SOE 

Na Coordenação Coletiva 

posterior ao evento 

Desenvolver ações de 

convívio e bem-estar, 

envolvendo toda 

comunidade escolar; 

Fomentar em 100% o 

trabalho com os 

temas transversais 

Promover 

ações e 

momentos de 

reflexão sobre o 

tema 

Durante as 

atividade de Dia 

Letivo Temático, 

palestras, leitura 

simultânea; 

Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente e SOE 

Ao final de cada bimestre 

no Conselho de Classe 

Discutir, definir e 

acompanhar as ações 

desenvolvidas no PPP. 

Assegurar em 100% 

efetivação do 

conselho de classe. 

- Assegurar em 100% 

o cumprimento do 

PPP. 

Organizar 

reuniões 

específicas 

para avaliação 

do PPP 

Semestralmente Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente, Equipe de 

Secretaria e SOE 

Avaliação em reunião 

específica 
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11.4 GESTÃO DE PESSOAS 

 

São as pessoas que definem metas e a forma de administrar o desempenho geral da escola, tendo em vista o processo de gestão 

democrática.  

A meta principal: 

O grande desafio das escolas de hoje é administrar bem seus recursos humanos, pois são as pessoas que auxiliam no processo de 

aprendizagem e com este faz-se necessário fazer um bom diagnóstico sobre gestão de pessoas na escola, um levantamento das condições 

organizacionais que são enfrentadas; planejar os objetivos na área de gestão de pessoas juntamente com os objetivos da organização; avaliar 

os resultados constantemente.  

A proposta desta unidade de ensino para uma boa convivência no ambiente de trabalho é promover o bem-estar de todos e o respeito às 

atribuições que cada um exerce no ambiente escolar. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Valorizar os aspectos 

culturais, raciais e 

étnico do grupo que 

compõem a unidade 

escolar; 

Garantir em 100% o 

respeito às 

diferenças 

Promover 

eventos 

culturais, 

palestras sobre 

a diversidade 

Durante eventos 

culturais 

Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente, Equipe 

de Secretaria e 

SOE 

Na Coordenação 

Coletiva posterior ao 

evento 

Proporcionar ao corpo 

docente e demais 

servidores momentos 

de integração e 

socialização. 

Garantir em 100%  o  

bem-estar social 

Viabilizar o 

acesso às 

informações 

legais 

pertinentes aos 

direitos e 

No ritmo da 

demanda 

Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente, Equipe 

de Secretaria, 

Avaliação em reunião 

específica 
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deveres de cada 

servidor. 

Promover o 

ambiente 

receptível e 

adequado ao 

bom 

desenvolvimento 

dos serviços 

prestados 

terceirizados e 

SOE 

 

 

 

 

 

 

11.5 GESTÃO FINANCEIRA 

 

Os recursos financeiros são provenientes do PDAF e PDDE, cujos valores são definidos, proporcionalmente, conforme o número de 

estudantes. Sua aplicação é deliberada de forma participativa e segundo ata de prioridades da escola. 

São promovidas reuniões com os professores, estudantes, comunidade escolar, Conselho Escolar e demais servidores, para discussões 

e decisões referentes ao emprego das verbas e para elencar prioridades. Todas as notas fiscais são copiadas e fixadas nos quadros de 

avisos, sala dos professores e demais dependências para prestação de contas.   
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OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Definir os gastos do 

PDAF e PDDE em 

conjunto com os 

segmentos da 

unidade escolar 

 

Prestar contas do 

PDAF e PDDE junto à 

comunidade escolar 

Transparência de 

100% do uso do 

PDAF e do PDDE 

Divulgar, 

analisar e 

avaliar os 

relatórios de 

gastos em 

reuniões 

 

Expor em 

murais os 

relatórios de 

gastos 

impressos 

No ritmo da 

demanda 

Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente e Equipe 

de Secretaria  

Avaliação em reunião 

específica 

Manter salas de aulas 

e demais 

dependências em 

bom estado de uso 

Melhoria em 80% do 

espaço físico 

Reformar os 

banheiros dos 

professores e 

depósitos 

No ritmo da 

demanda 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente e Equipe 

de Secretaria 

Avaliação em reunião 

específica 

Suprir as 

necessidades de 

material de 

expediente e 

pedagógico 

Atender em 80% as 

demandas materiais 

da escola 

Identificar 

prioridades 

materiais,  

 

Otimizar gastos 

No ritmo da 

demanda 

Equipe diretiva, 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica, corpo 

docente e Equipe 

de Secretaria 

Avaliação em reunião 

específica 
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11.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Quanto às instalações físicas: 01 sala de Direção, 01 sala de secretaria, 01 sala de supervisão, 01 sala de coordenação, 01 sala para o 

SOE, 01 sala de professores, 01 sala de apoio, 01 sala de leitura (biblioteca), 01 sala de informática, 01 sala de apoio à aprendizagem, 01 

sala de vídeo, 01 sala para o administrativo, 20 salas de aula, 01 sala para os auxiliares, 01 cantina, 01 despensa para alimentos, 02 salas 

de depósito, 01 banheiro adaptado para atendimento especial, 01 pátio coberto, 02 banheiros para os estudantes, 02 banheiros para os 

professores, 01 quadra de esporte descoberta. 

