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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Sendo o Projeto Político-Pedagógico (PPP) um direito da escola 

assegurado pela Lei 9.394/96 (LDB) o CED 02 de Brazlândia está realizando 

ações que visam instituir uma convivência harmônica e colaborativa entre os 

professores, estudantes e a comunidade escolar em geral fundamentada no 

respeito, confiança e ações conjuntas de forma transparente e democrática. 

 
Peça principal do processo educativo o aluno é priorizado em todas as 

ações do PPP de modo a promover uma aprendizagem embasada em valores 

éticos e morais e sua socialização; tendo esta perspectiva como norte os 

profissionais da escola debatem e processam propostas e estratégias de ações 

com o objetivo de que os conhecimentos adquiridos promovam sua inclusão 

social através de aulas mais criativas e prazerosas permeadas pelo dialogo 

aberto e transmissão de uma cultura de respeito mutuo, não apenas em sala 

mas dentro de toda a comunidade escolar. 

 
Com base na realidade e perfil de alunos, pais e professores a escola 

objetivou a construção de um Projeto Político-Pedagógico democrático e 

flexível, passível de modificações e adequações de acordo com as 

necessidades que forem aparecendo no que diz respeito ao atendimento e 

promoção de um ensino que seja verdadeiramente de qualidade e que leve ao 

aluno os conhecimentos que venha a suprir suas necessidades educativas e o 

possibilite se entender como cidadão. Dentro dessa concepção, a escola se 

preparou com metas bem definidas estabelecendo critérios e táticas 

previamente refletidas para responder às aspirações dos alunos, pais e 

professores. 
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1. APRESENTAÇÃO E PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
 
 
 

O Projeto Político-Pedagógico do CED 02 objetiva a construção coletiva 

de um plano de ação que atenda aos anseios e necessidades da comunidade 

escolar, através de um projeto participativo e de efetiva colaboração de todos 

envolvidos no processo educativo. 

 
Este projeto foi elaborado de acordo com a sugestão de pais, alunos e 

professores. Os pais deixaram suas sugestões por escrito, com a equipe 

gestora da escola, durante a primeira reunião feita com eles no início do ano 

letivo de 2018. Os alunos deixaram suas contribuições com a equipe gestora 

da escola nas três primeiras semanas de aula, tanto por escrito como pela 

oralidade. Os professores, durante a semana pedagógica, ocorrida no início de 

fevereiro de 2018, analisaram e discutiram em grupos, as partes componentes 

deste projeto e deram suas contribuições. Após uma leitura preliminar, a equipe 

gestora reuniu-se e catalogou as contribuições e as sugestões e digitou o 

projeto, o qual será devidamente analisado. 

 
O contexto filosófico, sociopolítico, econômico e cultural na qual a escola 

está inserida é a cidade de Brazlândia (DF), localizada na periferia do Distrito 

Federal, uma parte significativa dos alunos pertence a famílias que ganham até 

quatro salários mínimos por mês e vem da zona rural, Muitas dessas famílias 

têm pouco acesso aos meios de informação e, geralmente, seus filhos se 

informam por meio do que a escola oferece, buscando a oportunidade para 

aprender e se desenvolverem. 
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A proposta é formar cidadãos por meio de um ensino voltado para a 

preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 

relativas às áreas de conhecimento. Através de uma aprendizagem que 

procura construir uma concepção de homem livre, cidadão e consciente de 

suas responsabilidades, capaz de valorizar e defender seus direitos e 

apropriar-se da necessidade de vivenciar seus deveres. Traz o conceito de 

cidadania como sendo todas as atividades que o tornam uma pessoa 

consciente de seu papel no mundo e o permita assumir com responsabilidade o 

seu lugar na sociedade tornando-o agente na construção de um mundo voltado 

a pratica de respeito, solidariedade e coexistência pacifica entre todos. 

