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Escola é o lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, 

salas, quadros, programas, horários, conceitos (...). 

Escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, 

se conhece, se estima. 

O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, 

o aluno é gente, cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um 

se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade 

a ninguém, nada de ser como tijolo que 

forma a parede, indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

é também criar laços de amizade, é criar ambiente de 

camaradagem, é conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora, é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, 

crescer, fazer amigos, educar-se, ser FELIZ. 

(Paulo Freire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

___________________SUMÁRIO___________________ 

1, APRESENTAÇÃO 03 

2. HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 05 

2.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 10 

2.2 RELAÇÃO DE DIRETORES E VICE-DIRETORES 11 

2.3CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 12 

3.DIAGNÓSTICO 15 

4.FUNÇÃO SOCIAL 16 

5.MISSÃO, VALORES E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 16 

6.FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 18 

7.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 21 

8.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 31 

9.CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 36 

10.RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 40 

11.ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 

OFERECIDOS 

42 

12. ACOMPANHAMENTO. E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

75 

13.CONCLUSÕES 76 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 78 

15.ANEXOS 79 



3 
 

1- APRESENTAÇÃO  

 

A formulação do Projeto Político-Pedagógico representa uma 

oportunidade singular e primordial para a construção de uma escola pública 

democrática. É um documento que, por natureza,reclama elaboração coletiva, 

que envolve toda a comunidade escolar. Por essa razão, não é documento que 

se elabore às pressas, mas exige que se disponha de certo tempo, para 

permitir que o processo participativo – moroso, quase sempre – possa 

acontecer. 1 

Traz no seu conteúdo uma carga de ideias, proposições, metodologias e 

dados que envolvem o nosso processo de educação enquanto instituição 

educacional pertencente à Rede de Escolas Públicas do Distrito Federal e leva 

em consideração o contexto socioeconômico em que vivem as famílias que 

compõem sua clientela-alvo, seus saberes, sua cultura, suas aspirações de 

crescimento individual e social. 

Registra também o atendimento de necessidades da equipe que realiza 

o trabalho docente e dos funcionários que executam o trabalho de apoio 

administrativo, de segurança, do preparo de alimentos e de conservação, 

limpeza e manutenção das instalações e equipamentos.O processo que 

documentou e trouxe ao nosso conhecimento a maioria desses dados, 

envolveu toda comunidade escolar.  

Ao juntar as três dimensões, o PPP ganha a força de um guia - aquele que 

indica a direção a seguir não apenas para gestores e professores, mas também 

funcionários, alunos e famílias.  

● É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante 

determinado período de tempo. 

● É político por considerar a escola como um espaço de formação de 

cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e 

coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

                                                           
1http://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/341/Santos_Elisandra_Aparecida_dos.pdf?sequence=1 



4 
 

● É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos 

educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

Apresentamos, aqui, uma proposta coerente com nossa realidade, com 

anseios da comunidade escolar, definindo com clareza que escola temos e que 

escola queremos construir, rompendo barreiras no enfrentamento dos desafios 

e nos obstáculos que interferem no alcance da qualidade que desejamos. 

Dessa maneira, acreditamos que o cumprimento das premissas básicas 

para o oferecimento de uma educação de qualidade possa ser levado a efeito 

nesta escola e no sistema de educação públicado Distrito Federal, tendo como 

norte ações voltadas para a CONVIVÊNCIA ESCOLAR. 

O PPP do ano 2018, contou com a participação, em sua elaboração, dos 

professores, da EEAA, professores readaptados e equipe gestora no estudo e 

avaliação do documento do ano anterior, durante as reuniões coletivas dos 

meses de fevereiro, março e princípio de abril.  

Ainda, a observação e análise de situações-problemas,conflitos, 

desenvolvimento social, vivências diversas que compõem o cotidiano escolar, 

resultou em um relatório que serviu de parâmetro para enfocar com realismo as 

necessidades e anseios da comunidade escolar do CEF02 para o ano letivo de 

2018. 

E consonância a este relatório, foram estudados documentos, atas, 

Projetos Políticos Pedagógicos anteriores, anotações, relatórios que 

embasaram o panorama escolar atual e as diretrizes para se alcançarem as 

metas propostas para o ano letivo de 2018. 

 O Projeto Político Pedagógico traz a coesão e a unicidade necessárias 

para a jornada pedagógica anual eficaz e organizada, pois possibilita um 

direcionamento único de colaboração para toda a comunidade escolar. 
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2. HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

O Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural - (SCIA - Setor 

Complementar de Indústria e Abastecimento (RA-XXV), situado na Quadra 2 

Área Especial ½, Cidade Estrutural, em zona de desenvolvimento social é UE 

que atende aproximadamente 1800 alunos em três turnos nos seguintes 

segmentos: ensino fundamental –anos iniciais, educação integral e educação 

de jovens e adultos – 1º e 2º segmentos.  

A configuração existencial do CEF02  está intrinsicamente relacionada à 

própria história da Cidade Estrutural como uma instituição de valorização, 

educação e transformação comunitária. E tem, nos últimos anos, contribuído 

muito para a população que nasceu de um sonho de uma vida melhor. 

Assim foi descrita a origem da Cidade Estrutural, no início de sua urbanização 

 

“O depósito de lixo na margem direita da DF - 095, 

sentido SIA - Taguatinga surgiram os primeiros 

barracos de catadores de lixo próximo ao local. 

No início da década de 90 a invasão contava com 

pouco menos de 100 domicílios localizados ao lado 

do “lixão”, sendo então conhecida como Vila 

Estrutural, pertencente à Região administrativa do 

Guará. 

Em 1989, foi criado o Setor Complementar de 

Indústria e Abastecimento – SCIA em frente à vila, 

no lado oposto da Via Estrutural - DF- 095, época 

em que se previa a remoção da invasão, para outro 

local. Várias tentativas foram realizadas neste 

sentido, mas em janeiro de 2004 o Setor 

Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA 



6 
 

foi transformado na Região administrativa XXV (Lei 

nº3.315) tendo a Vila Estrutural como sua área 

urbana.  

Em 24 de janeiro de 2006, a Lei Complementar nº 

715 criou a Zona Especial de Interesse Social – 

ZEIS, denominada Vila Estrutural. Com esta lei 

devem ser removidas as construções localizadas em 

área considerada de risco ambiental. 

Em 2011, a população urbana do SCIA - Estrutural 

foi estimada pela Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios – PDAD 2010/2011 em 25.732 

habitantes. 

  

  A Vila Estrutural está localizada às margens da DF-095 (Via 

EPCT, conhecida como Via Estrutural) e ocupa uma área de 154 hectares. O 

“Lixão da Estrutural” começou, na década de 60, após a inauguração de 

Brasília e, poucos anos depois, surgiram os primeiros barracos de catadores de 

lixo próximo ao local. 

No início da década de 90 a invasão contava com pouco menos de 100 

domicílios localizados ao lado do “lixão”, sendo posteriormente transformada 

em Vila Estrutural, pertencente à Região Administrativa do Guará. 

Em 1989, foi criado o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 

– SCIA ao lado da Via Estrutural, época em que se previa a remoção da 

invasão, para outro local. Várias tentativas foram realizadas neste sentido. Em 

janeiro de 2004, o SCIA foi transformado na Região Administrativa XXV - Lei nº 

3.315, tendo a Estrutural como sua sede urbana e também contando com a 

Cidade do Automóvel, onde está localizada a sede da Administração Regional. 

Embora tenha sido considerada imprópria para habitação, por se tratar 

de área de depósito de lixo e estar perto do Parque Nacional de Brasília, foram 

feitas várias tentativas de fixação dos moradores por meio da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em 1995 e em 1999, a CLDF aprovou 

duas leis criando, respectivamente, a Cidade Estrutural e a Vila Operária, que 
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foram vetados pelo Poder Executivo local. Em 1º de fevereiro de 2002, foi 

publicada a Lei Complementar nº 530 que declara a área da Estrutural como 

Zona Habitacional de Interesse Social e Público – ZHISP, estabelecendo uma 

faixa de tamponamento de 300 metros entre o assentamento e o Parque 

Nacional de Brasília. No entanto, sua regularização definitiva sofreu entraves, 

por força de implicações ambientais, o que exigiu a elaboração de um Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 

No dia 19 de abril de 2004, foi realizada audiência pública para 

divulgação do Estudo de Impacto Ambiental para a área da Vila Estrutural que, 

dentre as suas recomendações, fixa a população atual, desde que seja 

executado um plano radical de reurbanização e sejam tomadas medidas de 

controle ambiental, como a desativação do aterro sanitário e a criação de uma 

zona tampão entre o assentamento e o aterro, reduzindo a pressão sobre o 

Parque Nacional de Brasília. 

Finalmente, em 24 de janeiro de 2006, a Lei Complementar nº 530 foi 

revogada, dando origem à Lei Complementar nº 715, que torna a Vila Estrutural 

Zona Especial de Interesse Social - ZEIS. Nesta lei, o projeto urbanístico do 

parcelamento urbano contempla as restrições físico-ambientais e medidas 

mitigadoras recomendadas pelo EIA/RIMA e que integrem a licença ambiental, 

devendo, em consequência, ser removidas as edificações erigidas em áreas 

consideradas de risco ambiental. 

Considerada uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, dado ao 

tipo de domicílio predominante na Região Administrativa que são os ‘barracos’ 

–em sua maioria-, os quais representam 55,1% do total dos imóveis, seguidos 

da casa que têm também, participação bastante significativa – 41,4%, segundo 

dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2004, realizada 

pela CODEPLAN e Secretaria de Planejamento, o setor já foi palco de várias 

tragédias, das quais, em 2004, um incêndio de grandes proporções que quase 

atingiu o gasoduto próximo da Estrutural. O fogo chegou a menos de 500 

metros da tubulação que transporta gás para as indústrias do DF. 
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A Vila Estrutural hoje 

A Vila Estrutural é a segunda maior área de invasão do Distrito Federal 

(só perde para Itapuã, perto do Paranoá), porém é considerada a invasão em 

condições mais críticas do DF. 

Os moradores da Vila sofrem com ruas estreitas e sem asfalto, carência 

de escolas e hospitais: há apenas uma escola de nível fundamental, a Escola 

Classe 01 da Vila Estrutural; e um posto de saúde, para atender a uma 

população estimada de 35 mil habitantes em 2005. Não há Corpo de 

Bombeiros para conter os constantes incêndios de barracos no local. Há postos 

policiais da PM e da Polícia Civil. 

O espaço onde a Vila está tem passado por valorização, pois é a 

aglomeração urbana mais próxima de Brasília entre todas as cidades do 

Distrito Federal. Há cinco linhas regulares para Avenida W3 – Asa Sul, 

Ceilândia, Taguatinga, Guará e Rodoviária do Plano Piloto. Não tem linhas de 

transporte alternativo legalizado servindo o local. 

Segundo pesquisas apresentadas no seminário “A Questão Ambiental 

Urbana: Experiências e Perspectivas”, realizado no final de julho de 2004, na 

Universidade de Brasília, a renda média das famílias que vivem na Estrutural é 

de um a três salários mínimos mensais, mas pode-se encontrar famílias que 

ganham até seis salários mínimos por mês. Os catadores de lixo, que eram 

maioria quando a favela começou, em 2004 eram 700 pessoas das 25.000 

residentes na Estrutural naquela época. Isso mostra que a população original 

mudou-se do local ou trocou de ocupação, pois a maior parte dos moradores 

da Estrutural tem empregos informais, ou são autônomos 

Todo o material é vendido dentro do próprio lixão, a catadores que se 

tornaram empresários informais e montaram ‘escritórios’ de compra dos 

materiais encontrados no lixão. Para evitar a disputa, os catadores criaram 

associações, que proíbe a exploração do lixão àqueles que não estão 

cadastrados na associação. 

A média de pessoas por família é de 4,2 pessoas. Há, na vila, cerca de 

30 associações civis e 20 prefeituras de quadra, que segundo Jairo Bastidas, 
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participante de um seminário, são responsáveis pela manutenção da favela e 

depois pela sua transformação em Vila.2 

 O “lixão” da Cidade Estrutural foi extinto e à deriva deste surgiu uma 

nova invasão denominada Santa Luzia localizada a menos de 20 quilômetros 

do centro político brasileiro, a Chácara Santa Luzia é a favela da invasão. 

 Ela surgiu ao redor da Cidade Estrutural, às margens do maior lixão da 

América Latina, e chega cada vez mais perto da área de proteção da Floresta 

Nacional de Brasília (Flona). A população vulnerável cresce, apesar dos 

perigos de desastre. Agora, o Governo de Brasília trabalha em um projeto 

habitacional para mantê-los ali, mas esbarra em falta de recursos. 

Ordens judiciais e tentativas de desocupação não são raras, mas a 

efetividade é quase nula. Mais de 2,5 mil famílias em situação de 

vulnerabilidade vivem na chamada “zona de amortecimento” da Flona, área 

que corresponde aos 300 metros de distância dos limites da reserva que não 

podem ser ocupados.3 

 

Tabela 1.2 - População segundo os grupos de idade - SCIA-Estrutural - Distrito 

Federal - 2015 

 

Grupos de Idade No  

 

% 

0 a 4 anos  3.188 8,17 8,17 

5 a 6 anos  

 

1.335 3,42 3,42 

7 a 9 anos  

 

1.893 4,85 4,85 

10 a 14 anos  

 

4.483 11,49 11,49 

15 a 18 anos  4.404 11,29 11,29 

                                                           
2https://jornaldaestrutural.webnode.com.br/social-evento/ 

 
3http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/exclusivo-projeto-cria-muro-de-pessoas-na-estrutural/ 



10 
 

 

19 a 24 anos  

 

4.902 12,56 12,56 

25 a 39 anos  8.728 22,37 22,37 

40 a 59 anos  

 

8.090 20,74 20,74 

60 a 64 anos 697 1,79 

 

 697 1,79 

 

1,79 

65 anos ou mais  

 

1.295 3,32 

Total 39.015  

 

39.015 100,00 

Fonte: CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-

Estrutural - PDAD 2015 

 

 

 

 

2.1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

• Nome da Instituição: Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural 

• Endereço 

Qd 02 - Ae - Conjunto 1 2  

: SCIA -Brasília -DF 

CEP: (61) 70297-400 

• Telefone(61) 3465 – 4477 

• Endereço eletrônico:  sec.cef02ce@gmail.com 

• Rede Social 

Facebook ; CEF02 Estrutural 
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2.2- Relação de Diretores e Vice-diretores 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural foi inaugurado 

em 22/09/2009  e entregue à comunidade do Guará pelo  Governador do 

Distrito Federal José Roberto Arruda, Secretária de Educação José Luiz da 

Silva Valente,Coordenadora da Regional de Ensino, Maria Nazaré de Oliveira. 