Quanto aos recursos humanos: 01 diretora, 01 vice-diretor, 02 supervisoras pedagógica, 01 secretária, 06 coordenadores pedagógicos, 

02 orientadoras, 02 supervisores administrativos, 03 assistente de secretaria, 01 monitora, 82 professores, 06 professores readaptados, 07 

merendeiras, 05 auxiliares de limpeza, 01 porteira, 04 seguranças não armados. 

Cabe a gestão administrativa desta unidade escolar a incumbência de gerir as atividades relacionadas à administração financeira, 

orçamento, patrimônio, recursos humanos e serviços gerais com transparência, promovendo a participação da comunidade local e escolar 

na consolidação de uma escola focada no sucesso e bem-estar do estudante e na realização dos objetivos e metas coletivas. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Trabalhar 

diariamente com 

os estudantes o 

zelo pelo 

patrimônio público 

de nossa escola, 

incluindo o livro 

didático. 

Garantir em 100% 

a conservação do 

patrimônio 

escolar. 

Promoção de 

palestras  

Utilização da 

Leitura 

Simultânea. 

No ritmo da 

demanda 

Famílias, Equipe 

diretiva, Equipe de 

coordenação 

pedagógica e 

corpo docente  

Ao final de cada 

bimestre no Conselho 

de Classe 
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12. ACOMPANHAMETO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O Projeto Político Pedagógico do CED 01 ESTRUTURAL será avaliado pela Comunidade 

Escolar representada pelo Conselho Escolar, nas reuniões bimestrais por meio de questionários e 

pelos professores nas coordenações coletivas, uma dessas atividades que constam do nosso 

Projeto Político Pedagógico para que seja efetivamente avaliada, com qualidade e transparência, 

considerando que tal avaliação será um dos meios pelo qual torna-se possível constatar se os 

objetivos propostos foram realmente atingidos, se não o foram ou foram parcialmente, nos 

permite elaborar novas estratégias, em conjunto com toda a comunidade escolar, nas reuniões e 

coordenações coletivas com o propósito de reavaliar para que se possa alcançar nos projetos, 

melhor desenvolvimento e um potencial significativo da qualidade da educação proposta. 

Os professores conselheiros de cada turma realizarão, com os alunos em sala de aula, a 

avaliação dos projetos à medida em que estes vão sendo desenvolvidos. Desta avaliação será 

elaborado um registro por escrito - Ata de Conselho de Classe, contendo as conclusões dos 

alunos da turma. Os registros das avaliações das turmas serão levados pelos professores 

conselheiros para as reuniões - Conselho de Classe, durante as coordenações coletivas, com o 

intuito de socializar as avaliações com o grupo de professores. Neste momento teremos também 

a oportunidade de realizar a avaliação dos projetos, bem todas as avaliações, elaboradas pelos 

professores da escola, juntamente com a equipe gestora e de coordenação. 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 2018 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

1º Bimestre: 15/02 a 26/04 

2º Bimestre: 27/04 a 09/07 

SEGUNDO SEMESTRE 

3º Bimestre: 26/07 a 04/10 

4º Bimestre: 05/10 a 20/12 

Janeiro 
 

Período de matricula na secretaria da UE  

Julho 

02/07 a 06/07 – Jogos Intercalasses (iniciais e finais) 

10 a 25/07 – Recesso escolar 

26/07 – Início do 3º Bimestre 

30/07 à 03/08 – Conselho de Classe - Aplicação da 

avaliação diagnóstica e entrega dos resultados 

Fevereiro  

05 à 09/02 – Encontro Pedagógico 

12/02 à 14/02 – Recesso Escolar – Carnaval 

15/02 – Início do Ano Letivo 

23/02 – Dia da Alegria 

24/02 – Reunião de Pais e Mestres – Acolhimento dia móvel 

(ref.30/04) 

26/02 à 02/03 – Aplicação da avaliação Diagnóstica 

 

Agosto 

17/08 - Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 

5.080/2013) 

31/08 – Circuito de Ciências do CEF Metropolitana 

08/08 – Planejamento Pedagógico/ Dia Letivo Temático 

10/08 – Dia do Estudante 

11/08 – Reunião de Pais do 2º Bimestre - Flexibilização 

do dia 26/07 

17/08 – Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 

5.080/2013) 
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19/08 – Cultura Digital 

Março 

06 à 09/03 - Semana Distrital de Conscientização e Promoção da 

Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 

5.714/2016) 

10/03 - Dia móvel (ref.01/06) 

20/03 à 24/03 – Uso sustentável da água 

21/03 – Dia letivo temático  

Setembro 

01/09 –2º FLITA E ESCRITA - Flexibilização do dia 27/07  

21/09 – Dia Nacional de Luta das Pessoas com 

Deficiência 

Até segunda quinzena de setembro – Etapa Regional do 

Circuito de Ciências 

21/09 – Dia Nacional das Lutas das Pessoas com 
Deficiência 

Abril 

13/04 – Aniversário do CED-01 ESTRUTURAL 

25,26 e 27/04 – PROVA DIAGNÓSTICA 

27/04 – Início do Segundo Bimestre -Dia da Alegria 

Outubro 

05/10 – Início do 4º Bimestre 
08/10 a 11/10 Aplicação da avaliação diagnóstica e Teste 
da psico 
genese entrega dos resultados 
05/10 – Reunião de pais – 3º Bimestre 
10/10 – Entrega de notas e relatórios na secretária 
16/10 a 19/10 – Conselho de Classe 