 
Para propiciar a vivência da cidadania pelo aluno são priorizados os 

valores socioculturais, éticos e econômicos na formação deste e sua 

participação ativa no desenvolvimento de projetos, oficinas e feiras realizadas 

na escola e na comunidade. Tendo a formação da cidadania o fio condutor do 

trabalho pedagógico oportunizando aos professores o debate sobre o papel 

social da escola, a fim de articular as diversas disciplinas em atividades que 

envolvam os alunos de maneira a proporcionar o desenvolvimento de sua 

interação com a escola e com a comunidade, de praticarem sua criatividade e 

despertarem sua curiosidade científica e acadêmica. 

 
A escola busca a socialização de seus alunos com a comunidade na 

qual vivem, por isso, o papel dela diante de outros espaços formadores é o de 

incentivo para que os alunos busquem nesses locais o aprimoramento do saber 

adquirido. Além disso, procura incentivá-los, por meio de pesquisa de campo, a 

acharem outros espaços formadores para embasarem essas pesquisas. 
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O Projeto Pedagógico propõe a construção da identidade do CED 02, 

assinalando caminhos, traçando ações pedagógicas e definindo trajetórias com 

a finalidade de orientar as tomadas de decisões que a levem a ser uma 

unidade coesa e harmônica, onde todos tenham o mesmo comprometimento e 

responsabilidade com a formação dos ‘nossos” alunos. 

 
Este Projeto Político-Pedagógico é composto pelas seguintes partes: a 

identificação da unidade escolar, a organização e funcionamento dessa 

instituição; o diagnóstico da realidade escolar, que contém uma análise da 

realidade do CED 02 na atualidade; a descrição da função social da escola 

como sendo a de formação humana para a construção de sujeitos atuantes no 

ambiente escolar e em outros ambientes sociais; a demonstração dos 

princípios que orientam as práticas pedagógicas na construção de uma escola 

voltada para a valorização e formação dos alunos; definição dos objetivos que 

norteiam as práticas educacionais da escola; identificação das concepções 

teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas do CED 02; a 

demonstração da organização do trabalho pedagógico da escola que gira em 

torno da formação integral dos alunos; descrição das concepções, práticas e 

estratégias de avaliação do processo de ensino e aprendizagem; demonstração 

da Organização Curricular da Escola; descrição do Plano de Ação para 

implementação do Projeto Político-Pedagógico; indicação de como será 

realizado o acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico; e, 

por fim, a apresentação dos projetos específicos individuais ou 

interdisciplinares que acontecem na escola. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
 
 

O Centro Educacional 02 de Brazlândia foi construído em 1982 e foi 

inaugurado em 22 de fevereiro de 1983, quando iniciou suas atividades sob a 

direção do professor Celso Grise. 

 
 

Criação: Resolução nº 659-CD, de 17/02/1982. 
 

Denominação: Centro Educacional 02 de Brazlândia. 
 

Vinculação: Inst. Nº 101-DEx, de 12/03/1982 (A.N. da FEDF, vol. 
IV). 

 
Com vinculação à Diretoria Regional de Ensino de Brazlândia. 

 
Código: 626 – DRE Brazlândia. 

 
Localização: Praça do Laço, Área Especial S/N, Setor Norte, Brazlândia 

– DF. 
 

CEP: 72.705-700. 
 

Telefone: (61) 3901.3662 – Direção 
 

(61) 3901.6633 – Secretaria 
 

E-mail: Ced02brazlandia@gmail.com 
 
 

Identificação da Equipe Gestora 

 

Diretor: Benjamin Sangik Cho 
 

Vice-Diretora: Divina Souza 
 

Chefe de Secretaria: Flávio Soares Figueiredo. 
 

Supervisora Pedagógica: Edimar Sonia 
 

Supervisores Administrativos: Laura (diurno) 
        Eunice (noturno) 

 
Coordenador Pedagógico: Humberto Luiz Rodrigues da 

Silva 



 
 

9 
 

 
Organização e Funcionamento da Instituição Escolar 

 
 
 

O centro educacional 02 de Brazlândia funciona em três turnos, 

atendendo 1.418 alunos distribuídos da seguinte maneira: 

 
 

Turno matutino – 20 turmas – 554 alunos. 
 06 turmas de 6os anos;  

 06 turmas de 7os anos;  

 05 turmas de 8os anos;  

 03 turmas de 9os anos. 