Em  14 anos de existência, o CEF 02, que foi criado pela Portaria 278 de 

28/07/09 DODF 145 , página 11. teve os seguinte corpo diretivo: 

 

 

 

 

 

di  Diretor(a) Vice-diretor(a) Ano 

Jesuína Pereira Nunes Judite Pereira 2009 

Mariflor Maia  Neide Odete 2012 

Silvane Friebel Jadson Braga 2015 

Silvane Fiebel Edvaldo  2017 

Edvaldo Juliana Assumpção 2018 
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2.3CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
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O Centro de Ensino Fundamental 02 estálocalizado em um amplo 

terreno na Cidade Estrutural, ao lado da pista de alta velocidade Via Estrutural, 

cercado por residências, comércios,praças. 

É uma construção moderna, uma vez que foi construído há nove 

anos. 

Possui um estacionamento amplo e bem ilumindado, com portão 

eletrônico que amplia a segurança. 

Há uma entrada principal com guarita,cujo funcionário terceirizado,já 

no portão,identifica e encaminha o visitante.Ainda na entrada, encontra-se um 

pátio amplo,usado para a organização da entrada e para o recreio educativo. 

Ainda na entrada da escola,situa-se o parque de brinquedos e de 

areia. 

A escola possui quatro amplos corredores que dão acesso a 26 

(vinte e seis salas de aula), divididos em blocos, separados de dois em dois por 

um ampla área verde, local de estudo sobre preservação ambiental. 

As refeições são confeccionadas em uma ampla e bem equipada 

cozinha, seguindo todos os parâmentros de limpeza e conservação. 

Ao lado, temos o patio interno com amplas mesas que serve como 

refeitório. 

A sala de Informática possui 16 computadores em operação. 

E ainda, contando na infraestrutura, temos: 

• Água filtrada 

• Água da rede pública 

• Energia da rede pública 

• Esgoto da rede pública 

• Lixo destinado à coleta periódica 

• Acesso à Internet 

• Banda larga 

• Computadores administrativos 

• Computadores para alunos 
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• TV 

• Videocassete 

• DVD 

• Copiadora 

• Retroprojetor 

• Impressora 

• Aparelho de som 

• Projetor multimídia (datashow) 

• 26 salas de aulas 

• 99 funcionários 

• Sala de diretoria 

• Sala de professores 

• Laboratório de informática 

• Sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) 

• Quadra de esportes descoberta 

• Cozinha 

• Sala de leitura 

• Parque infantil 

• Banheiro dentro do prédio 

• Banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida 

• Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida 

• Sala de secretaria 

• Banheiro com chuveiro 

• Despensa 

• Área verde 
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3.DIAGNÓSTICO 

 

O CEF 02 da Estrutural é uma Escola da rede de ensino público do 

Distrito Federal, mantida com verbas públicas, subordinada a Secretária de 

Estado da Educação – SEDF, e vinculada a Coordenação Regional de Ensino 

do Guará – CRE Guará. 

A construção do CEF 02 – Estrutural representou para a população 

desta Cidade a possibilidade de terem um espaço educativo acolhedor, onde 

seus valores culturais e sociais seriam respeitados, estudados e perpetuados. 

No ano de inauguração atendeu apenas ao 1°, 2° e 3° anos do Ensino 

Fundamental. Contudo, já possibilitou há um grande número de alunos na faixa 

etária de 06 a 08 anos de idade, que até então estudavam no Guará, Cruzeiro 

e Plano piloto, estudarem mais próximo às suas residências. Atualmente, nos 

turnos matutino e vespertino, o CEF 02 da Estrutural atende a todas os anos 

dos anos inicias, inclusive com aproximadamente 240 em período integral, 

além das 04 turmas denominadas classes especiais, 02 turmas para correção 

de fluxo. No Noturno são atendidos 540 alunos divididos no 1° e 2° segmentos 

da Educação de Jovens e adultos – EJA, correspondendo a 12 turmas no total. 

O crescimento da Escola só foi possível porque, além de dados 

estatísticos detalhadamente analisados pela Gestão da Escola, a população é 

constantemente ouvida para saber quais são suas reais necessidades 

educacionais.  

 

 Os dados, segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), são 

resultado do baixo nível de escolaridade. Dos 39.015 moradores da área, 17.334 

(44,4%) têm apenas o ensino fundamental incompleto. Cerca de 36% da 

população é formada por jovens de 15 a 24 anos, mas a pesquisa não informa 

quantos desses já concluíram ou estão cursando o ensino médio.4 

 

                                                           
4http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/04/renda-capita-na-estrutural-no-df-corresponde-
59-do-salario-minimo.html 
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4, FUNÇÃO SOCIAL 

A missão do Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural consiste em 

promover o conhecimento e a educação de crianças, jovens e adultos 

reconhecendo e privilegiando a formação integral do ser humano por meio da 

colaboração e comprometimento de toda comunidade escolar. 

 

5,VISÃO, Valores,  

Objetivos Institucionais 

  

O Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural visa ser referência de 

qualidade de ensino público do Distrito Federal, por meio de equipe e 

colaboradores comprometidos com o sucesso da instituição. 

● Conduta ética,  

● Credibilidade social,  

● Compromisso com a sustentabilidade e  

● Espiritualidade. 

 

Objetivos Institucionais 

I – Assegurar a formação indispensável para o exercício da cidadania. 

II – Fornecer os meios para o seu desenvolvimento educacional e profissional. 

III – Favorecer o desenvolvimento integral dos alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental, em seus aspectos cognitivo, afetivo, social e psicomotor, 

respeitando seus interesses, suas necessidades e cumprindo as funções de 

educar e cuidar. 

IV – Proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais os 

recursos pedagógicos e os atendimentos de forma a melhor atendê-los e 

favorecer sua aprendizagem. 

V – Oferecer educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso à 

escolarização ou sofreram descontinuidade de seus estudos, adequando os 

conteúdos e expectativas de aprendizagem a sua realidade social. 

VI - Promover o respeito em todas as áreas da convivência escolar. 
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VII - Integrar a família e escola para que ambas, em conjunto, possam buscar a 

excelência na educação da criança, jovem e adulto. 

VIII - Valorizar o respeito, a dignidade e a participação cidadã dos alunos. 

IX - Desenvolver potencialidades: criativas, cognitivas, sociais e culturais dos 

alunos. 
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6.Fundamentos Norteadores da Prática Pedagógica 

 

O Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural entende que um 

processo educativo só se torna significativo quando são planejadas ações que 

atendam a todas as dimensões do desenvolvimento humano. De acordo com 

Wallon, entendemos que essas dimensões são: cognitiva, afetiva e motora.  

As nossas ações pedagógicas devem estar pautadas na diversidade, na 

ética, no aprender coletivo, no respeito ao conhecimento prévio, nas 

necessidades pedagógicas especiais e nas diversas formas de aprender. Isto 

exige que o planejamento da prática educativa esteja pautado na 

complexidade, na interdisciplinaridade, na investigação, no aprender fazendo e 

no respeito ao tempo de cada um.  

Para embasar esse entendimento buscamos suporte teórico em diversas 

linhas pedagógicas. Entre as principais, destacamos os estudos feitos por: 

Piaget, Vigotsky, Wallon e Morin.  

Piaget nos traz os aspectos interacionistas, defendendo que o processo 

do desenvolvimento cognitivo do sujeito passa por estágios evolutivos que 

acontecem por meio de um processo intenso de “assimilação, acomodação e 

equilibração”. Ele considera que o comportamento parte da ação, por isto, o ato 

docente deve ser desafiador à medida que a todo instante provoque no sujeito 

aprendente desequilíbrios para que ao lutar pelo reequilíbrio se acomode 

cognitivamente e, desta fora, aprenda.5 

Vigotsky vem complementar os estudos de Piaget uma vez que 

considera que o processo de aprendizagem ocorre a partir da interação do 

sujeito aprendente com o meio que o cerca. Para Vigotsky as experiências 

vividas, a relação do sujeito com o mundo é o que vão ditar os caminhos do 

desenvolvimento humano. Aqui não é só interação é Sóciointeração. Vigotsky 

ainda nos traz uma significativa contribuição com a sua teoria da Zona do 

desenvolvimento proximal: 

 

                                                           
5https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-construcao-do-

conhecimento-segundo-piaget/34086 
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Vygotsky (1978) define o conceito de zona de 

desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento 

potencial, para então em seguida definir a zona de 

desenvolvimento proximal, pois esta última é na 

verdade, um conceito derivado dos dois primeiros. 

Assim: zona de desenvolvimento real é o conjunto de 

conhecimentos que permitem a um indivíduo resolver 

determinado problema sem ajuda de agentes 

cognitivamente externos, isto é, outro indivíduo ou 

fonte de informação que possa ajudar a resolver de 

alguma forma o problema em questão. Já zona de 

desenvolvimento potencial aquele conjunto de 

conhecimentos que um indivíduo necessita para 

resolver determinado problema e, que embora o 

indivíduo tenha a potencialidade de aprender estes 

conhecimentos com outros indivíduos ou fontes de 

informação, ainda não o fez, ou seja, a zona de 

desenvolvimento potencial é um conjunto de 

conhecimentos que um individuo pode atingir 

futuramente com ajuda de outros agente 

cognitivamente externos. Portanto a zona de 

desenvolvimento proximal é a diferença (ou distância) 

que existe entre a zona de desenvolvimento real e a 

zona de desenvolvimento potencial, ou seja, são 

aqueles conhecimentos que possibilitam ao indivíduo 

resolver um problema que antes não era possível de 

resolver apenas com os conhecimentos antigos.6 

                                                           
6https://novaescola.org.br/conteudo/1972/vygotsky-e-o-conceito-de-zona-de-desenvolvimento-

proximal 
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Já Wallon nos traz a concepção de sujeito aprendente em sua 

totalidade. Dá grande destaque à emoção e à afetividade do ser humano. Na 

sua psicogênese da pessoa completa ele defende que o desenvolvimento 

intelectual dentro de uma cultura mais humanizada tem os seguintes elementos 

articulados em um mesmo plano: afetividade, movimento e espaço físico. Mais 

adiante, quando falarmos dos serviços ofertados, esta questão ficará mais 

clara. 7 

Wallon, defende que é por meio da emoção que o “ser biológico” se 

converte em “ser social”. Para Wallon, 1971, a dimensão afetiva ocupa lugar 

central tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto na construção 

do conhecimento. . 

E Morrin, por sua vez, vem fechar com chave de ouro os fundamentos 

da prática educativa, uma vez que defende uma educação polivalente, 

complexa, onde todos os conhecimentos estão articulados. Defende a 

transdisciplinaridade, a formação de cidadãos éticos, solidários, reflexivos. O 

conhecimento não deve ser estático, mas sim, deve estar em constante 

movimento. A teoria de Morrin, em nosso entendimento, dá o suporte 

necessário para que o professor planeje a sua ação educativa com vistas a 

proporcionar aos seus alunos a migração do nível de “desenvolvimento real” 

para o nível potencial traduzindo de forma sútil e efetiva a teorizada zona de 

desenvolvimento proximal de Vigotsky.8 

Com base nas contribuições e teorias do interacionismo, o CEF 02 da 

Estrutural fundamenta seu processo de ensino e aprendizagem. A partir desses 

referencias teóricos, reforçamos a nossa opção por processos educativos 

baseados no pensamento crítico, ético, cidadão, ou seja, que traduzam os 

valores institucionais adotados. 

 

                                                           
7http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/959/1/Marcia%20Fernanda%20Antonio%20Fiore.pdf 
8http://www.acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/bitstream/handle/7891/3586/FPF_PTPF_10_062.pdf 
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7.ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, no artigo 2, do capítulo 

II estabelece que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da Cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Consciente do seu dever o Centro de ensino Fundamental 2 da Estrutural 

oferece à comunidade do Cidade Estrutural o Ensino Fundamental – 1º e 2º 

Ciclo dosAnos Iniciais, Educação de Jovens e Adultos – EJA 1° e 2° 

Segmentos, classes de alunos especiais e alunos em inclusão. Buscando 

sempre desenvolver práticas pedagógicas emancipatórias que promovam o 

desenvolvimento integral do sujeito aprendente, bem como contribuir para 

desenvolvimento da comunidade local. 

 

 

Ensino Fundamental 

 

 

Segundo o PPP base da SEDF o Ensino Fundamental deve ser visto 

sob o lema da “igualdade na diversidade” já que deve reconhecer na 

diversidade o caminho para entender as diferentes necessidades e interesses 

dos sujeitos aprendentes.  

O CEF 02 da Estrutural corrobora com essa orientação à medida que 

entende a pluralidade sociocultural presente em suas salas de aula. Para isto 

buscamos uma prática pedagógica que além de respeitar a diversidade, 

coloque está em pauta, fazendo-a familiar e menos desmistificada. 

Desde a sua inauguração já ofertamos o Ensino Fundamental de 09 

anos, atendendo da educação infantil, aceleração e do 1° ao 5° ano o que 

constitui os Anos Iniciais. Atualmente o CEF 02 da Estrutural atende no diurno 

alunos do 1º ao 5º ano e no noturno 1º e 2º seguimento da EJA. 

De forma a contribuir com as metas da SEDF que pretende garantir 

atendimento a 100% dos estudantes do Ensino fundamental, atualmente 
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atendemos 1.473 alunos o que representam o quantitativo de 44 salas de aula 

distribuídas nos turnos matutino e vespertino.   

Quanto à meta de reduzir o número de retenções e “termos todos os 

alunos alfabetizados no Bloco Inicial de alfabetização – BIA”, o CEF 02 trabalha 

a partir de projetos de resgaste da aprendizagem, sobre o qual falaremos em 

detalhes. 