26/10 – Reunião de Pais do 3º Bimestre  

 09/10 – Dia da Alegria 

Maio 

07/05 a 11/05 – Conselho de Classe - Semana de Educação 

para Vida 

09/05 - Planejamento Pedagógico/ Dia Letivo Temático  

19/05 – Reunião de pais do 1º Bimestre - Flexibilização do dia 

01/06 

 

Novembro 

 
20/11 – Planejamento Pedagógico/Dia Letivo Temático 
23/11 – Feira Cultural da Consciência Negra - SEXTA a 
tarde 
29/11 – Entrega das avaliações finais 

29/11 – Formatura 5º ano 

Dezembro 

 
04/12 – Dia do Orientador Educacional 
04/12 – Conselho de Classe 7º ano 
07/12 – Entrega de Resultados do 7º ano 
10/12 a 14/12 – Conselho de Classe  
10/12 a 12/12 – Semana de Recuperação 
13/12 a 14/12 – Avaliação Final 7 º ano 
17/12 – Conselho de Classe Final - 7º ano 
18/12 – Reunião de Pais 
19/12 a 20/12 – Organização e verificação dos Diários 
20/dez – Entrega dos Diários e Relatórios na Secretaria 

 21/12 – Avaliação Final 

Junho 

03/06 – Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 

12.633/2012) 

06/06 – Entrega de relatórios na secretária 

 

05/06 – Olimpíada da Matemática/Dia Letivo Temático (quarta) 

16/06 – Festa Junina - Flexibilização do dia 09/07 

30/06 – Abertura dos jogos Dia Móvel do dia 26/07 

 

 

ATIVIDADES PROGRAMADAS NO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 

2018 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 
Janeiro 
Período de matrícula na secretaria da U.E. 
 
Fevereiro  
 
05 a 09/02 – Encontro Pedagógico 
12/02 a 14/02 – Recesso Escolar – Carnaval 
15/02 – Início do Ano Letivo 
23/02 – Dia da Alegria 
24/02 – Reunião de Pais e Mestres – Acolhimento 
26/02 à 02/03 – Aplicação da avaliação Diagnóstica 
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Março 
06 a 10/03 - Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 
20/03 à 24/03 – Uso sustentável da água 
21/03 – Dia letivo temático  
 
Abril 
13/04 – Aniversário do CED-01 ESTRUTURAL 
25,26 e 27/04 – PROVA DIAGNÓSTICA 
27/04 – Início do Segundo Bimestre -Dia da Alegria 
 
Maio 
07/05 a 11/05 – Conselho de Classe - Semana de Educação para Vida 
09/05 - Planejamento Pedagógico/ Dia Letivo Temático  
12/05 – Reunião de pais do 1º Bimestre - Flexibilização do dia 01/06 
 
Junho 
03/06 – Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012) 
06/06 – Entrega de relatórios na secretária 
05/06 – Olimpíada da Matemática/Dia Letivo Temático (quarta) 
16/06 – Festa Junina - Flexibilização do dia 09/07 
30/06 – Abertura dos jogos - Flexibilização do dia 26/07 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Julho 
02/07 a 06/07 – Jogos Intercalasses (iniciais e finais) 
10 a 25/07 – Recesso escolar 
26/07 – Início do 3º Bimestre 
30/07 a 03/08 – Conselho de Classe - Aplicação da avaliação diagnóstica e entrega dos 
resultados 
 
Agosto 
17/08 - Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) 
31/08 – Circuito de Ciências do CEF Metropolitana 
08/08 – Planejamento Pedagógico/ Dia Letivo Temático 
10/08 – Dia do Estudante 
11/08 – Reunião de Pais do 2º Bimestre - Flexibilização do dia 26/07 
17/08 – Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) 
19/08 – Cultura Digital 
Setembro 
 
01/09 –2º FLITA E ESCRITA - Flexibilização do dia 27/07  
21/09 – Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência 
Até segunda quinzena de setembro – Etapa Regional do Circuito de Ciências 
21/09 – Dia Nacional das Lutas das Pessoas com Deficiência 
 
Outubro 
 
05/10 – Início do 4º Bimestre 
08/10 a 11/10 Aplicação da avaliação diagnóstica e Teste da psigoe entrega dos resultados 
05/10 – Reunião de pais – 3º Bimestre 
10/10 – Entrega de notas e relatórios na secretária 
16/10 a 19/10 – Conselho de Classe 
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26/10 – Reunião de Pais do 3º Bimestre  
09/10 – Dia da Alegria 
 
Novembro 
 
20/11 – Planejamento Pedagógico/Dia Letivo Temático 
23/11 – Feira Cultural da Consciência Negra - SEXTA a tarde 
29/11 – Entrega das avaliações finais 
29/11 – Formatura 5º ano 
 
Dezembro 
 
04/12 – Dia do Orientador Educacional 
04/12 – Conselho de Classe 7º ano 
07/12 – Entrega de Resultados do 7º ano 
10/12 a 14/12 – Conselho de Classe  
10/12 a 12/12 – Semana de Recuperação 
13/12 a 14/12 – Avaliação Final 7 º ano 
17/12 – Conselho de Classe Final - 7º ano 
18/12 – Reunião de Pais 
19/12 a 20/12 – Organização  e verificação dos Diários 
20/dez – Entrega dos Diários e Relatórios na Secretaria 
21/12 – Avaliação Final 
 
 



44 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

13.1 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
Laboratório de 
Informática 

 

Contribuir para a formação de um 

cidadão questionador, participativo e 

melhor preparado para a resolução dos 

problemas enfrentados no seu 

cotidiano; proporcionando ainda ao 

educando, a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de 

autorrealização e qualificação para o 

trabalho. 