 

Turno vespertino – 19 turmas – 514 alunos. 
 04 turmas de 6o anos (02 regulares e 02 aceleração);  

 04 turmas de 7os anos (02 regulares e 02 aceleração);  

 05 turmas de 8os anos (04 regulares e 01 aceleração);  

 06 turmas de 9os anos. 

 

Turno noturno – 7 turmas: EJA – 350 alunos. 
 03 turmas de 1os anos;  

 02 turmas de 2os anos;  

 02 turmas de 3os anos. 

 
 

 

Horários de funcionamento: 
 
 

 Matutino: 07h30min – 12h30minhs. 
 

 Vespertino: 13h00min – 18h00minhs 
 

 Noturno: 19h00min – 23h00min 

 
Estrutura Física: 

 
 
 

O centro educacional 02 de Brazlândia possui 24 salas de aula, sendo 

22 para o atendimento dos alunos nos três turnos , 01 destinada à sala de 

recursos para o atendimento de alunos ANEs e 01 para atendimento de reforço 

escolar em horário contrário. A escola possui 01 biblioteca, 01 laboratório de 

informática, 01 laboratório de ciências, 01 quadra poliesportiva, 01 sala de 

professores/coordenação, 01 copa, 01 secretaria, 01 sala de assistência, 01 

sala da direção, 01 sala da vice direção, 02 salas para supervisão 
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administrativa, 01 sala de múltiplas funções / auditório, 01 sala para 

mecanografia, 01 auditório (desativado), 01 cantina, 01 depósito para 

mantimento, 01 depósito geral, 01 sala para os servidores, 01 depósito para os 

servidores, 01 depósito para Educação Física; 02 banheiros para professores 

(masculino e feminino), 02 banheiros para alunos (masculino e feminino), 02 

banheiros para servidores (masculino e feminino), 02 pátios cobertos – sendo 

um em frente à cantina e outro na área destinada à Educação Física, 05 

corredores amplos, 01 praça, 01 estacionamento privativo para professores e 

funcionários,02 salas e 01 copa para a Oficina Pedagógica. 

 
Além disso, a escola possui dois espaços destinados à prática de hortas 

agro ecológicas e um amplo espaço destinado às práticas alternativas em 

educação física. 

 
Missão da escola 

 
 
 
Promover educação de qualidade e inovadora voltada

 para a convivência social e para o desenvolvimento de uma sociedade 

sustentável, formando cidadãos comprometidos com suas

 responsabilidades social, ambiental e cultural com respeito às diversidades.

 Formar e qualificar alunos da EJA para o mercado do trabalho e para o 

espaço acadêmico. 

Visão 
 
 

Torna-se Centro Educacional de referência formando o aluno para o 

mundo com propostas e práticas pedagógicas inovadoras na busca por 

“cidadãos” autônomos, críticos e criativos, com capacidade de discernir direitos 

e deveres preparando-o para vivenciar sua cidadania, exigir seus direitos e 

cumprir seus deveres de cidadão e de ser humano, garantindo-lhe a igualdade 

e a dignidade. 
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Nesse contexto, visa desenvolver habilidades e potencialidades físicas, 

afetivas e cognitivas, por meio de aprendizagens que construam e promovam 

conhecimentos, habilidades, criatividades, valores e atitudes de forma 

contextualizada, além de aguçar curiosidade intelectual que o faça prosseguir 

em seus estudos. 
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3. DIAGNÓSTICO E REALIDADE ESCOLAR 
 
 
 
 

A comunidade escolar do CED 02 é bastante diversificada, sendo que a 

maioria dos alunos reside próximos da escola. Porém, a escola recebe alunos 

de locais mais afastados, como: Vila São José, Assentamento, Veredas, 

Cascalheira, Incra 8, Setor de Chácaras e de outras cidades, como: Águas 

Lindas (GO), Padre Lúcio (GO), Curralinho (GO), Ouro Verde (GO), 

Vendinha (GO) e Monte Alto (GO). 
 