Alémdisso oferecemos a formação continuada dos professores, 

procurando  uma prática pedagógica mais diversificada e apropriada às 

necessidades dos estudantes. Com vistas a colaborar com a diminuição do 

número de estudantes que se encontram em situação de defasagem de idade 

em relação ao ano de estudo, atendemos 85 alunos o que corresponde a  4 

turmas. 

  

 

Objetivos – Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

❖ Garantir que o 1° ano seja uma etapa de transição entre os que 

chegaram da educação infantil e aqueles que nunca tinham frequentado 

a escola a esse segmento respeitando as necessidades e características 

das crianças, de modo que se evite rupturas no processo de construção 

do conhecimento desta fase tão delicada; 

❖ Proporcionar às crianças um desenvolvimento integral em seus aspectos 

cognitivos, afetivos, motores e sociais; 

❖ Proporcionar às crianças a ampliação da sua capacidade aprender, 

tendo como caminhos básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo; 

❖ Proporcionar às crianças a capacidade fazer inter-relações entre o 

aprendido e o cotidiano, interpretar, cooperar, trabalhar em equipe, de 

respeitar as diferenças; 

❖ Proporcionar às crianças o sentimento de pertencimento da Instituição 

de Ensino, para que seja capaz de cuidar dos seus estudos, dos seus 

colegas, dos seus professores e das instalações; 
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❖ Proporcionar às crianças “o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social.” (LDB, artigo 31, tópico IV.) 

 

Em 2018, atendemos no 2º Ciclo o total de 474   alunos que 

compõem o Bloco Inicial de Alfabetização, assim distribuídos: 

 

TURMA TURNO  TOTAL 

1º ANO  A MATUTINO 25 

1ºANO B MATUTINO 24 

1º ANO C VESPERTINO 26 

1ºANO D VESPERTINO 25 

2º ANO A MATUTINO 26 

2º ANO B MATUTINO 16 

2º ANO C MATUTINO 20 

2º ANO D VESPERTINO 23 

2º NO E VESPERTINO 24 

2º ANO F VESPERTINO 24 

3º ANO A MATUTINO 27 

3º ANO B MATUTINO 17 

3ºANO C MATUTINO 25 

3º ANO D MATUTINO 30 

3º ANO E VESPERTINO 18 

3º ANO F VESPERTINO 18 

3ºANO G VESPERTINO 30 

3º ANO H VESPERTINO 29 

TOTAL -------------- 427 

PAAE -A MATUTINO 24 

PAAE - B MATUTIN4 23 

TOTAL -------------------- 474 

TURMA TURNO  TOTAL 

4º ANO  A MATUTINO 33 

4ºANO B MATUTINO 22 

4º ANO C VESPERTINO 28 

4ºANO D VESPERTINO 32 

4ºANO E VESPERTINO 21 

4ºANO F VESPERTINO 27 

5ºANO A MATUTINO 21 

5ºANO B MATUTINO 19 

5ºANO C MATUTINO 17 

5ºANO D MATUTINO 30 

5ºANO E MATUTINO 28 

5ºANO F VESPERTINO 23 

5ºANO G VESPERTINO 22 

5ºANO H VESPERTINO 22 

5ºANO I VESPERTINO 23 

5ºANO J VESPERTINO 31 

5ºANO K VESPERTINO 31 

5ºANO L VESPERTINO 29 

TOTAL ---------- 459 

PAAE- C MATUTINO 18 

PAAE-D MATUTINO 20 

TOTAL -------------- 512 

 

 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, em sues artigos 34 e 87 

prevê a ampliação gradativa da jornada escolar, conforme citado abaixo: 
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Art. 34º. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá 

pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 

aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola. 

§ 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das 

formas alternativas de organização autorizadas nesta Lei. 

§ 2º. O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino. 

Art. 87º, § 5º. Serão conjugados todos os esforços 

objetivando a progressão das redes escolares públicas 

urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas 

de tempo integral. 

 

Na lei orgânica do DF diz no Artigo 221, parágrafo § 3º que “o Poder Público 

gradativamente implantará o atendimento em turno de, no mínimo, seis horas 

diárias, aos alunos da rede oficial de ensino fundamental.” 

E o Decreto n° 33.329, de 10/11/2011 que regulamenta a Lei n° 4.601 de 

14/07/2011, institui o Plano pela superação da pobreza – DF sem miséria, diz 

em seu artigo 43 que: 

 

Art. 43. Para o atendimento das famílias pobres e 

extremamente pobres, em territórios de vulnerabilidade 

social urbana e rural, deverá ser ampliada a rede de: 

I - educação infantil;  

II - ensino fundamental; 

III - ensino médio; 

IV - educação de jovens e adultos - EJA. 

Parágrafo único. Deverá ser progressivamente implantada 

a educação integral nas redes descritas nos incisos I a III 

deste artigo. 
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O CEF 02 comprometido em realizar uma educação de qualidade, 

corrobora com a visão de educação da SEDF, uma vez que tem como princípio 

a implementação de processos pedagógicos que visem o entendimento do 

sujeito aprendente em sua integralidade. 

No Ensino fundamental, especificamente, desde o 2° semestre de 2010, 

implementamos a educação integral com o objetivo, conforme detalhado no 

Projeto de implementação da Escola integral no CEF 02,  de: 

● ampliar o atendimento ao estudante, oportunizando e favorecendo sua 

aprendizagem; 

● promover, com a participação da família e a colaboração da sociedade, 

a melhoria da qualidade de ensino, levando em consideração a 

educação integral do educando, seu pleno desenvolvimento como 

pessoa, preparado para o exercício da cidadania com base em valores 

éticos e morais, capaz de respeitar as diferenças e contribuir com um 

mundo mais humano e justo; 

● favorecer a construção da autonomia, da autodisciplina e das relações 

intra e interpessoais, por meio de um processo de aprendizagem 

dinâmico, significativo e prazeroso, respeitando o estudante como um 

ser holístico; 

● oferecer experiências significativas aos estudantes. 

 

Fonte: plano de ação – programa de educação integral, Novembro de 2012. 

 

O CEF 02 compreende a sua Educação integral como processo pedagógico 

que: 

 

“prevê práticas não dicotomizadas, que reconhecem a 

importância dos saberes formais e não formais, a 

construção de relações democráticas entre pessoas e 

grupos, imprescindíveis à formação humana, valorizam os 

saberes prévios, as múltiplas diferenças e semelhanças e 

fazem de todos nós sujeitos históricos e sociais.”(PPP 

SEDF, p. 20) 
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A prática educativa da educação integral deve romper o currículo formal. 

Deve sim lançar mão de diferentes técnicas, ferramentas, tecnologias, espaços 

interativos, para que o aprendido seja realmente significativo para o sujeito 

aprendente. Deve ainda ser compreendida a partir da realidade social e 

psicológica, bem como de competências já adquiridas por este sujeito.  

Para atender as diversas necessidades pedagógicas dos nossos alunos do 

Integral buscamos um currículo bem diversificado. As atividades desenvolvidas 

são: 

● Acompanhamento pedagógico – tecnologias de apoio à alfabetização; 

● Educação ambiental – projeto parque educador; 

● Esporte e lazer: recreação e lazer em parceria com a Vila Olímpica; 

● Cultura e arte: dança e percussão; 

● Alimentação: cozinha experimental; 

● Prevenção e promoção da saúde; prevenção e combate à doenças e 

saúde escolar, entre outras; 

● Inclusão digital: oficina de informática. 

No ano letivo de 2018, o CEF 02 oferece à comunidade escolar dois 

turnos do período integral 

TURNO ALUNOS 

MATUTINO 45 

VESPERTINO 45 

 

 

 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

A educação de jovens e adultos, segundo a PPP da SEDF, deve atender 

aos jovens e adultos que devido a fatores sociais não tiveram oportunidade de 

iniciar ou continuarem seu percurso educacional. Deve ainda dar condições de 

entrada, permanência e sucesso uma vez que atende, prioritariamente, a 

pessoas já inseridas no mundão do trabalho ou aquelas que buscam a 

empregabilidade. Ainda segundo o PPP da SEDF, a EJA deve ser 
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compreendida como “a educação como direito universal de aprender o longo 

da vida, integrando as políticas educacionais para além da alfabetização…”.  

 

Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

(LDB) 

 

Art. 225. O Poder Público proverá atendimento a jovens e 

adultos, principalmente trabalhadores, em ensino noturno 

de nível fundamental e médio, mediante oferta de cursos 

regulares e supletivos, de modo a compatibilizar educação 

e trabalho.  

Parágrafo único. Cabe ao Poder Público implantar 

programa permanente de alfabetização de adultos 

articulado com os demais programas dirigidos a este 

segmento, observada a obrigatoriedade de ação das 

unidades escolares em sua área de influência, em 

cooperação com os movimentos sociais organizados. (Lei 

Orgânica) 

 

 

A EJA devido às suas peculiaridades curriculares exige de toda equipe 

pedagógica um pensar educativo mais complexo, pautado no contexto ao qual 

o aluno pertence, proporcionando-o desta forma uma aprendizagem 

significativa capaz de levá-lo a um posicionamento crítico, político, criativo, 

colaborativo e intelectual diante das questões cotidianas. 

 

A EJA acontece em diferentes espaços-tempos e deve 

oferecer situações de aprendizagem mediadas por 

linguagens/ferramentas diversas, de maior ou menor 

complexidade técnica e tecnológica, de caráter artesanal 

ou manufaturado, de usos simples ou complexos, manuais 

ou eletrônicos, resultantes de trabalho humano ou 
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planejado para ser executado pela robótica, pela 

inteligência artificial.(VI CONFITEA, 2009, P. 18) 

 

A equipe do CEF 02 deve a cada semestre planejar novas formar de atrair os 

alunos da Cidade Estrutural que ainda não concluíram a educação básica por 

meio de um trabalho criativo, dinâmico, que apoie a diversidade e que atenha  

como base curricular. 

 

A diversidade é constituída das diferenças que distinguem 

os sujeitos uns dos outros – mulheres, homens, crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com 

necessidades especiais, indígenas, afrodescendentes, 

descendentes de portugueses e de outros europeus, de 

asiáticos, de latino-americanos, entre outros. A diversidade 

que constitui a sociedade brasileira abrange jeitos de ser, 

viver, pensar e agir que se enfrentam. (IBDEM, p.33) 

 

De acordo com a pesquisa distrital por amostra de domicílios elaborada em 

2011 pela COODEPLAN, do total de moradores da Estrutural entrevistados, 

70%declaram-se de cor parda-mulata, 23,8% se dizem brancos e 6,3% de 

declaram de cor preta. Temos da amostra coletada, 26 pessoas que se 

declaram amarelos (origem chinesa, japonesa, coreana etc.) e 64 indígenas. 

Quanto as convicções religiosas, 47,1% dos entrevistados declararam-se 

católicos, 44,9% evangélicos e 6,7% afirmaram não ter religião. 

Ainda segundo o PDAD 2011, 47,6% da população da Estrutural é natural do 

Distrito Federal, 36,4% do Nordeste, 6,3% dos outros estados do Centro-Oeste 

e 2,5 vieram da região Norte do País. OS motivos apresentados pelos 

migrantes são: 52,2% vieram acompanhando parentes e 44,8% vieram em 

busca de trabalho. 

Sobre os responsáveis pelos domicílios, segundo a pesquisa, 71,4% são 

homens e 28,6% são mulheres. A faixa etária destes é agrupada da seguinte 

maneira: 36,6% - 36 a 45 anos; 26,2% - 26 a 35 anos; 20,9% -46 a 55 anos; 

4,9% - até 25 anos. A média de idade entre os responsáveis é de 42 anos. 
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Ao analisar a escolaridade, observa-se que a maioria (57,3%) dos 

responsáveis pelos domicílios dessa localidade tem ensino fundamental 

incompleto […]. Dessa forma, 2/3 dos responsáveis pelos domicílios tem 

baixíssima escolaridade. […] Quanto aos analfabetos, observa-se que, no SCIA 

- Estrutural, 5,1% dos responsáveis pelos domicílios estão nessa categoria.  

Dois dados nos chamam atenção na PDAD. O primeiro deles que a 

população em sua maioria é constituída por mulheres, com percentual maior do 

que o registrado no Distrito federal. E o segundo é o número de moradores por 

domicílio que é de 4,1%, percentual este também acima da média do DF. 

Os dados apresentados pela PDAD nos mostram a real necessidade de 

uma EJA ampla, no sentido curricular, libertadora, ética, plural no sentido de 

entender a individualidade e a identidade de cada indivíduo ou grupo, e que dê 

possibilidade ao sujeito aprendente de trilhar o seu percurso educativo de 

maneira a realizar seus sonhos. 

 

A EJA é também espaço de tensionamento e 

aprendizagem em diferentes ambientes de vivências que 

contribuem para a formação de jovens e adultos como 

sujeitos da história. Nesses espaços, a EJA se depara com 

um conjunto amplo e heterogêneo de jovens e adultos 

oriundos de diferentes frações da classe trabalhadora. Por 

isso, é compreendido na diversidade e multiplicidade de 

situações relativas às questões étnico-racial, de gênero, 

geracionais; de aspectos culturais e regionais e 

geográficos; de orientação sexual; de privação da 

liberdade; e de condições mentais, físicas e psíquicas — 

entendida, portanto, nas diferentes formas de produção da 

existência, sob os aspectos econômico e cultural. Toda 

essa diversidade institui distintas formas de ser brasileiro, 

que precisam incidir no planejamento e na execução de 

diferentes propostas e encaminhamentos na EJA. 

(CONFITEA, 2011, P. 33) 
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OBJETIVOS – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

❖ Promover uma educação emancipatória; 

❖ Proporcionar aos jovens e adultos um desenvolvimento pleno em seus 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais; 

❖ Proporcionar aos adultos a ampliação da sua capacidade de aprender, 

tendo como caminhos básicos o domínio da leitura, escrita e dos 

cálculos; 

❖ Desenvolver um trabalho pedagógico pautado na articulação curricular, 

integrando temas como trabalho, saúde, tecnologia, sustentabilidade, 

cultura, lazer, economia solidária, educação ambiental, educação 

sexual, etc.; 

❖ Desenvolver um trabalho pedagógico diferenciado de modo a diminuir a 

evasão, retenção e ainda como forma de atrair novos alunos; 

❖ Buscar parcerias com entidades sociais e públicas que visem o 

desenvolvimento profissional a fim de proporcionar aos jovens e adultos 

maior empregabilidade; 

 

O CEF 02 da Estrutural busca o trabalho contextualizado às necessidades dos 

educandos, trabalhando com a metodologia de projetos, a partir do diagnóstico 

realizado com os alunos. 