Utilizar os conhecimentos 

relacionados aos saberes pedagógicos 

na escola, no trabalho e na comunidade 

em que vivem. 

Relacionar os conhecimentos de 

Acompanhar e 

orientar os alunos 

durante seu acesso ao 

Laboratório de 

Informática, dentro do 

horário regular de 

aulas; 

Disponibilizar e 

organizar o laboratório 

de Informática para 

atendimento dos 

Professores e 

Estudantes como parte 

complementar do fazer 

pedagógico cotidiano e 

 
 
Adriano 
Bomtempo 
Pessoa - 
Matrícula 36.872-5 

A avaliação se 

dará por meio de 

análises realizadas 

por toda a 

comunidade escolar 

ao longo dos 

bimestres, 

enfatizando os 

momentos 

proporcionados 

durante os Dias de 

Planejamento 

Pedagógico com a 

Comunidade 

Escolar/Dias Letivos 
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cunho científico e tecnológico numa 

ótica interdisciplinar. 

Enriquecer a prática pedagógica, 

fazendo uso dos recursos 

computacionais e da diversidade de 

ferramentas virtuais e informações 

relacionadas às diversas áreas do 

conhecimento. 

na construção e 

efetivação dos 

diversos projetos que 

fazem parte do Projeto 

Político Pedagógico da 

Unidade Educacional, 

tais como a Educação 

Integral, Intervalo 

Cultural, Festa dos 

Estados, Festival 

Cultural da Paz dentre 

outros. 

Capacitar e orientar 

os Educadores Sociais 

que atuam na 

Educação Integral 

desenvolvendo os 

projetos de inclusão 

digital. 

Acompanhar os 

alunos no contra-turno 

ou nos horários vagos  

existentes (no caso da 

Temáticos, previstos 

bimestralmente no 

Calendário Escolar 

da Rede Pública de 

Ensino do Distrito 

Federal. Durante 

esses dias serão 

apresentadas 

algumas das 

atividades 

desenvolvidas e 

também aplicados 

instrumentos de 

avaliação 

(questionários, 

enquetes, coleta de 

sugestões/opiniões) 

para os diversos 

segmentos. 

Os momentos 

de coordenação 

coletiva também 

serão amplamente 
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EJA) durante a 

utilização do 

Laboratório de 

Informática para o 

desenvolvimento de 

pesquisas e para 

realização de 

atividades referentes à 

produção de banners, 

folhetos, folders, 

vídeos, blogs, etc.  

utilizados para 

planejar, preparar, 

organizar e 

principalmente, 

avaliar as atividades 

desenvolvidas no 

Laboratório de 

Informática ou 

aquelas que foram 

realizadas com o 

suporte deste espaço 

de aprendizagem. 
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13.2 EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: KARINE THAÍS DE FREITAS (COORDENADORA DO INTEGRAL) 
 

 

  

TEMA OBJETIVOS JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS 
RESPONSÁVEI

S 
AVALIAÇÃO 

Acompanhamento de 
português 

Aprimorar os 
conhecimentos em 
língua portuguesa 

Defasagem nos 
conhecimentos básicos 
da disciplina. 

Aula teórica, prática, jogos 
pedagógicos de acordo com o 
conteúdo estudado. 

Educador social 
Atividades 
realizadas 
diariamente. 

Acompanhamento de 
matemática 

Aprimorar os 
conhecimentos em 
matemática 

Defasagem nos 
conhecimentos básicos 
da disciplina. 

Aula teórica, prática, jogos 
pedagógicos de acordo com o 
conteúdo estudado. 

Educador social 
Atividades 
realizadas 
diariamente. 

Informática 

Incentivar a 
descoberta de 
informações pelo 
uso do computador. 

A informática atrai o 
interesse e a atenção 
dos alunos. 

Jogos pedagógicos, pesquisas, 
produção de texto, etc. sempre 
utilizando de acordo com os 
conteúdos estudados. 

Educador social 
Atividades 
realizadas 
diariamente. 

Capoeira 

Aprimorar condutas 
psicomotoras, 
conhecer a atividade 
cultural brasileira. 

Necessidade de valorizar 
a cultura brasileira e 
desenvolver os 
movimentos da criança. 

Aulas com conhecimentos teóricos 
sobre a capoeira e aulas práticas. 

Educador social 
Atividades 
realizadas 
diariamente. 

Centro olímpico 
Praticar atividade 
física. 

Apresenta efeitos 
benéficos á saúde do 
estudante. 

Aulas práticas desenvolvidas em 
várias modalidades esportivas. 

Professores do 
centro olímpico 

Atividades 
realizadas 
diariamente. 

Humanização 
Desenvolver 
estudantes mais 
humanizados. 