Atualmente, oferecemos a segunda fase do Ensino Fundamental no 

turno matutino (6º, 7º, 8º e 9º anos) e vespertino (6º, 7º, 8º e 9º anos), sendo 

que, há turmas de 6os e 7os anos que fazem parte do Projeto de Promoção das 

Aprendizagens devido à defasagem idade e o EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), terceiro segmento no turno noturno. 
 
São  atendidos  alunos  com  necessidades  educativas  especiais,  em 

cumprimento às determinações da escola inclusiva, em horário contrário, na sala de 

recursos, onde há atendimento por área, assim como atendimento psicológico, de 

acordo com as necessidades destes alunos. 

Em horário contrario são atendidos com aulas de reforço na sala de estudos 

alunos com defasagem na escrita e calculo em dois dias da semana. 

A  escola  também  atende  alunos  em  liberdade  assistida  (LA),  em 

cumprimento a medidas socioeducativas, visando sua ressocialização, assim como

 a construção de aprendizagens significativas que os

 levem a se reintegrarem à  sociedade. No entanto, o  que  se observa  é  

que  a  maioria desses alunos são infrequentes e, quando assíduos, são 

desinteressados e não possuem motivação para as aprendizagens. Tais fatos são 

comunicados à 

Uama. 
 
A comunidade escolar atendida pelo CED 02 faz parte 

de uma realidade complexa, como a maioria das comunidades escolares do 

Distrito Federal, visto que a grande maioria dessa comunidade convive com 

problemas de criminalidade,  envolvimento com drogas, violência  
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familiar,  alcoolismo, estupro, assédio sexual, disputa entre gangues, roubos, 

assaltos, desemprego, conflitos, assassinatos e outros problemas de ordem social 

que fazem parte do convívio nos centros urbanos atuais. 

Problemas estes que influenciam na aprendizagem dos alunos, tanto 

dentro como fora da escola, devido à insegurança que traz para eles. Tudo isso 

rouba dos alunos a possibilidade de vivenciarem sua infância e sua 

adolescência de forma saudável e prazerosa, trazendo prejuízos para o 

processo ensino-aprendizagem e para a socialização dos alunos no ambiente 

escolar. 

 
Toda essa problemática acaba chegando à escola, tornando a 

convivência, entre alguns alunos, conflituosa. Por isso, são fundamentais as 

parcerias entre o Batalhão Escolar da PMDF com a escola, para ações de 

cunho preventivo, a fim de inibir determinados comportamentos considerados 

inadequados para o ambiente escolar e com o Conselho Tutelar com vistas a 

mediar e solucionar variados conflitos. 

 
Somado a isso, não há espaços para o lazer, a cultura e o esporte das 

crianças e dos adolescentes, fazendo com que eles fiquem ociosos a maioria 

de seu tempo livre. Também não se verifica o comprometimento dos pais em 

incentivar os filhos a fazerem parte dos espaços que existem, como o 

CANESPE, o Centro Olímpico, o CID e o Polo de Cultura e Arte. Devido a isso, 

a escola tornou-se a principal incentivadora dos alunos para buscarem esses 

espaços para sua formação integral. 

 
Além disso, foram detectados vários problemas que são enfrentados 

pelos alunos no ambiente escolar, entre eles, o mais preocupante, é a baixa 

aprendizagem apresentada pelos alunos. Esse dado é perceptível pela 
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porcentagem de alunos que são reprovados, que fazem recuperação final e 

que foram aprovados com dependência. Por isso há a necessidade de uma 

pedagoga e de uma psicopedagoga na escola a fim de auxiliar a solução 

desses problemas e a implantação de projetos que visem a aprendizagem. 

 
Um problema que necessita de solução, para que a escola supere 

algumas dificuldades para a elevação do nível de aprendizagem, é a pouca 

participação dos pais nos projetos da escola e nas reuniões escolares, assim 

como o pouco envolvimento e participação da comunidade escolar nos projetos 

da escola. A baixa de participação dos pais nas reuniões bimestrais e nos 

projetos socioculturais da escola dificulta a solução de problemas 

comportamentais e de aprendizagem, visto que a escola precisa do apoio e do 

comprometimento deles para o adequado desenvolvimento e socialização dos 

alunos. 