 

FORMAS DE INGRESSO E SEGMENTOS OFERTADOS 

 

O CEF 02 da Estrutural, desde 2010, oferece, presencialmente, a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA no período noturno (19h às 23h) 

atendendo ao primeiro e segundo segmentos. 

O primeiro segmento é composto por quatro etapas semestrais que 

correspondem aos anos iniciais do Ensino fundamental. O segundo segmento 

também é composto por quatro etapas correspondentes ao anos finais do 

Ensino Fundamental. 



32 
 

De acordo com a Resolução Nº 3, de 15 de junho de 2010 do Conselho 

Nacional de Educação, a idade mínima de ingresso na Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino Fundamental é de 15 anos completos. 

 

 

 

 

 

8.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A organização curricular do CEF 02 da Estrutural segue as 

determinações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

presentes nas Orientações Curriculares do Ensino Fundamental anos iniciais e 

anos finais, nas Diretrizes pedagógicas da SEDF e no PPP base da SEDF. 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

De acordo com o Regimento escolar das Instituições Educacionais da 

Rede Pública de Ensino do DF elaborado em 2006, a organização curricular 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, deve enfatizar a assimilação de 

conceitos, buscando desenvolver habilidades e competências que possibilitem 

aos alunos prosseguirem com os seus estudos.  

Para isto as atividades terão duração diária mínima de 05 horas distribuídas, de 

acordo com as necessidades pedagógicas dos estudantes, entre os 

componentes curriculares que compõem a matriz do Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1º e 2º Ciclos. 

Instituição: Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural. 

Etapa: Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Turno: Matutino e Vespertino 
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Partes do Currículo Componentes Curriculares Ciclos  

Bases Nacional Comum 

Língua portuguesa  1º 

(BIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

(4º e 5º anos) Educação Física 

Arte 

Matemática 

Ciências 

História 

Geografia 

Parte Diversificada Informática  

Carga horária Semanal (hora-relógio) 25 25 

Carga horária anual (hora-relógio) 1.000 1.000 

 

 

 

 

EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Conforme os objetivos descritos, e ainda considerando que os 

conteúdos são meios para que a aprendizagem aconteça de forma significativa, 

apresentamos abaixo a matriz curricular da EJA entendendo, conforme descrito 

nas Diretrizes Pedagógicas da SEDF, que a seleção e organização das 

atividades devem ter como princípio o contexto do aluno, seu nível de 

desenvolvimento, os objetivos pretendidos pela Instituição de Ensino, os 

valores que devem ser cultivados e deve-se ter muita clareza das 

competências a serem desenvolvidas.   

 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – EJA – 1º 

SEGMENTO 

Instituição: Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural. 

Modalidade: 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos - Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais  
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Módulo: 20 semanas 

Turno: Noturno 

1º Semestre 

Carga 

Horária 

Semestral 

Carga 

Horária 

Semanal 

Carga 

Horária 

Diária 

Atividades    

Atividades – com ênfase no 

desenvolvimento de competências e 

habilidades de leitura e escrita e de 

matemática 

400 horas 20 horas 4 horas 

2º, 3º e 4º semestres 

400 horas 20 horas 4 horas 

Atividades 

Atividades – com ênfase no 

desenvolvimento de competências e 

habilidades relativas à Língua 

Portuguesa, Matemática, Arte, Estudo 

da Sociedade, Educação Física, 

Estudos da Natureza. 

Total de Horas do Segmento (hora-

relógio) 

1.600 horas 

Observações: 

Cada Semestre corresponde a 100 dias letivos; 

O dia letivo é composto por 04 (quatro) horas-relógio; 

Horário de entrada: 19 horas 

Intervalo: 20h 30minutos 

Horário de saída: 23 horas 

O intervalo é de 15 (quinze) minutos. 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – EJA – 2º 

SEGMENTO 

Instituição: Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural. 

Modalidade: 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos - Ensino Fundamental – 
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Anos Iniciais  

Módulo: 20 semanas 

Turno: Noturno 

Áreas do 

Conhecimento 

Compo

nentes 

Curricul

ares 

1º 

Semestre 

2º 

Semestre 

3º 

Semestre 

4º Semestre 

H

/

A 

S

e

m

a

n

a

l 

H/

A 

S

e

m

e

st

ra

l 

H

/

A 

S

e

m

a

n

al 

H

/

A 

S

e

m

e

st

r

al 

H

/

A 

S

e

m

a

n

al 

H

/

A 

S

e

m

e

st

r

al 

H/A 

Se

ma

nal 

H/

A 

S

e

m

es

tr

al 

B

as

es 

N

ac

io

n

al 

C

o

m

u

m 

Linguagem e 

Códigos 

Língua 

portugues

a  

5 100 5 100 5 100 5 100 

Educação 

Física 
1 20 1 20 1 20 1 20 

Arte 2 40 2 40 2 40 2 40 

Ciências da 

natureza, 

matemática e 

suas 

tecnologias 

Matemátic

a 
5 100 5 100 5 100 5 100 

Ciências 

4 80 4 80 4 80 4 80 

Ciências 

humanas e 

suas 

tecnologias 

História 3 60 3 60 3 60 3 60 

Geografia 

3 60 3 60 3 60 3 60 

Parte Diversificada Língua 

Estrangeir

a – Inglês 

1 20 1 20 1 20 1 20 
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Total de módulos/Aulas 

Semanais 
25 25 25 25 

Total de horas semanais (hora-

relógio) 
20 20 20 20 

Total de horas semestrais (hora-

relógio) 
400 400 400 400 

Total de horas do segmento 

(hora-relógio) 
1.600 

Observações: 

1. Para ser matriculado neste segmento o aluno deverá ter concluído o 1º 

segmento; 

2. Cada semestre corresponde a 100 dias letivos; 

3. Os três primeiros módulos aula têm duração de 50 minutos e os dois últimos 

de 45 minutos; 

4. Horário de entrada: 19h 

5. Intervalo: 20h30min 

6. Horário de saída: 23h 

7. O intervalo é de 15 (quinze) minutos. 
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9.CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

A avaliação é etapa fundamental do processo educativo. É por meio dela 

que compreendemos os percursos realizados pelos docentes e discentes e, a 

partir desta compreensão, temos os elementos para pensar e repensar a 

prática pedagógica desenvolvida do CEF 02. A avaliação não pode ser 

concebida como momentos estáticos em determinados períodos do ano, mas 

sim processual, suave, complexa, hora particular, hora coletiva.  

Segundo Jussara Hoffmann, 2011, os educadores não podem pensar de 

maneira dissociada a ação de educar e a de avaliar, pois as mesmas são 

complementares.  

 

“A avaliação é essencial à educação. Inerente e 

indissociável enquanto concebida como problematização, 

questionamento, reflexão sobre a ação” (Hoffmann, 2011, 

p. 15) 

 

De acordo com a LDB a avaliação deverá observar os seguintes critérios: 

 

 a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os 

de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 

atraso escolar; 
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c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os casos de 

baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos; (Artigo 24, 

parágrafo V) 

 

O CEF 02 defende que os critérios classificatórios de fundo meramente 

quantitativo devem ser substituídos por formas de avaliar que percebam o ato 

de aprender em sua totalidade, buscando sempre a avaliação como 

diagnóstico que detecta os avanços e retrocessos dos estudantes, que 

possibilite a revisita ao planejamento pedagógico e que corrobore com os 

valores e objetivos traçados neste PP. 

Devemos considerar ainda que o processo de avaliação ocorre também 

segundo as orientações presentes nas Diretrizes de Avaliação do Processo de 

Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica (2009) da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

 

 

 

● CONSELHO DE CLASSE  

Ocorrem ao fim de cada bimestre, no caso do ensino regular, e no fim do 

Semestre na EJA. Com objetivos claros o Conselho não deve ser um espaço 

de julgamento onde o veredicto cabe aos professores e a direção, mas sim um 

espaço macro avaliativo onde todo o processo de ensino e aprendizagem deve 

ser olhado para que as causas da não aprendizagem sejam identificadas e a 

estratégia de ação traçada. 

● AVALIAÇÃO FORMATIVA 
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Gestão 

 

MODELO (DEMOCRÁTICA) 

 

A LDB já coloca como princípio da educação nacional a Gestão 

democrática nas escolas. Mais do que apenas eleger diretor e vice-diretor este 

princípio defende uma participação efetiva da comunidade escolar 

proporcionando a esta decisões importantes no âmbito da escola que vão 

desde as questões pedagógicas até as questões financeiras e administrativas. 

O Distrito federal, ao publicar em agosto de 2012a lei Nº 4.751, institui a gestão 

democrática nas escolas. 

 

Art. 2º A gestão democrática da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, cuja finalidade é garantir a centralidade 

da escola no sistema e seu caráter público quanto ao 

financiamento, à gestão e à destinação, observará os 

seguintes princípios: 

I – participação da comunidade escolar na definição e na 

implementação de decisões pedagógicas, administrativas e 

financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na eleição de 

diretor e vice-diretor da unidade escolar; 

II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da 

escola pública e aos direitos humanos em todas as 

instâncias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

III – autonomia das unidades escolares, nos termos da 

legislação, nos aspectos pedagógicos, administrativos e de 

gestão financeira; 

IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, 

em todos os seus níveis, nos aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; 

V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca 

constante do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo 
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para o exercício da cidadania e da qualificação para o 

trabalho; 

VI – Democratização das relações pedagógicas e de 

trabalho e criação de ambiente seguro e propício ao 

aprendizado e à construção do conhecimento. 

 

Entendendo que o modelo de gestão de uma Instituição é uma questão que 

define o seu modo de agir e a forma pela qual irá se desenvolver. O CEF 02 da 

Estrutural faz uma opção pautada na coletividade. Onde todos são escutados, 

participando, desta forma, das tomadas de decisão. Para que tal processo seja 

possível é necessário lançar mão de diversas estratégias de mobilização, 

dentre elas destacamos: 

● Assembleiasgerais coma participação de toda a comunidade escolar; 

● Reuniões; 

● Reuniões com os professores; 

● Reuniões com as equipes de apoio; 

● Divulgação dos resultados da escola; 

● Divulgação dos investimentos realizados pela escola; 

● Atendimentos individuais a alunos, pais e professores; 

● Estabelecimento de parcerias com diversos setores da sociedade. 

 

As funções dos gestores escolares estão assim divididas: 

Cargo Função (responsável pelo quê?) 

Diretor Gerenciamento pedagógico, 

administrativo e de pessoas. 

Vice Gerenciamento Recursos Financeiros, 

de RH terceirizados e programas de 

governo. 

Supervisor Administrativo Supervisor administrativo de RH. 

Supervisor Pedagógico Supervisão projetos e sala de aula. 

 

 

CONSELHO ESCOLAR 
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Ao conselho escolar cabe deliberar sobre as normas internas e o 

funcionamento da escola, além de participar da elaboração do Projeto Político-

Pedagógico; analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da 

escola, propondo sugestões; acompanhar a execução das ações pedagógicas, 

administrativas e financeiras da escola e mobilizar a comunidade escolar e 

local para a participação em atividades em prol da melhoria da qualidade da 

educação, como prevê a legislação. 

 

10.RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

  

 O CEF 02 da Estrutural está inserido em uma comunidade muito 

carente. 

 No início da cidade, as condições de vida eram muito precárias, porém, 

nos dias atuais vimos uma maior preocupação por parte dos órgãos 

governamentais em trazer qualidade de via à cidade, oferecendo os cuidados 

mínimos em saúde, 

a proteção em patrulhamento policial e as transformações necessárias em 

Educação. 

 Foi dentro deste conceito de melhorias da cidade que foi inaugurado em 

2009 o CEF 02. 

 Junto com a escola, veio a esperança. 

 A escola possui três turnos para atender as crianças e os adultos com a 

fim de erradicar o analfabetismo desta cidade. Logo, a comunidade local 

frequenta a escola todos os dias, dando assistência aos alunos, e ainda 

retornando à noite para finalizar os estudos nos anos iniciais. 

 Com isto, há uma grande participação da população nos eventos, 

reuniões e em todos os momentos em que a escola necessita da presença. 

 Apesar de ainda estar dentro de um contexto de relativa violência social, 

a escola é cuidada e respeitada pela comunidade. 

 Como um pólo, na região, de cultura, esportes, artes, convivência social, 

como meio de sanar as carências de espaços comunitários, o CEF 02 da 

Estrutural abre as portas aos fins de semana para a população desenvolver 

projetos educacionais, esportivos, artísticos previamente, analisados e 
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aprovados pela direção escolar. 

 Assim como a Cidade Estrutural, aos poucos, o CEF 02 vai crescendo e 

melhorando, pois, as condições dos alunos estão intrinsicamente relacionadas 

ao processo ensino-aprendizagem. 

 O CEF02 está sempre atento a todas ocorrências e eventos ocorridos na 

Cidade Estrutural e procura, sempre que possível, participar e colaborar com a 

cidade. 

 A comunicação com os pais é feita sempre que necessário, por meio de 

bilhetes, recados, informativos e diariamente por meio de cartazes de murais 

na escola. 

 Além disso, possuímos uma comunicação direta com o grupo de 

país/responsáveis usando os meios digitais de comunicação. 

 E ainda temos a participação do grupo de mães que auxiliam e apoiam a 

escola por meio de um grupo que foi criado para este fim: Mulheres mais que 

vencedoras. 

 Esta iniciativa originou-se da vontade das mães em estar 

acompanhamento, de perto, a vida escolar dos filhos estudantes; e da equipe 

do CEF 02 em promover a aproximação e participação na vida escolar dos 

alunos, 
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11.ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 

OFERECIDO 

O CEF 02 da Estrutural procura a cada ano desenvolver junto aos 

alunos práticas pedagógicas inclusivas e contemporâneas. 

Alicerçadas no nas teorias de Piaget de  assimilação, acomodação e 

equilibração, já mencionadas, procuramos trazer para dentro das práticas 

pedagógicas, os conhecimentos já adquiridos pelo aluno, no meio social em 

que vive, aproveitando e reutilizando os conhecimentos prévios para assimilá-

los com conhecimento acadêmico. 