Os estudantes estão 
numa área de risco, 
expostos à violência e à 
falta de valores. 

Conversas coletivas e individuais, 
todas as oficinas citadas 
trabalhando com base no tema 
“valores”. 

Educadores 
sociais e 
coordenadora. 

Observação 
comportamental. 
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13.3 CARGA HORÁRIA RESIDUAL - NOTURNO 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

PROJETO DE 
ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (AEE) 
 
O projeto justifica-se 
pela integração que se 
faz necessária às ações 
educativas com vistas 
ao acompanhamento e 
atendimento aos alunos 
portadores de 
necessidades 
educacionais especiais 
matriculados nesta 
Escola, com o 
compromisso de 
reverter o quadro de 
exclusão escolar 
ocasionado pelas 
limitações físicas, 
sensoriais e intelectuais 
dos alunos. As ações de 
AEE compreendem o 
trabalho continuado e 
articulado dos 
professores em questão 
com os demais 
professores, nos 

- Favorecer a participação 
dos alunos no processo de 
desenvolvimento das 
habilidades de percepção, 
memória, códigos e 
linguagens e aritmética 
através de intervenções 
pedagógicas que contribuam 
na construção das 
competências de leitura, 
escrita e raciocínio lógico 
matemático. 
 

 

. Redimensionamento das 
ações do AEE, partindo das 
necessidades que forem 
surgindo, no decorrer das 
intervenções pedagógicas 
propostas e das 
necessidades apontadas 
pelos professores dos alunos 
que necessitarem de 
atendimento especializado. 
 

 

*Desenvolver ações de 

Atendimento Educacional 

Especializado, em conjunto 

com os Professores das 

classes regulares e a 

orientadora educacional, 

tendo como foco uma ação 

integrada a favor da 

aprendizagem desses 

alunos; 

*Divulgar a reorganização 

dos tempos e dos espaços, 

em diferentes horários e 

ambientes educativos, de 

modo a favorecer a ação 

educativa, a integração dos 

grupos e o atendimento às 

especificidades dos alunos; 

*Organizar uma proposta 

mensal de trabalho, 

estabelecendo horários de 

atendimento aos alunos para 

acompanhamento, apoio e 

orientação; 

*Promover uma avaliação 

 
Cristiane 
Calixto Daniel 
Padilha 
Davi Gomes 

. 
A avaliação dos 
alunos será 
realizada através de 
sondagens 
periódicas, 
observação dos 
desempenhos 
pedagógicos na 
realização das 
atividades 
propostas. 
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momentos de 
planejamento, estudo, 
análise e elaboração de 
propostas de 
intervenção pedagógica, 
mediadas pela 
Coordenação 
Pedagógica. 
 

 

sistemática e continuada, 

juntamente com os 

professores das classes 

regulares, do processo de 

Atendimento Especializado 

dos alunos atendidos. 

. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto para 
complementação das 

aulas residuais – 
Letras Espanhol 

 

         O ensino da 
Língua Espanhola é 
importante como uma 
língua complementar 
por ser uma das mais 
faladas na região em 
que vivemos, pois faz 
divisa com países do 
MERCOSUL, como 
Argentina e Paraguai, 
possibilitando ao 
educando uma 
consciência crítica e 
transformadora da 
realidade, subsidiada 
pelos elementos 
integradores e pelas 
práticas que compõem a 
aprendizagem 

Facilitar o estudo da língua 

espanhola. 

 Apresentar aos alunos a 

linguagem característica das 

questões de provas de 

vestibulares, bem como 

outros exames correlatos. 

Oportunizar e levar o aluno a 
vivenciar uma experiência de 
comunicação pelo uso da 
Língua Estrangeira e suas 
dimensões culturais 

 

* Descrição das atividades  

Promover a resolução de 

questões concernentes à 

área de língua estrangeira.  

Revisar os principais 

conteúdos contemplados nos 

exames.  

Apresentar os diferentes tipos 

de provas: objetivas, 

discursivas, múltipla escolha.  

Incentivar a leitura e 

interpretação de textos. 

Instigar a pesquisa em sites, 

livros, dentre outras 

ferramentas de pesquisa.  

Dar a conhecer 

personalidades do mundo 

hispanohablante.  

 Priorizar a comunicação por 

meio de dialogo com a 

professora. 

. 

 
Geisa 

. 
A avaliação dos 
alunos será 
realizada através de 
sondagens 
periódicas, 
observação dos 
desempenhos 
pedagógicos na 
realização das 
atividades 
propostas. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto para 

complementação 

das aulas 

residuais de 

Educação Física 

 

 

     1-Identificar as figuras 

geométricas traçadas com o 

deslocamento das peças; 

 2-Identificar as peças e seus 

movimentos, regulamento do jogo;  

 3-Utilizar as respectivas regras 

que regem o xadrez como forma de 

regulamento de conduta do aluno 

dentro e fora da sala de aula; 

•          4-Reforçar a capacidade de 

cálculo, concentração, 

responsabilidade e tomada de 

decisões; 

             5-Favorecer o 

desenvolvimento da intuição, a 

observação, da criatividade, da 

ética, respeito, comportamento, 

concentração e raciocínio lógico. 

Contribuir no processo 

de formação da 

personalidade na fase 

escolar, tornando-se 

um excelente 

instrumento educativo 

na concentração dos 

participantes envolvidos 

neste projeto.  

Trabalhar de uma 

forma interdisciplinar 

buscando como 

referencial o 

pensamento 

organizado, para que o 

aluno perceba a 

importância do 

profissional de 

Educação Física no 

contexto escolar do 

educando. 

 

 

Ismar Junior 

 

Lessandra 

 

 

 

     Debates com os 

professores sobre os 

resultados destas ações 

no cotidiano da sala de 

aula, no 

acompanhamento e na 

execução do 

planejamento; 

      Reuniões com a 

coordenação e Equipe 

Gestora 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
A proposta deste 

projeto é auxiliar os 
alunos com dificuldades 
de leitura e interpretação 
de textos da EJA, a 
tentarem amenizar esta 
dificuldade, utilizando os 
seus horários vagos com 
atendimento 
individualizado ou em 
grupo.  

Após tantos anos 
trabalhando na EJA, e 
observando toda a 
dificuldade apresentada 
pelos alunos no que diz 
respeito à leitura e 
interpretação, venho 
propor este atendimento 
para tentar ajudá-los. 
 
 

Objetivo geral: Auxiliar os 
alunos da EJA a tentarem 
suprir suas dificuldades de 
leitura, interpretação e 
compreensão de textos dos 
mais variados gêneros 
textuais. 

Objetivos específicos:  
- Ler para interpretar; 
- Interpretar para 

compreender; 
- Compreender a ideia 

central do texto; 
- Ler para fazer usos 

destas informações.  

 

 

A proposta do 
atendimento é oferecer aos 
alunos a oportunidade de 
melhorar a sua leitura, 
interpretação e compreensão 
dos mais variados gêneros 
textuais. Ao aluno será 
oferecida essa ajuda como 
forma de auxiliá-lo.  

O aluno deverá 
procurar ajuda a partir da sua 
necessidade e da sua 
disponibilidade de horário 
observando a disponibilidade 
de horário do professor.  

O material a ser 
utilizado deverá ser textos 
dos mais variados gêneros 
textuais, imagens, entre 
outros materiais impressos, 
oferecidos pelo professor em 
atendimento e ou algum 
material em particular que o 
aluno deseje melhor 
conhecimento.  

Cronograma: os 
horários oferecidos para o 
atendimento será na 
segunda-feira (2º  e 3º 
horários)  e terça-feira ( 2º 
horário).  

JOELMA DE 
FÁTIMA 
MORIAS - 
professora de 
arte EJA.  

- Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano 
da sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
Reuniões com a 
coordenação e 

Equipe Gestora 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
JORNAL ESCOLAR 
 
A proposta de se fazer um 
jornal na Escola surgiu da 
necessidade de 
complementação na carga 
horária (aulas residuais). 
Inicialmente pensamos em 
um jornal com artigos 
elaborados pelos próprios 
alunos sobre temas 
diversos (artigos 
elaborados a partir da 
experiência vivida pelos 
alunos abordando o 
sentimento depois de 
assistir filmes – 
apresentados na Escola 
pelas diversas áreas de 
conhecimento). 

 

OBJETIVO GERAL 
Produzir o jornal da Escola aplicando 
conhecimentos adquiridos para a elaboração 
de pequenos artigos a partir de filmes 
apresentados na Escola durante o período 
letivo, a fim de buscar desenvolver as 
habilidades dos alunos e contribuir para o 
processo educacional. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Viabilizar o jornal como recurso didático para 
as disciplinas curriculares interessadas; 
Utilizar a tecnologia (informática), quando 
necessário e possível, para explorando a 
internet realizar pesquisa utilizando-se de 
diferentes mídias poder registrar imagens e 
vídeos; 
Despertar a criatividade, a produção artística e 
cultural; 
Desenvolver a capacidade argumentativa e 
crítica do aluno; 
Estimular a produção de textos (pequenos 
artigos) e a prática da leitura; 
Adquirir maior facilidade para escrever e 
expressar-se; 
Publicar artigos (trabalhos pedagógicos) 
abordando temas transversais; 

 

AÇÕES 

Apresentar 
diferentes tipos de 
jornais; 

Estudo sobre um 
jornal local; 

Elaboração de 
pequenos artigos; 

Coleta de dados 
para produção dos 
artigos (pesquisa 
na Internet); 

Escrever os 
artigos, digitar e 
formatar texto; 

Revisão e edição 
dos artigos; 

Edição impressa; 

Publicação e 
distribuição; 

 

 

 
Justino  
 
Marcos Paulo 
 

 
Debates com a 
Comunidade Escolar 
sobre a produção e 
publicação de uma 
edição do JORNAL 
ESCOLAR, contendo 
artigos sobre filmes 
apresentados na 
Escola (podendo 
abordar temas 
transversais). 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
Projeto:. Séries e filmes 
para desenvolvimento do 
senso crítico do aluno 

 

-Auxiliar no desenvolvimento de atividades nas 
áreas de Sociologia e Filosofia. Isso para 
ampliar nosso trabalho de instigação do senso 
crítico do aluno diante sua realidade. Focos 
das disciplinas, mas que, por conta do pouco 
tempo destinado a estas (1 vez por semana) 
em sala de aula, nota-se a relevância de 
expansão do tempo de atividades fora do 
horário no período noturno . 