Empregamos este conhecimento com aulas expositivas, visuais que 

trazem para o contexto escolar a realidade da Estruturas, costumes, vivências, 

linguagem, na maioria do povo nordestino com o fim de aproximar e incluir as 

culturas populares. 

A partir desta caminhada, proporcionamos a interação do processo 

cognitivos de Vygotsk vem por meio da interação com o conhecimento em 

sintonia com a Pedagogia de Projetos. 

As parcerias e Ong’s completam o trabalho, expondo à sociedade os 

aprendizados apreendidos e a aplicação deles na sociedade como papel 

transformador. 

 

a) Ações Institucionais/Parcerias Pretendidas 

 

PARCERIAS-ASSOCIAÇÕES 

 

 

a.1) UM MODO DIFERENTE DE OLHAR 

 

No ano de 2018, o CEF 02 em parceria com a Universidade Católica de 

Brasília desenvolve o projeto: “Um modo diferente de olhar o que está a sua 

volta” elaborado e executado pelos alunos do curso de Psicologia. Nestas 
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intervenções são discutidas questões voltadas para a Gestão, Formação e 

Promoção de Saúde. 

O objetivo das intervenções é proporcionar aos alunos, professores e/ou 

responsáveis reflexões do modo de ser, agir e pensar de si, do outro e do que 

está em sua volta, promovendo um diálogo entre o aluno e a escola, família, 

aluno e sociedade 

Os temas  são: 

● Quem sou eu? 

● Família e Sociedade 

● Escola e Convivência 

● Mundo Virtual 

● Diversidade e Respeito 

● Futuro: um olhar diferente 

ESTRATÉGIAS: 

Os encontros ocorrerão durante as reuniões coletivas, de 15 em 15 dias. De 

acordo com o tema, será disponibilizado, materiais e dinâmicas que visem o 

estímulo ao professor. Nesses encontros, todos que se sentirem à vontade, 

irão expor seus sentimentos, alegrias e frustrações. O intuito maior é levantar a 

autoestima dos docentes. 

DURAÇÃO: 

1 semestre letivo com encontros quinzenais. 

 

AVALIAÇÃO: 

A cada encontro será observado a participação, interesse e envolvimentos dos 

presentes nas atividades propostas. Ao final do semestre cada participante irá 

expor de forma escrita o que gostou, o que não gostou e sugestões para o 

próximo semestre. 
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a.2) CIDADE EDUCADORA 

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes do ensino fundamental 1 

OBJETIVO GERAL: 

- Inserção dos jovens e adolescentes no cotidiano da cidade Estrutural de 

modo a desenvolver as habilidades artísticas, cognitivas e intelectuais de modo 

a despertarem para o papel social e como ser transformador e participativo da 

sociedade por meio da associação sem fins lucrativos. 

- o Coletivo da Cidade é um espaço educativo acolhedor para jovens e crianças 

no contraturno escolar, ofertando alternativas artísticas e educativas como 

meios de transformação social. E ainda um lugar para convivência comunitária 

e capacitação profissional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Promover a formação integral dos jovens e adolescentes. 

- Inserção dos jovens e crianças na realidade da cidade como agentes 

transformadores 

- Despertamento para a absorção da cultura, arte, conhecimento. 

-Vivência da cidade Estrutural com estudos, análises e ações voltadas parao 

apossamento da cidadania participativa. 

RECURSOS 

-Produção jornalística  

-Oficinas  de artes plásticas e cênicas. 

-Trabalho de campo 

METODOLOGIA 

- Aulas expositivas 
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- Rodas de debates e construções de ideias 

- Visitação de museus, exposições e locais públicos 

DURAÇÃO 

13 meses 

CULMINÂNCIA 

-Produção de jornal de circulação local 

-Apresentação teatrais 

- Ações sociais 

AVALIAÇÃO 

- A cada ano há uma avaliação do Projeto e o impacto para a cidade e na vida 

dos estudantes. Diante desta análise, o projeto se renova e se reconstrói de 

acordo com a programação e a demanda social necessária para a formação 

dos estudantes. 

 

b) Projetos Pedagógicos 

 

b.1) PROJETO: BRINCANDO DE APRENDER 

PÚBLICO ALVO:  

5 º ANO 

 OBJETIVO GERAL:  

Dinamizar as aulas de modo que os alunos participem ativamente construindo 

seus conhecimentos de forma lúdica e prazerosa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

-Estimular a criatividade e a capacidade de resolver problemas 
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-Incentivar o trabalho coletivo e o respeito com o outro. 

-Proporcionar a aquisição de novos conhecimentos através do lúdico no ensino 

fundamental. 

 

RECURSOS 

-Sucatas, Isopor, TNT,EVA, revistas, cola, tesoura, tinta, pincel, fita crepe, 

livros de literatura, televisão, filmes. 

METODOLOGIA: 

-Utilizar jogos confeccionados pelos alunos, realizar experiências e utilizar 

livros e filmes abordando os conteúdos trabalhados de forma lúdica. 

DURAÇÃO: 

-Durante o ano letivo 

CULMINÂNCIA: 

- Exposição e explicação dos jogos e experiências trabalhados no dia. 

AVALIAÇÃO:  

- Participação e interesse dos alunos durante as atividades. 

 

b.2) PROJETO:VALORES 

PÚBLICO ALVO: 

5º ANO 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar dos alunos condições para que eles se conscientizem das 

necessidades de respeito entre todos através do reconhecimento, da aplicação 

dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e morais para o 

exercício de cidadania. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

-Desenvolver a autoestima e o respeito 

-Formar a consciência dos valores éticos e morais 

-Respeitar os diferentes 

-Identificar e repelir o bullying e /ou qualquer outro tipo de atitude de 

desrespeito. 

-Resgatar atitudes de cooperação, participação, responsabilidade 

comprometimento e tolerância. 

RECURSOS 

-Apresentação de filmes relacionados aos temas abordados 

-Debates em sala  

-Trabalhos com cartazes  

-Trabalho com música 

-Jogos e brincadeiras 

-Produção de peça teatral sobre bullying e suas consequências na escola. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto acontece por meio de aulas de educação em 

valores, oficinas diferenciadas, relaxamento ou harmonização para acalmar os 

alunos, melhorando a atenção e a concentração do grupo durante a realização 

das atividades. 

Leitura, interpretação de texto como por exemplo: uma fábula ou parábola que 

se refira a algum dos valores. Temos abordados pelo projeto, a saber: amor, 

paz, respeito, ,verdade, justiça ética e cidadania. 

DURAÇÃO 

-Desenvolver os trabalhos durante o ano letivo nos 2 semestres 
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CULMINÂNCIA  

Ao final do ano, os trabalhos desenvolvidos que foram feitos durante o ano 

letivo. 

AVALIAÇÃO 

Avaliar no decorrer do ano letivo, tendo como perspectiva a continuidade do 

projeto para o próximo ano. 

 

b.3) PROJETO: DE OLHO NA ORTOGRAFIA E LEITURA 

DURAÇÃO  

- 01 ANO LETIVO 

RECURSOS 

- PAPEL OFÍCIO 

- XEROX 

-LIVROS, GIBIS, REVISTAS, JORNAIS 

CADERNOS 

METODOLOGIA 

- Cada semana será trabalhado uma classe de palavras de maneira 

diversificada:  ditados, frases, jogos, textos, gramática 

-Leitura -será trabalhado às sextas-feiras, onde um aluno será sorteado e 

levará o livro de sua escolha para realizar a leitura e interpretação. 

AVALIAÇÃO 

Será confeccionado um caderno coletivo para registro semanal das atividades 

 

.b.4)ESCOLA INTEGRAL 
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 PÚBLICO-ALVO 

Alunos regularmente matriculados no CEF 02 E QUE APRESENTEM MAIOR 

VULNERABILIDADE SOCIAL. 

OBJETIVO GERAL 

Trabalhar a relação entre corpo, mente e aprendizado, de forma articulada por 

meio da psicomotricidade, jogos, oficinas de teatro, aulas de informática e 

acompanhamento pedagógico das dificuldades de letramento, buscando 

contribuir para o desenvolvimento global de crianças com dificuldades de 

aprendizagem/déficit de aprendizagem, levando a vivências significativas tanto 

motoras quanto cognitivas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Retirar às crianças de sua situação de risco e vulnerabilidade social oferecendo 

um local adequado as atividades de aprendizado; 

- Estimular o gosto pelas diversas formas de leitura; 

- Proporcionar atividades diferenciadas do cotidiano escolar; 

- Oferecer um trabalho interdisciplinar no qual as crianças possam desenvolver 

habilidades tanto na escrita quanto na matemática; 

- Resgatar a autoestima das crianças e de suas famílias; 

- Realizar o acompanhamento pedagógico das atividades desenvolvidas no 

horário de aula; 

- Estimular o conhecimento e vivência das estruturas psicomotoras lateralidade, 

espaço-temporal, ritmo, equilíbrio, esquema corporal, expressão corporal e 

coordenação 

motora. 
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- Desenvolver o raciocínio lógico por meio de jogos. 

- Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a 

partir de atividades de inclusão. 

- Experimentar diversas formas de movimento de forma criativa. 

-Reconhecer o próprio corpo, suas partes e funções motoras. 

-Explorar diversas possibilidades de gestos e ritmos corporais para 

expressassem brincadeiras e outras interações. 

-Adquirir por meio de vivências psicomotoras diversas, segurança e confiança 

em seu próprio corpo. 

-Ampliar as possibilidades de expressão do próprio movimento para utilizações 

em situações diversas. 

-Controlar e aperfeiçoar gradativamente o próprio movimento; 

 

RECURSOS 

- Bolas de diversos tamanhos e pesos 

- Cones 

-Cordas 

-Arcos 

-Jornais, tintas, pinceis 

-Jogos de mesa diversos 

- Pincel de quadro e cera 

- Quadra 

- Cadernos, lápis, borracha, apontador 
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- Fogão, geladeira, panelas dentre outros utilitários 

- Colchonetes para descanso 

- Espaços disponíveis do ambiente escolar: ambientes flexíveis de 

aprendizagem. 

- Professores de Educação Física, Alfabetizadores, de Artes e Música. 

 

METODOLOGIA 

Exploração utilização dos movimentos de preensão, encaixe, etc. no uso de 

objetos diretos. 

- Fazer autorretrato do seu corpo. 

- Conhecimento das potencialidades e limites do próprio corpo; 

- Equilíbrio estático e dinâmico. 

- Noção do corpo: conhecimento do próprio corpo e do corpo de outro, noções 

espaciais do próprio corpo e do de outro, interiorização da imagem corporal, 

coordenação, imitação. 

- Lateralidade: identificação da dominância lateral, reconhecimento da direita e 

da esquerda, ordenação espacial, discriminação visual, noções espaciais e 

temporais, 

estruturação rítmica, percepção visual e auditiva, identificação de ruídos e 

sons, noções de esquerda e direita, alto e baixo, dentro e fora. 

- Conhecimento do alfabeto e suas possibilidades de escrita; 

- Diferentes tipos de textos (poesia, conto, fábula, bilhete, carta, e-mail, dentre 

outros) 

- Jogos matemáticos e situações problema; 
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- Autoconhecimento e busca de uma pessoa integral, autossuficiente e capaz 

de tomar decisões em sua história de vida; 

 

DURAÇÃO  

ANO LETIVO 

CULMINÂNCIA 

- Reunião com professores e direção a fim de conhecer os alunos com 

dificuldades e deficiências que serão atendidos pelo projeto. 

-Organização de horários de aulas do projeto. 

- Aula inicial de diagnóstico. 

- Planejamento de atividades e organização de materiais baseado em 

diagnóstico. 

- Atendimento educacional individualizado (professora pedagoga) objetivando 

atender as necessidades de alfabetização dos alunos e de psicomotricidade 

(professor de educação física) 

AVALIAÇÃO 

Nesse sentido, utilizando atividades em sua maioria lúdicas almeja-se melhorar 

o desenvolvimento das crianças, estimulando assim seu cognitivo e o processo  

de aquisição da leitura e escrita. 

Finalização do trabalho da relação entre corpo, mente e aprendizado, de forma 

articulada por meio da psicomotricidade, jogos, oficinas de teatro, aulas de 

informática e acompanhamento pedagógico das dificuldades de letramento, 

resultando no desenvolvimento global de crianças com dificuldades de 

aprendizagem/déficit de aprendizagem, levando a vivências significativas tanto 

motoras quanto cognitivas. 
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b.5)PROJETO “RECREIO FELIZ” 

 

Período: maio a dezembro 

Equipe Responsável: Coordenadores, pedagogos, educadores sociais, 

funcionários da limpeza e diretores. 

 

INTRODUÇÃO 

O recreio é o momento de pausa nos estudos em que o aluno tem direito de se 

alimentar e brincar. É também um grande laboratório que favorece a 

aprendizagem e fortalece as diversas interações. 

Todas as estratégias de ação a serem desenvolvidas nos momentos de 

recreação na escola, devem ter como objetivo sensibilizar e envolver os alunos, 

considerando sua capacidade intelectual, afetiva, de modo criativo, 

possibilitando a troca de experiências e expressão de novas ideias. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Após uma análise detalhada da realidade escolar, observou-se que os alunos 

apresentam grande dificuldade de organização nos momentos do recreio. 

Neste momento em que os alunos dispõem de apenas 20 minutos para beber 

água, fazer uso do banheiro, brincar, conversar com os colegas... 

Durante esses 20 minutos os alunos normalmente estão agitados, correm, 

brigam, gritam, lancham com pressa, jogam lixo no chão, ocasionando em um 

momento tenso, agitado e desvinculado de seu real objetivo que é descansar, 

lanchar e se divertir. 

As dificuldades geradas durante o Recreio se refletiam ao longo das duas aulas 

que se seguem: os alunos geralmente retornavam para as classes agitados 

com os acontecimentos e conflitos ocorridos no pátio e os professores tinham 

grande dificuldade para ministrar suas aulas satisfatoriamente. Desse modo os 

problemas de disciplina, falta de atenção e participação aumentavam nas 

últimas aulas, pois os alunos estão voltando do recreio suados, cansados, 
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agitados e querem discutir em sala o que aconteceu no recreio tirando a 

concentração das outras crianças e perturbando o andamento da aula. 