 

-Dar suporte ao desenvolvimento de atividades 
de Sociologia e Filosofia                                
.durante ano letivo; 

-Auxiliar no planejamento das atividades e na 
confecção de relatórios de sala de aula. 

- Passar série e 
filmes sobre o ser 
humano no seu 
desenvolvimento 
de sendo crítico 
sobre a realidade 
que cerca o aluno. 

Patrícia Sayuri 
Liliane Oliveira 

- Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano da 
sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
Reuniões com a 
coordenação e 

Equipe Gestora 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
Projeto: Esse projeto de 
Produção Textual a partir 
do Fanzine (construção de 
um Livreto), terá como 
diretrizes desenvolver nos 
estudantes hábitos a 
leitura na instituição de 
ensino. 

 

-Auxiliar no desenvolvimento da mobilização 
da capacidade criativa dos alunos na 
perspectiva de uma atuação social e de 
exibição individual/autoral que oferece à 
construção de uma identidade autônoma. 
Tendo em vista a importância do mesmo no 
enriquecimento do vocabulário 

- Compreender a leitura e a produção textual 
constituída pela integração dinâmica de 
diferentes aspectos (social, econômico e 
cultural). 

-Acompanhar a execução do Projeto Fanzine 
na sala de aula como um incentivo à produção 
textual e a criatividade com os coordenadores. 

-Dar suporte ao desenvolvimento do projeto, 
proporcionando a criatividade e a imaginação 
por meio da confecção do Fanzine: expressar-
se e comunicar-se de diferentes maneiras, por 
meio das diversas linguagens artísticas. Esse 
processo criativo e crítico trabalhado na 
confecção do fanzine concentra-se nos 
estudos semanais e na culminância durante 
ano letivo; 

-Auxiliar no planejamento das atividades e na 
confecção das atividades relativas ao Projeto 
de Leitura juntos aos professores e supervisor 
pedagógico. 

- Apoio à Direção e 
à Supervisão 
Pedagógica; 

- Proposta 
pedagógica de 
incentivo à leitura à 
produção textual; 

- Desenvolvimento 
de oficinas que 
possa apresentar 
experiências com a 
leitura e escrita; 

- Produção de 
textos e conteúdos 
próprios para 
incluir na 
publicação. 

 
- Professora de 
Artes: Luiza 
Regina Ferreira. 

- Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano da 
sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
Reuniões com a 
coordenação e 

Equipe Gestora 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

Eliminar o uso de 

Papel com 

apostila para os 

alunos. Inclusive 

com  folhas para 

Estudo Dirigido e 

Provas. 

 

    Disponibilizar via site o conteúdo 

trabalhado em sala para que os 

alunos possam estudar. Elaborar via 

formulário google o estudo dirigido e 

as provas.  

Reduzir em 100% o uso de papel em 

uma disciplina para 5 turmas 

durante um semestre. 

 

 

Levar os alunos para 

o laboratório de 

informática e mostrar 

onde eles podem ter 

acesso ao conteúdo 

digital a ser estudado. 

Quarta Feira 2 

primeiros horários. 

Elaboração do site, 

conteúdo, estudo 

dirigido e prova. 

Marcelo 

Adriano 

 

Calcular o número de 

papel economizado 

durante um semestre. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

O presente 

projeto traz a 

importância do 

papel da leitura 

no ensino de 

Química e de 

Ciências da 

Natureza de um 

modo geral. A 

leitura é essencial 

em qualquer setor 

da sociedade, 

isso é inegável, e 

se faz necessária 

em torno da 

Química também 

    Objetivo 
geral: Fundamentado 
nessa problemática, os 
alunos serão auxiliados 
com o propósito de 
suplantar problemas 
associados à 
competência da leitura 
científica. 
  
Objetivos específicos: 

Ler e interpretar textos 
com o contexto da 
Química; 

Descrever 
transformações 
químicas em 
linguagem discursiva; 

Traduzir a linguagem 
química simbólica em 
discursiva e vice-
versa; 

Identificar fontes de 
informação por meio 
do conhecimento 
químico. 

 

. A proposta do atendimento é 
oferecer aos alunos a oportunidade de 
melhorar a sua leitura, interpretação e 
compreensão dos textos que 
abrangem a Química. Ao aluno será 
oferecida essa ajuda como forma de 

i. melhorar compreensão de 
leitura; 

ii. valorizar atividade de leitura no 
ensino de Ciências; 

iii. diminuir a desmotivação nas 
aulas de Química; 

iv. diminuir as dificuldades por eles 
sentidas ao longo das aulas. 
  

O aluno deverá procurar ajuda a 
partir da sua necessidade e da sua 
disponibilidade de horário observando 
a disponibilidade de horário do 
professor. 

O material a ser utilizado deverá 
ser os periódicos da Química Nova na 
Escola ou algum material em particular 
que o aluno deseje melhor 
conhecimento. 

Thiago 

Ki Man 

 

Mensurar o 

desenvolvimento da 

evolução ao longo 

das aulas de Química 

em 2018 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto para 

complementação 

das aulas 

residuais de 

Educação Física: 

- Postura 

- Cidadania 

 

 

1- Proporcionar aos alunos a 

vivência na prática de 

diferentes formas de se 

evitar a má postura, que 

gera problemas como 

lordose, xifose, escoliose, 

etc; 

 

2- Noções de cidadania:  

orientações sobre como se 

comportar durante abordagem 

policial e aplicabilidade da Lei 

Maria da Penha. Favorecer o 

desenvolvimento da ética, 

respeito, comportamento. 