 

De posse dos dados obtidos nessa análise o grupo buscou propor alternativas 

que pudessem  solucionar, ou amenizar essas dificuldades. Dessa discussão 

nasceu a proposta do PROJETO RECREIO FELIZ. Os alunos passariam a ter 

recreio mais organizado com monitores, com opções tranquilas de lazer e 

brincadeiras. 

 A realização do Projeto poderá também desenvolver nos alunos inúmeros 

conteúdos, valores, habilidades e competências, demonstrando que a 

aprendizagem pode e deve ocorrer em todos os espaços e tempos dentro da 

escola e não apenas na sala de aula. 

Entre os conteúdos que poderão ser desenvolvidos com o Projeto Recreio Feliz 

destaca-se: noções de higiene e preservação do ambiente escolar, a 

socialização e o desenvolvimento de valores como: noções de respeito, 

tolerância, importância do lazer, entre outros. 

 

 

 

OBJETIVO 

Tornar o recreio, para os alunos e funcionários, um momento tranquilo, 

favorável a troca de experiências e ao lazer sadio, propiciando a formação 

cidadã dos alunos e integração com o Projeto Pedagógico da escola. 

Este projeto tem tempo indeterminado, pois se necessita criar uma cultura do 

brincar. 

 

CRONOGRAMA 

1º Recreio – 1º, 2º e 3º anos 

Dia da Semana Turmas Atividades 

Segunda-feira 1o ano 

2º ano 

3º ano 

-Quadra 

- Atividades diversificadas 

- Músicas e danças 

Terça-feira 1º ano - Atividades diversificadas 
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2º ano 

3º ano 

- Músicas e danças 

- Quadra 

Quarta-feira 1o ano 

2º ano 

3º ano 

- Músicas e danças 

- Quadra 

- Brinquedos 

Quinta-feira 1º ano 

2º ano 

3º ano 

- Atividades diversificadas 

- Brinquedos 

- Quadra 

Sexta-feira 1º ano 

2º ano 

3º ano 

- Brinquedos 

- Quadra 

- Músicas e danças 

 

 

CRONOGRAMA 

2º Recreio – 4º e 5º anos 

Dia da 

Semana 

Turmas Atividades 

Segunda-feira 4º A, B 

5º A, B 

5º C, D 

- Quadra 

- Brinquedos e música 

- Brinquedos e música 

Terça-feira 4º A, B 

5º A, B 

5º C, D 

 - Brinquedos 

- Quadra 

- Música e dança 

Quarta-feira 4º A, B 

5º A, B 

5º C, D 

- Música e dança 

- Brinquedos 

- Quadra 

Quinta-feira 4º A, B 

5º A, B 

5º C, D 

- Brinquedos 

- Quadra 

- Música e dança 

Sexta-feira 4º A, B 

5º A, B 

5º C, D 

- Brinquedos 

- Música e dança 

- Quadra 
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- MONITORIA 

Toda semana uma turma ficará responsável para ajudar no monitoramento do 

recreio. Serão selecionados 6 alunos por turma. Estes alunos serão instruídos 

mostrando-lhes suas atribuições. Cada um receberá um crachá de monitor e 

dois cartões: um amarelo e um vermelho. 

Atribuições dos Monitores: 

a) Observar se tem alguma criança correndo pelo pátio causando tumulto 

b) Observar se tem crianças brigando 

O Monitor, ao ver alguma criança agindo de forma indevida deve lhe mostrar o 

cartão amarelo. Se a mesma criança fizer novamente, deve-lhe mostrar o 

cartão vermelho e anotar atrás do cartão o nome da criança e professora, 

passando para a coordenadora o ocorrido. Não entrar em discussão com 

nenhum aluno e nem tentar resolver conflitos, esta função é da coordenação. 

Os monitores estão ali somente para observar e relatar. 

 

AVALIAÇÃO:  

A monitoria será avaliada a cada 15 dias com feedback  de todos os envolvidos 

e através da observação dos participantes durante a execução de sua função. 

 

b.6) PROJETO: REPENSANDO A (IN)DISCIPLINA 

PÚBLICO ALVO: 

Todos os alunos matriculados na escola 

RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DO PROJETO: 

Professores Readaptados e em restrição temporária 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos situações que façam seu comportamento e dos seus 

colegas serem modificados para que passem a agir como formadores da 

cidadania, resgatando valores morais esquecidos ou ignorados que acabam 

por gerar ações e situações de violência em suas mais variadas formas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

-Compreender conceitos a respeito de valores como meio para uma boa 

convivência na escola e na sociedade, entendendo quais são seus direitos e 

seus deveres; 

-Buscar construir no ambiente escolar uma relação de troca mútua que 

possibilite a todos educar e serem educados; 

-Apresentar o regimento escolar para que todos na comunidade escolar 

possam ter conhecimento de todas as regras da escola; 

-Reconhecer que atitudes de indisciplina interferem no processo ensino-

aprendizagem, identificando e avaliando situações de indisciplina dentro de 

sala de aula, recreio, passeios e apresentações; 

-Propor alternativas de ação para evitar a indisciplina em sala de aula e em 

outros espaços da escola; 

-Despertar a consciência crítica do educando através de diálogos, vídeos, 

entrevistas e músicas, possibilitando ao aluno tomarem atitudes de 

responsabilidade quanto as suas ações que possam gerar indisciplina; 

-Possibilitar ao aluno e toda comunidade escolar a percepção de que a 

disciplina escolar está diretamente ligada a questão de cidadania e sua 

competência em uma sociedade melhor. 

CONCEITOS A DESENVOLVER 

-Ética 

-Diálogo 

-Violência 

-Respeito mútuo 

-Justiça 

-Preconceito 
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-Discriminação 

-Convivência 

-Solidariedade 

-Responsabilidade 

Com o desenvolvimento desses conceitos será possível trabalhar uma 

formação individual e coletiva que fortaleça uma meta maior que é a formação 

de verdadeiros cidadãos. 

RECURSOS 

-Apresentação de filmes relacionados aos temas abordados 

-Debates em sala  

-Trabalhos com cartazes  

-Trabalho com música 

-Jogos e brincadeiras 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto acontece por meio de debates sobre valores, 

que envolvem dinâmicas de grupo, desenvolvidas tanto no recreio quanto em 

sala de aula. 

Leitura de fábulas, parábola, textos, poesias e crônicas que façam referência a 

melhoria das relações sociais. 

Atendimento de pais e alunos envolvidos em situações de conflito, buscando 

sempre uma mediação entre todos os envolvidos. 

DURAÇÃO 

-Todo ano letivo 

AVALIAÇÃO 
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Avaliar juntamente com pais, alunos e professores se houve mudança nas 

condutas dos alunos, principalmente quanto a indisciplina e participação nas 

atividades escolares, durante todo ano letivo. 

 

 

PLANO DE AÇÂO DA EQUIPE DE COORDENAÇÂO 

INTRODUÇÃO: 

 

A ação do coordenador pedagógico predomina-se em um trabalho onde 

a participação e integração da tríade- aluno-professor-coordenador 

pedagógico, aliada a uma dinâmica ativa e coerente constituiu-se num 

resultado cujas linhas norteadoras contribuirão para um desenvolvimento eficaz 

em todo fazer pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 02 da Estrutural 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A dinâmica do processo didático e do conhecimento que se ensina, 

aprende e (re)constrói na escola, solicita do Coordenador Pedagógico que 

incentive e promova o hábito de estudos, leituras e discussões coletivas de 

textos, tanto os que trazem subsídios aos conteúdo específicos, quanto os que 

ampliam e aprofundam bases, encaminhamentos e concepções do ato 

educativo de ensinar e aprender, que caracteriza a especificidade da escola e 

do conhecimento que deve ser garantido. Sendo assim, a função e/ou a 

“missão” do coordenador , requer dele, então uma ampla e bem apoiada visão 

dos fundamentos, princípios e conceitos do processo didático. 

Propiciando o desenvolvimento do currículo da escola, visando melhor e 

mais eficiente desempenho do trabalho didático-pedagógico e, obviamente, a 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tem o presente 

plano a função de orientar e avaliar todas as atividades do corpo docente, 

dinamizando, facilitando e esclarecendo a atuação da coordenação 

 pedagógica, junto ao corpo administrativo, docente e discente da escola. 
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Este plano é flexível de acordo com as necessidades reais da escola e 

de toda a clientela nela atendida 

 

OBJETIVO GERAL: 

Promover no ambiente escolar momento que possibilitem aos professores, 

avaliar e repensar sua prática, almejando assim, a melhoria da qualidade do 

processo ensino aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Coordenar a elaboração, execução e avaliação do  Projeto político pedagógico 

 Promover é junto com a direção a integração dos professores de diferentes 

disciplinas e segmentos, garantindo a interdisciplinaridade e a articulação entre 

diferentes séries e níveis da  Educação básica; 

  Orientar e acompanhar no preenchimento dos diários de classe; 

  Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e professores para 

prestar-lhes um melhor atendimento; 

  Visitar as salas de aula para detectar problemas existentes e procurar solucioná-

los, realizando reuniões individuais  sempre que houver necessidade. 

 

  Promover reuniões bimestrais e extraordinárias para apresentação dos trabalhos 

pedagógicos e rendimento dos alunos 

  .Coordenar  e realizar a coletiva com os docentes da escola, promovendo 

momentos de estudos das dificuldades encontradas em sala de aula e 

incentivando troca de experiências entre professores. 

  Promover e articular momentos com a família e com a comunidade, através de 

palestras de sensibilização, datas comemorativas e outros eventos culturais. 

  Orientar e acompanhar o diagnóstico dos alunos, possibilitando melhor 

atendimento ao educando, relatando avanços e dificuldades na aprendizagem. 

 

ATIVIDADES: 

  Coordenar as reuniões coletivas; 

  Acompanhar planejamento  dos professores; 

 Sugerir e acompanhar a execução de Projetos 
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  Acompanhar cronograma de reforço dos alunos com dificuldade de 

aprendizagem 

  Coordenar e acompanhar  a realização de eventos. 

  Observar direta ou indiretamente a prática pedagógica de cada professor 

  Organizar horário na falta de professores 

  Organizar o cronograma de provas 

   Analisar e orientar  a elaboração de provas 

   Sugerir metodologias diferenciadas (filmes, jogos, livros e outros) 

  Analisar resultado de diagnóstico; 

  Assistência à direção em assuntos pedagógicos e em atividades cívicas e sociais 

  Orientação e acompanhamento no preenchimento dos diários de classe; 

 

 METODOLOGIA DE TRABALHO: 

O método de trabalho é simples, dinâmico, democrático, cooperador e 

de acordo com as necessidades apresentadas, colaborando com os 

professores na procura de meios e fins para melhor aprendizagem e formando 

um trinômio indispensável: aluno-professor-coordenador, e procurando a 

Filosofia Educacional como forma de organização para atingir os objetivos e 

procurando obter adesão e colaboração de todos os elementos, desenvolvendo 

assim, um verdadeiro trabalho de equipe. 

 

 AVALIAÇÃO: 

 A avaliação consiste num trabalho progressivo e cooperativo entre a direção, 

coordenação pedagógica, orientador pedagógico e o corpo docente, integrados 

na diagnose dos problemas que interferem no processo ensino-aprendizagem, 

para dar-lhe solução adequada. 

 Esta avaliação contínua e progressiva será feita através de diagnósticos 

Análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados; 

  Observações diretas e indiretas de todas as atividades desenvolvidas; 

  Visitas, Conversas, Fichas de acompanhamento; Levantamentos estatísticos; 

 Reflexão e conclusão, Análise dos dados coletados. 

 

 PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Durante todo ano letivo de 2018. 
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IDENTIFICAÇÃO 

CRE: GUARÁ 

 

Unidade Escolar: 

CEF 02 ESTRUTURAL 

Equipe Gestora:Edvaldo Carlos de Novaes 

diretor) e Juliana Assumpção(vice-

diretora) 

 

Titulo do Projeto:  

 

Um Sorriso Brilhante 

Período de Realização do Projeto:  

 

ANUAL 

Responsáveis pelo Projeto: 

 

Selma da Rocha Kukulka – matrícula: 46730-8 

Maria Aparecida de Sales – matrícula 46213-6 (técnico G.E – Hig. Dental 

 

Público Atendido: 

 

1 ao 5 ano da Educação Básica e Educação Integral 

Turnos: Matutino e Vespertino 

Quantidade de alunos: 1006 alunos (contando com os alunos da Educação Integral) 

Espaços a Serem Utilizados: 

 

Consultório Odontológico instalado nesta U.E. 

Parcerias e/ou Instituições Envolvidas: 
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Estamos buscando parcerias com instituições privadas e órgãos públicos 

Tipo de Projeto: 

 

(X) Interventivo      (  ) Parte Diversificada      (X) Educação Integral   (X) Preventivo 

Componente(s) Curricular(es) Envolvido(s): 

 

Todos os componentes curriculares são envolvidos no projeto, especialmente Ciências  

 

 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

O Projeto está sendo desenvolvido? 

 

(X) Sim    (   ) Parcialmente    (   ) Não 

Motivo: 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

- Apresentação de palestras sobre a saúde bucal; 

- Jogos e brincadeiras sobre os cuidados com os dentes; 

- Atendimento em consultório buscando uma avaliação dos dentes das crianças com o 

intuito de prevenir o aparecimento de cáries; 

- Tratamento emergencial para crianças com dor de dente; 

 

 

ANÁLISE/ RESULTADO DO PROJETO 

 

O projeto é avaliado através do quantitativo de alunos avaliados e que no decorrer do 
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ano demonstraram mudanças nos hábitos de higiene bucal. Também é realizada uma 

avaliação com as famílias. 

 

INDICADORES DE IMPACTO SOBRE AS APRENDIZAGENS 

DESENVOLVIDAS E RENDIMENTO DOS ALUNOS: 

 

- Valorização de sua própria imagem  

PRODUTOS GERADOS PELAS ATIVIDADES: 

 

Apresentação de trabalhos em sala de aula 

- Participação dos alunos em exposições/feiras realizadas na escola 

- Uso diário da escova de dente; 

 

AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DE PROFESSOR 

ESPCÍFICO PARA ATUAR NO PROJETO: 

 

A necessidade de um professor específico e de técnicos de higiene se deve ao fato 

desse projeto atuar em área que somente um profissional com habilitação específica de 

odontologia pode desenvolver. 