1- Demonstrações e 

exercícios periódicos de 

como melhorar a postura 

ao sentar e levantar, 

caminhar, portar objetos 

(bolsas, mochilas, caixas 

e sacolas).  

2- Trabalhar de uma 

forma interdisciplinar 

buscando como referencial 

o pensamento organizado, 

para que o aluno perceba a 

importância do profissional 

de Educação Física no 

contexto escolar do 

educando. 

 

 

Walter 

 

 

     Debates com os 

professores sobre os 

resultados destas ações 

no cotidiano da sala de 

aula, no 

acompanhamento e na 

execução do 

planejamento; 

      Reuniões com a 

coordenação e Equipe 

Gestora 
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13.4 PROFESSORES READAPTADOS 

 

 Professor da Carreira Magistério Público, que sofreu redução definitiva da capacidade laboral, comprovada pela área de 

saúde pertinente. Nesta UE atuará em atividades de apoio pedagógico e de atividades de apoio à coordenação, de acordo com a 

Portaria Nº12 /2017 Item 17. 

 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
Projeto: Apoio aos 
projetos pedagógicos 
desenvolvidos na 
Instituição de Ensino. 

 

-Auxiliar na elaboração e na execução dos 
Projetos Pedagógicos desenvolvidos na 
Instituição Escolar durante o ano letivo. 

-Auxiliar na programação trabalhos de 
campo, “saídas Pedagógicas”, e sugerir 
destinos a serem visitados; 

-Acompanhar a execução do Projeto 
Gincana da Tabuada juntamente com os 
coordenadores; 

-Auxiliar no planejamento das atividades e 
na confecção das atividades relativas ao 
Projeto de Leitura juntos aos professores e 
supervisor pedagógico. 

-Apoio à Direção 
e à Supervisão 
Pedagógica. 

Ana Cecilia 
Peixoto Souto 

 

- Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano 
da sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
Reuniões com a 
coordenação e 

Equipe Gestora 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
- Projeto: Apoio ao Projeto 
de Leitura 

-Auxiliar na elaboração e na execução do 
Projeto de Leitura desenvolvido durante o ano 
letivo; 

 

-Distribuir os livros didáticos no início do ano 
letivo; 

 

-Selecionar e confeccionar as Caixas de 
Leitura; 

 

-Auxiliar os professores na execução do 
Projeto; 

 

-Atendimento aos alunos através do 
empréstimo de livros de literatura. 

 

-Sala de leitura 
- Niedja Maria 
Nogueira de 
Figueiredo 
 

 

- professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano da 
sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
 
-Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora. 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

Para gostar de ler Incentivar a leitura nos alunos do CED I 
Estrutural 

Divulgar os livros 
de literatura 
disponíveis para 
empréstimo. 
 
Realizar 
competições de 
leituras 
 
Estimular o 
empréstimo dos 
livros 

33708-0 - José 
Camilo de Lima 

A avaliação será 
realizada ao longo do 
ano letivo, de acordo 
com o desempenho dos 
estudantes através das 
relações de livros 
emprestados e do 
resultado das 
competições de leitura. 
 

 

PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
 Projeto: Laboratório de 
Informática 
 

 Utilizar os conhecimentos relacionados aos 

saberes pedagógicos na escola, no trabalho e 

na comunidade que vivem; 

- Relacionar os conhecimentos de cunho 

científico e tecnológico numa visão 

interdisciplinar; 

- Fazer uso do conhecimento científico para 

identificar e solucionar questões sociais e 

ambientais, dentre outros; 

- Enriquecer a prática pedagógica fazendo uso 

dos recursos computacionais e da diversidade 

de ferramentas virtuais e informações 

relacionadas às diversas áreas do 

conhecimento. 

 

-Laboratório de 
Informática 

 
- Sandra 
Samaritana 
Duailibe Lustosa 
 

 

 
-Análise dos 
rendimentos bimestrais 
 
-Estudos nas 
coordenações coletivas 
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PROJETO OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto: A importância do 
material didático 
pedagógico. 
 

 -Melhorar o trabalho do professor em sala. 
 
-Auxilias em tarefas relativas às atividades do 
professor para atender às necessidades da 
escola. 
 
-Conferir a qualidade do material solicitado 
pelo professor. 
 
-Reduzir textos para a economia do papel. 
 
-Auxiliar a coordenação pedagógica nas 
atividades de ensino e aprendizagem, bem 
como a equipe gestora. 
 
- Atender com rapidez ao pedido do professor, 
coordenador e equipe gestora. 
 
-Executar pedido de compra de material 
(papel, tinta, cartuchoo etc..). 
 
-Distribuir o material xerocado para cada setor 
ou professor. 
 
-Conservar sala limpa e organizada para 
melhor desempenho da atividade. 

 

Apoio à Direção e 
à Supervisão 
Pedagógica. 

Maria Cláudia 
de Araújo 

 

-Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas ações 
no cotidiano da sala de 
aula, no 
acompanhamento e na 
execução do 
planejamento. 
- Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora. 
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