Em nossa escola, a professora Selma da Rocha Kukulka é habilitada para disciplina de 

ciências e também é dentista. Contamos também com uma técnica em saúde bucal. 

Para que o projeto funcione esses profissionais da área de saúde são essenciais. 

 

 

RESPONSAVEIS PELAS INFORMAÇÕES: 

 

Supervisora Pedagógica: Cibele Veloso 

Vice-diretora Substituta: Juliana Gomes de Assumpção – mat. 27.478-X 
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PROJETOS DESENVOLVIDOS NO NOTURNO 

 

 

 

Professor: Professores do 1º e 2º Segmento - EJA - Noturno 

Ano: 2018 

A hora da estrela 
      Objetivo Geral Objetivos Específicos Recursos Metodologia Duração Culminância Avaliação 

Oportunizar aos 
educandos o 
fortalecimento de 
valores e atitudes 
positivos, 
permitindo a 
conscientização a 
respeito da 
necessidade da 
educação 
inclusiva, 
refletindo acerca 
de conceitos 
básicos relativos a 
temática, a partir 
da utilização de 
ferramentas de 
aprendizagem 
adequadas e 
motivadoras. 

1) Proporcionar aos 
alunos a 
sensibilização 
relacionada a 
educação inclusiva 
que venham a 
contribuir no 
processo ensino-
aprendizagem 

Filmes, 
cartazes, 
atividades 
impressas, 
entre 
outros 

A metodologia 
deverá 
contemplar uma 
diversidade de 
estratégias 
pedagógicas, 
como debates, 
produção de 
textos coletivos 
e/ou individuais, 
pesquisa das 
necessidades 
especiais 
presentes na 
escola e na 
comunidade 
escolar, 
apreciação e 
discursão sobre 
filme previamente 
escolhido pelos 
professores, entre 
outros, 
oportunizando, 
dessa forma, 
diferentes estilos 
de aprendizagem. 

15 dias 

Apresentação 
de produções 
das turmas, 
com espaço 
para 
apresentações 
artísticas e 
exposições, 
assim como 
relatos dos 
alunos e de 
familiares 
sobre a 
realidade de 
uma pessoa 
com 
necessidades 
especiais. 

Debates, 
produção de 
textos 
coletivos e/ou 
individuais, 
mudanças 
efetivas no 
ambiente 
interpessoal e 
no espaço 
físico escolar a 
partir das 
necessidades 
apontadas 
pelos 
estudantes.  

2) Proporcionar a 
interação das 
turmas e o seu 
envolvimento com 
os projetos 
escolares 

3) Difundir 
corretamente os 
conceitos 
relacionados à 
temática 

4) Proporcionar por 
meio de atividades 
interativas a 
melhoria do 
ambiente escolar 

6) Estimular os 
alunos a serem 
multiplicadores dos 
conteúdos 
abordados tanto na 
escola como na 
comunidade. 

 

Nome do Projeto: Quem compartilha, evolui 

Ano: 2018 

Professor: Professores do 1º Segmento - EJA - Noturno 

Objetivo Geral 
Objetivos 
Específicos Recursos Metodologia Duração Culminância Avaliação 

Promover uma 
aprendizagem 

1) Valorizar os 
conhecimentos de 

Humanos: Serão trabalhadas 15 dias Feira de Avaliação será 
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solidária e 
interdisciplinar, 
buscando a 
valorização e a 
troca de 
experiências e 
a troca de 
conhecimentos 
prévios 
trazidos pelos 
alunos da EJA, 
com foco no 
reforço do 
orçamento 
doméstico e 
na aplicação 
prática dos 
conteúdos. 

mundo trazidos 
pelo aluno da EJA; 

alunos-
regentes, 
alunos-
partícipes, 
professores de 
apoio, equipe 
pedagógica da 
instituição; 
Materiais: os 
recursos 
materiais serão 
levantados 
pelos docentes 
e 
disponibilizados 
no apêndice do 
projeto. 

duas oficinas em 
cada turma em dois 
dias consecutivos 
(uma em cada dia0 
conduzidas pelos 
alunos (pré-
selecionados) com o 
apoio dos docentes, 
objetivando a 
elaboração de um 
produto (com 
materiais 
recicláveis) por 
turma. Os 
professores de cada 
turma deverão fazer 
o registro das 
oficinas, que poderá 
ser escrito ou 
audiovisual, para 
utilizá-lo 
posteriormente no 
planejamento das 
aulas. O registro 
servirá de base para 
se estabelecer um 
link entre os 
elementos 
percebidos e 
vivenciados nas 
oficinas e os 
conteúdos 
curriculares. Na 
escola será 
promovida uma 
feira de exposições 
e de trocas com 
todo o material 
produzido nas 
oficinas. Dessa 
maneira, todas as 
turmas 
compartilharão das 
ideias e dos 
trabalhos 
confeccionados 
pelos colegas de 
outras salas. 

Trocas 
(Cerca de 1 
mês após o 
início do 
projeto)  

realizada nas 
coordenações. 
Além disso será 
feita a exploração 
pedagógica dos 
elementos 
retirados das 
oficinas nas aulas 
(relação 
prática/conteúdo) 

2) Proporcionar a 
interação das 
turmas e o seu 
envolvimento com 
os projetos 
escolares 

3) Promover uma 
aprendizagem 
solidária e 
significativa para 
além da vida 
escolar; 

4) Levantar 
elementos que 
darão suporte à 
prática docente e à 
integração dos 
conteúdos 
curriculares 

 

PROJETOS PARA O ANO LETIVO DE 2018 INTEGRANTES DO PPP 
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Nome do Projeto: Coaching Financeiro e Empreendedorismo: A busca pela Inteligência Emocional, Social e Financeira 

Ano: 2018 

Professor: Luziana Araújo - EJA - Noturno 

Objetivo Geral 
Objetivos 
Específicos Recursos Metodologia Duração Culminância Avaliação 

Desenvolver a 
importância da 
Educação 
Financeira para 
toda a comunidade 
escolar, de forma 
a estruturar uma 
mudança de 
mentalidade que 
possa criar uma 
visão mais ampla 
para que todos 
possam buscar 
novos recursos 
emocionais, 
sociais e 
financeiros, e que 
estes resultados 
possam refletir em 
casa, no trabalho, 
na comunidade e 
consequentemente 
em nossa 
sociedade. 

Atingir a 
mudança de 
mentalidade 
e a 
inteligência 
emocional 
para busca 
de soluções 
mais 
inteligentes 
para o bom 
uso do 
dinheiro 

Financeiros (caso haja 
condição de 
conseguirmos 
patrocínio para a 
aplicação Inventário 
de Valores Pessoais e 
Organizacional) -
Recurso humano para 
ajudar em organização 
de eventuais eventos. 
-Materiais impressos 
(fornecidos pela 
professora para que 
seja tirado cópias). -
Cartolinas -Revistas; 
Palestras com 
convidados -oficinas -
Debates -Filmes 
_Documentários -
Local reservado para 
sessões individuais de 
coaching e 
programação 
neolinguística (PNL) 

A metodologia 
deverá contemplar 
uma diversidade de 
estratégias 
pedagógicas, 
utilização de 
coaching para o 
desenvolvimento do 
autoconhecimento -
Inventário de valores 
pessoais e 
organizacional -
Planejamento de 
sonhos, objetivos e 
metas. 

Ano 
letivo de 
2018 

Mês de Outubro - 
Feira de 
Empreendedorismo
/profissões 

Relatórios 
Portfólios 
Seminários 
Debates 

 

 

 

 

 

Nome do Projeto: ABC do Cerrado 

Ano: 2018 

Professor: Professores do 1º e 2º Segundo semestre da EJA - 1º segmento - Noturno 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Recursos Metodologia Duração Culminância Avaliação 
Oportunizar aos 
educandos a 
construção de 
um processo de 
alfabetização 
ecológica aliada 
ao processo de 
letramento, 
valorizando 
assim o bioma 

1) Favorecer aos alunos 
a sensibilização 
relacionada a questão 
ecológica, bem como à 
percepção do ambiente 
Cerrado, suas 
características e 
particularidades; 

Filmes, 
cartazes, 
atividades 
impressas, 
alimentos 
produzidos 
pela 
própria 

O projeto baseia na 
proposta freiriana, 
utilizando palavras 
geradoras extraídas 
do fauna e flora do 
cerrado. Inicialmente, 
far-se-à o 
levantamento do 

1 
semestre 

Apresentação de 
produções das 
turmas realizadas 
ao longo do 
semestre, a partir 
de cada palavra 
geradora. 
Exposição 

Avaliação 
será 
realizada nas 
coordenaçõe
s. Além disso 
será feita a 
exploração 
pedagógica 

2) Proporcionar um 
processo de letramento 
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Cerrado, no 
qual estamos 
inseridos e 
suas riquezas, 
favorecendo a 
conscientização 
a respeito da 
necessidade de 
conservação 
desse bioma. 

significativo permeado 
pelas realidades do 
ambiente em que 
vivemos;  

turma, 
elementos 
do bioma 
cerrado 
(ex: 
plantas, 
casa de 
joão-de-
barro), 
entre 
outros. 

universo vocabular 
dos alunos quanto à 
temática através de 
conversas informais 
para a seleção das 
palavras que servirão 
de base para as lições. 
As palavras serão 
apresentadas de 
formas diversificadas 
uma a uma e a partir 
delas proposto o 
processo de 
silabação, exploração 
vocabular, formação 
de novas palavras e 
construção de frases 
etc. A cada palavra 
geradora são ainda 
discutidos os temas 
relacionados ao 
desmatamento, 
processo de extinção 
de espécies, cadeia 
alimentar do bioma, 
formação geográfica e 
outros. Propõe-se 
uma mini culminância 
ao encerramento do 
estudo relativo a cada 
palavra geradora, o 
qual pode se dar com 
a produção de 
cartazes, pequenos 
livretos, degustação 
de um prato, ou 
outras estratégias de 
acordo com o 
desenvolvimento 
ocorrido e 
planejamento do 
professor. 

culinária com 
pratos 
produzidos pela 
turma com 
produtos típicos 
do cerrado. 

dos 
elementos 
retirados das 
oficinas nas 
aulas 
(relação 
prática/cont
eúdo) 

3) Favorecer a 
construção do 
conhecimento de modo 
interdisciplinar, com a 
apropriação real dos 
conceitos relacionados à 
temática 

4) Proporcionar por meio 
de atividades interativas 
a melhoria do ambiente 
escolar 

. 

 

 

 

 

C.Planos de Ação 
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Plano de Ação 2018 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem EEAA 

CRE: Coordenação Regional de Ensino 

-Psicólogo responsável: Lidiane Cristine de Souza Sado 

Matrícula: 231.816     CRP: 01/18338     celular: 99988-2053 

E-mail: Lidiane.sado@edu.se.df.gov.br 

-Pedagogo responsável: Elaine Honorato de Deus 

Matrícula:205.544-9     celular: 98225602 

E-mail: elainehonoratodedeus@yahoo.com.br 

- Pedagogo responsável: Raquel Carvalho Aguiar Freitas 

E.mail:raquelcarvalho2005@gmail.com.br 

Matrícula:202.227-3  Celular: 98419-7179 

 

Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem - EEAA  

Dimensões 

de Atuação 

PDE/ META Objetivos Ações Responsáveis Cronog

rama 

Avaliação 

1. 

Mapeamento  

Institucional 

Meta 2 

Estratégia :2.35 

Fomentar ações 

pedagógicas que 

promovam a transição 

entre as etapas da 

educação básica e as 

fases do ensino 

fundamental e que 

gerem debates e  

avaliações 

profissionais da 

educação sobre a 

organização escolar 

em ciclos e a 

organização do 

trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a 

qualidade da 

educação 

Realizar 

análise 

institucional e 

copilar os 

dados nas 

dimensões 

pedagógicas,a

dministrativa, 

social e 

cultural,consid

erando o 

espaço 

escolar. 

Pesquisa,reflexã

o  juntamente 

com todos os 

profissionais da 

escola, pais e 

alunos, análise 

do PPP da 

escola e RI da 

SEDF, e 

confecção do 

Mapeamento 

Institucional da 

escola 

Todos os 

profissionais da 

instituição, pais 

e alunos 

1º 

bimestre 

Foram utilizados 

os documentos 

PPP da 

instituição de 

ensino, 

Regimento 

interno e 

entrevistas e 

debates. 

Sua avaliação 

acontece no 

decorrer do ano 

letivo, nos 

Conselhos de 

Classe , 

coordenações 

coletivas e 

reuniões 

Com a 

comunidade 
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 escolar. 

 

 

Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem - EEAA  

Dimensões 

de Atuação 

PDE/ META Objetivos Ações Responsáveis Cronogra

ma 

Avaliação 

 

2. 

Assessoria 

ao Trabalho 

Coletivo 

Meta:7 

Estratégia:7.20 

Definir após discussão 

com os atores 

envolvidos, os direitos 

e os objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento para 

cada ano-período ou 

ciclo de ensino 

fundamental e para 

cada ano ou período 

do ensino médio, 

considerando o 

currículo em 

desenvolvimento no 

sistema de ensino do 

DF, 

Promover 

reflexões e 

ações sobre o 

desenvolvimen

to e a 

aprendizagem 

dos alunos 

para cada 

ciclo 

 

Participar das 

coordenações 

coletivas 

semanais na IE, 

nos conselhos de 

classe, e ofertar 

oficinas, palestras 

informativas e 

motivadoras. 

Promover 

debates e 

estudos sobre a 

prática 

pedagógica 

EEAA, 

professores, 

coordenadores, 

direção, 

SOE,SR e 

demais 

funcionários da 

escola 

Durante 

todo ano 

letivo 

Análises e 

debates nos 

Conselhos 

de classe, 

coordenaçõe

s e reuniões 

com os 

envolvidos 

no processo 

ensino e 

aprendizage

m 

 

 

 

 

Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem - EEAA  

Dimensões 

de Atuação 

PDE/ META Objetivos Ações Responsáveis Cronogra

ma 

Avaliação 

 

3. 

Acompanha

mento do 

Processo de 

Ensino e 

Aprendizage

Meta:2 

Estratégia:2.14 

Reorganizar, por meio 

de amplo debate com 

os profissionais da 

educação, o trabalho 

pedagógico, buscando 

Assessorar os 

professores 

em sua prática 

pedagógica 

Promover 

momento de 

estudo nas 

coletivas ou em 

palestrar para a 

reflexão, 

motivação da 

EEAA, 

coordenação e 

professores 

Durante 

todo ano 

letivo 

Os docentes 

registrarão 

suas ações 

interventivas 

e indagações 

e todos os 

envolvidos 
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m 

 

melhorar a qualidade 

da educação. 

prática de ensino, 

oferecendo 

sugestões e 

suporte para as 

suas práticas 

faremos 

juntos 

nossas 

consideraçõe

s  

 

 

 

 

 

Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem - EEAA  

Dimensões 

de Atuação 

PDE/ META Objetivos Ações Responsáveis Cronogra

ma 

Avaliação 

 

. 

3,Acompanh

amento do 

Processo de 

Ensino e 

Aprendizage

m 

 

Meta:2 

Estratégia:2.4 

Promover o trabalho 

do fórum permanente 

de acompanhamento 

das turmas com os 

alunos em situação de 

distorção idade/série, 

Estratégia: 2.26 

Ampliar atividades 

Extracurriculares de 

incentivo aos 

estudantes e de 

estímulo às 

habilidades. 

Buscar 

parcerias que 

auxiliem no 

trabalho 

pedagógico e 

motivacional 

dos alunos 

com distorção 

idade/série  

Implementar as 

ações de ensino 

aprendizagem em 

parcerias com a 

instituição coletiva 

da cidade 

Estrutural na 

realização do 

projeto Cidade 

Educadora 

atendendo aos 

alunos das 

turmas correção 

de fluxo... 

EEAA, 

coordenação, e 

equipe da 

Instituição 

Coletivo da 

Cidade 

Estrutural 

Durante 

todo ano 

letivo 

Através das 

observações 

análises e 

consideraçõe

s realizadas 

pelo parceiro 

e dos 

professores 

envolvidos 

no projeto. 

 

 

 

Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem - EEAA  

Dimensões 

de Atuação 

PDE/ META Objetivos Ações Responsáveis Cronogra

ma 

Avaliação 

 

. 

3,Acompanh

amento do 

Processo de 

Meta:5 

Estratégia:5.4 

Garantir a 

alfabetização de 

pessoas com 

Assessorar os 

professores 

com turma de 

classe 

especial e 

Oferecer suporte 

pedagógico ao 

professor com 

turmas e CE e 

inclusivas para 

EEAA, 

professores de 

classes 

especiais e 

turmas 

Durante 

todo ano 

letivo 

As 

avaliações 

acontecerão 

através de 

escuta com o 
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Ensino e 

Aprendizage

m 

 

deficiência 

considerando as suas 

especificidades 

inclusive a 

alfabetização bilíngue 

de pessoas surdas, 

sem estabelecimento 

de terminalidade 

temporal. 

Meta:4 

Estratégia:4.29 

Estabelecer por meio 

de parceiras, ações 

que promovam o apoio 

e o acompanhamento 

à família, além da 

continuidade do 

atendimento ao 

estudante com 

necessidade especial 

e a sua inclusão no 

mundo do trabalho e 

do esporte, 

possibilitando também 

a superação das 

dificuldades 

enfrentadas no dia a 

dia.  

inclusiva em 

sua prática 

pedagógica. 

Participar da 

elaboração de 

instrumentos 

pedagógicos e 

disponibilizar 

materiais que 

auxiliarão no 

processo de 

ensino e 

aprendizagem 

Desenvolver 

ações que 

orientem e 

conscientizem 

os pais no 

papel vida  

escolar do seu 

filho e buscar 

parcerias para 

o melhor 

desenvolvimen

to do aluno 

Realizar 

intervenções 

necessárias 

para o avanço 

dos ANEEs e 

TF 

 

auxiliar o seu 

trabalho 

atendendo as 

especificidades 

dos alunos. 

Cooperar com a 

elaboração de 

instrumentos 

didáticos e 

pedagógicos 

como adequação 

curricular. 

Atender aos pais 

de alunos com 

queixa de 

dificuldades na 

aprendizagem e 

alunos 

ANEEs/TF;orienta

do-os e 

oferecendo 

suporte para o 

seu conhecimento 

Das 

necessidades dos 

filhos com 

palestras e 

reuniões, estudo 

de caso.Articular 

com salas de 

recursos e SOE 

os 

encaminhamento

s dos alunos que 

se fizerem 

necessários, para 

a rede pública de 

saúde e outros 

parceiros. 

inclusivas, pais 

ou 

responsáveis, 

alunos, direção, 

coordenação, 

SOE, SR e 

parceiros da 

Escola 

professor e 

seu 

feedback. 

Em 

atendimento 

com os pais. 

Nos 

conselhos de 

classes, 

reuniões com 

o SOE,SR, 

gestão. 

Avaliações 

diretas e 

individuais 

com os 

alunos. 
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Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem - EEAA  

Dimensões 

de Atuação 

PDE/ META Objetivos Ações Responsáveis Cronogra

ma 

Avaliação 

 

. 

3,Acompanh

amento do 

Processo de 

Ensino e 

Aprendizage

m 

 

Meta:2 

Estratégia:2.12 

Criar mecanismos 

para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

alunos do ensino 

fundamental. Atentado 

para as 

especificidades do 

estudante de forma a 

garantir a qualidade do 

atendimento. 

Meta: 5 

Estratégia:5.6 

Estimular as unidades 

escolares, a criação 

de seus respectivos 

instrumentos de 

avaliação e 

acompanhamento,con

siderando o sentido 

formativo da 

avaliação, 

implementando 

estratégias 

pedagógicas para 

alfabetizar todos os 

alunos e alunas até o 

final do terceiro ano do 

ensino fundamental 

Realizar 

intervenções 

especializadas 

aos alunos 

com queixa 

escolar que 

necessitarem 

deste 

investigação, 

aplicando-se o 

PAIQUE 

(Procedimento

s de avaliação 

e intervenção 

das queixas 

escolares e 

níveis de 

intervenção). 

Iniciar a 

investigação da 

queixa escolar 

junto ao 

professor, 

observação no 

contexto escolar e 

análise da 

documentação 

escolar do aluno; 

fazendo 

considerações e 

sugestões ao 

docente. 

Não sendo 

suficiente,iniciar 

um trabalho com 

a família 

informando-a da 

queixa referente 

ao aluno, solicitar 

a colaboração da 

família, conhecer 

as concepções 

familiares e 

orientá-la. 

Pode se chegar 

ao um trabalho 

direto com o 

aluno através de 

conversas 

motivadoras 

sobre a 

EEAA, 

coordenação 

pedagógica, e 

equipe gestora, 

professor 

regente, família 

e alunos 

Durante 

todo ano 

letivo 

Entrevista 

com o 

professor 

para ouvir a 

queixa do 

aluno e 

identificar as 

percepções e 

concepções 

destes 

profissionais,

mediaros 

conheciment

ospsicopeda

gógico que o 

auxiliem no 

momento de 

escuta. 

Observação 

com os 

registros do 

aluno no 

contexto 

escolar. 

Escuta da 

família com a 

anamnese. 

Uso de 

testes 

específicos( 

Psicológicos 

e 

pedagógicos)
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importância da 

vida 

escolar,informar 

ao aluno sobre os 

procedimentos  e 

encaminhamento

s a serem 

realizados, 

usando 

instrumentos 

específicos( 

psicológicos e 

pedagógicos), 

caso necessário 

para a 

investigação e a 

realizar 

intervenções com 

o aluno. 

Atividades 

dirigidas 

visando 

contribuir 

com o 

processo da 

aprendizage

m. 
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12. ACOMPANHAMENTO. E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 O Projeto Político Pedagógico do CEF 02 foi elaborado por toda a 

comunidade para ser o condutor do processo ensino-aprendizagem no ano 

letivo de 2018. 

 O acompanhamento do PPP será feito por meio de análises em reuniões 

bimestrais de professores, e ainda pelas reuniões de avaliações institucionais 

feitas semestralmente junto à comunidade escolar. 

 Além disso, haverá um olhar cotidiano sobre a rotina escolar a fim de 

não afastarmos dos objetivos e diretrizes propostos neste documento, 

procurando sempre a coerência e fidelidade aos parâmetros aqui descritos. 

A avaliação do PPP será de modo objetivo feita tendo como 

instrumentos as avaliações bimestrais por meio dos exames periódicos de 

aprendizagens, pela “feedbacks” demonstrados pelos alunos diante dos 

aspectos da organização pedagógica da educação e do ensino oferecido, por 

meio da observação da melhoria e desenvoltura dos alunos, dentro e fora do 

ambiente escolar, por meio de relatos familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

13.CONCLUSÕES. 

 

Em síntese, o PPP do CEF 02 da Estrutural tem por finalidades: 

● Estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da 

escola, integradas às normas comuns do sistema nacional e do sistema 

ou rede ao qual ela pertence. 

● Reconhecer e expressar a identidade da escola de acordo com sua 

realidade, características próprias e necessidades locais. 

● Definir coletivamente objetivos e metas comuns à escola como um todo. 

● Possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos principais 

problemas da escola e das possibilidades de solução, definindo as 

responsabilidades coletivas e pessoais. 

● Estimular o sentido de responsabilidade e de comprometimento da 

escola na direção do seu próprio crescimento. 

● Definir o conteúdo do trabalho escolar, tendo em vista as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para ensino, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os princípios orientadores da Secretaria de Educação, a 

realidade da escola e as características do cidadão que se quer formar. 

● Dar unidade ao processo de ensino, integrando as ações desenvolvidas 

seja na sala de aula ou na escola como um todo, seja em suas relações 

com a comunidade. 

● Estabelecer princípios orientadores do trabalho do coletivo da escola. 

● Criar parâmetros de acompanhamento e de avaliação do trabalho 

escolar. 

● Definir, de forma racional, os recursos necessários ao desenvolvimento 

da proposta. 

A partir dessas finalidades, é preciso destacar que o projeto político-

pedagógico extrapola a dimensão pedagógica, englobando também a gestão 

financeira e administrativa, ou seja, os recursos necessários à sua 

implementação e as formas de gerenciamento. Construir o projeto político-

pedagógico significa enfrentar o desafio da transformação global da escola, 

tanto na dimensão pedagógica, administrativa, como na sua dimensão política. 
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 Em sua história de 13 anos muitos desafios foram enfrentados, diante da 

realidade social de violência e miserabilidade em que a comunidade escolar 

está inserida. 

 Práticas pedagógicas diversas, e muitas transformações no cotidiano 

foram necessárias para adaptar as práticas pedagógicas à realidade dos 

nossos educandos. 

 A cada ano, o desafio se renova, e em 2018 não poderia ser diferente. 

 Mais que uma simples escola, a comunidade da Cidade Estrutural tem 

um olhar de abrangência social e cultural sobre o CEF 02. 

 A escola é o ponto de referência para os pais e alunos em relação à 

Educação, Cultura, Esporte, organização comunitária, eventos sociais, pois 

abriga o conforto e segurança fundamentais para encontrar o apoio nos 

dilemas sociais, decorrentes das mazelas das vidas humanas vividas por esta 

população. 

 O índice de Educação Básica de 2017 reflete esta realidade, onde muito 

tem que ser feitos, porém os desafios são enormes. 

 O educador do CEF02 luta diariamente para derrotar inimigos invisíveis 

que vem na bagagem escolar do aluno:fome, miséria, violência, descaso, 

abandono. 

 É muito mais que educar, é despertar para o sonho 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

15.Bibliografia 

 

http://www.museudainfancia.unesc.net/memoria/expo_escolares/GUEDES_psic

ogenese.pdf 

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=52540 

 

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/Arquivo.ashx?id_norma_consolidado=69851 

 

GUARÁ, Maria F. Rosa. É imprescindível educar integralmente. Cadernos 

CENPEC: Educação Integral, São Paulo, n. 2, p. 15-24, 2006. 

 

Documento Nacional Preparatório à VI Conferência Internacional de Educação 

de adultos (VI CONFINTEA) /Ministério da Educação (MEC). – Brasília: MEC; 

Goiânia:FUNAPE/UFG, 2009. 

 

Resolução CNE/CEB 3/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de junho de 

2010, Seção 1, p. 66. 

 

https://jornaldaestrutural.webnode.com.br/social-evento/ 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-construcao-

do-conhecimento-segundo-piaget/34086 

https://novaescola.org.br/conteudo/1972/vygotsky-e-o-conceito-de-zona-de-

desenvolvimento-proximal 

http://gestaouniversitaria.com.br/artigos/a-psicogenese-da-pessoa-completa-

de-henri-wallon-desenvolvimento-da-comunicacao-humana-nos-seus-

primordios 

 

 



80 
 

 

 

16.Anexos 

16.1-Mais de 2,5 mil famílias em situação de vulnerabilidade vivem na 

chamada “zona de amortecimento” da Floresta Nacional. Foto: Breno Esaki 
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16.2Indicadores das desigualdades de 2016 
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16.3-Tabela 01 – População, segundo o nível de escolaridade - SCIA-Estrutural 

- Distrito Federal - 2016.  

 

Nível de 
Escolaridade 

Nº % 

Analfabeto (15 
anos ou mais) 

927 2,59 

Analfabeto (15 
anos ou mais) 

927 2,59 

Alfabetização de 
adultos 

161 0,45 

Maternal e 
creche 

60 0,17 

Jardim I e II/Pré-
Escolar 

544 1,52 

EJA - 
Fundamental 
incompleto 222 
0,62 

222 0,62 

EJA - 
Fundamental 
completo 20 0,06 

20 0,06 

EJA - Médio 
incompleto 

302 0,84 

EJA - Médio 
completo 

101 0,28 

Fundamental 
incompleto 

16.934 47,29 

Fundamental 
completo 

1.512 4,22 

Médio incompleto 3.709 10,36 

Médio completo 4.455 12,44 

Superior 
incompleto 

927 59 

Superior 
completo 

181 0,51 

Crianças de 6 a 
14 anos não 
alfabetizadas 

81 0,23 

Menor de seis 
anos fora da 
escola 

3.508 9,80 
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Total 35.801 100,00 

Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - SCIA-

Estrutural - PDAD 2013 (p. 35). 