 
Essa baixa participação ocorre porque a maioria dos pais dos alunos 

trabalha em outras cidades do Distrito Federal e a participação deles fica 

restrita, muitas vezes, às reuniões para entrega de boletins; sendo que, há uma 

grande parte que não comparece para buscar o boletim de seus filhos, contudo 

há uma pequena parcela que está sempre presente na escola, acompanhando 

o aprendizado dos filhos, fazendo sugestões, participando das decisões da 

escola e preocupando-se com a qualidade do ensino ofertado. 

 
Outro problema detectado é a falta de continuidade, especialmente nos 

projetos, devido ao fato de que há uma grande rotatividade de professores. 

Isso decorre do fato de que o corpo docente da escola renova-se todo início de 

ano letivo, devido ao elevado número de professores recém-empossados e de 

professores substitutos (regime temporário). Esse fato contribui negativamente 
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para a continuidade de projetos propostos pela escola. No entanto, faz-se 

necessário ressaltar que, mesmo com essa rotatividade, os projetos da escola 

sempre  acontecem  e  há  o  envolvimento  de  todos  os  professores,  o  
que 

 
contribui para o sucesso desses projetos. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DO CED 02 
 
 
 
 

A função social da educação e do CED 02 é um processo que envolve a 

formação humana para a construção de sujeitos atuantes no ambiente escolar 

e em outros ambientes sociais. Sendo necessário que haja o desenvolvimento 

das habilidades e das potencialidades físicas e cognitivas dos alunos para que 

se tornem pessoas participativas em todos os espaços sociais. Havendo a 

necessidade de aprendizagens voltadas ao perfil deste e a formação de 

conhecimentos por meio de atividades teóricas e práticas, assim como através 

do desenvolvimento de projetos interdisciplinares ou multidisciplinares, que 

possibilite a formação de conhecimentos, a socialização e o domínio de 

conteúdos das diversas disciplinas. 

 
Nesse contexto, o Projeto Político-Pedagógico tem por finalidade 

reafirmar o compromisso da escola com a construção do conhecimento, 

fundamentado na integração e reflexão dos sujeitos que aprendem e dos 

sujeitos que ensinam. Conforme afirma Veiga (2004, p. 12), “ao construirmos 

os projetos de nossas escolas, planejamos o que temos intenção de fazer, de 

realizar. Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscamos o 

possível”. 

 
A função social do CED 02 é proporcionar um espaço de construção e 

vivência com um currículo com ideais de ética, justiça, respeito e confiança. 

Priorizando o debate entre as partes envolvidas para que todos possam 

questionar e superar a exclusão e toda forma de preconceito, visto que tem 

como alicerce o respeito à diversidade e a construção da solidariedade, da 
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participação e do cooperativismo visando à formação de um ser 

autônomo e livre. 

 
Onde o saber sistematizado é socializado e os professores dividem com 

os alunos os seus conhecimentos e possibilita a eles, não somente se apropriar 

dos saberes, mas também abre espaço para a reflexão e a crítica, permitindo 

que os conhecimentos prévios dos alunos se aliem de forma contextualizada 

com o conhecimento científico e acadêmico, tornando o espaço da sala de aula 

um local participativo. 

 
Este Projeto Político Pedagógico é apenas um ponto de partida para que 

aconteçam novas reflexões, tomada de consciência dos principais problemas 

da escola, das possibilidades de solução e definição das responsabilidades 

coletivas e pessoais para eliminar ou atenuar as falhas detectadas. Para tanto, 

é muito importante que se privilegie a liberdade de expressão, a igualdade e o 

trabalho participativo, gerando satisfação e constantes melhorias no trabalho. 

Norteamos nossa pratica pelo Relatório Delors (1998) que estabeleceu os 

quatro pilares da educação contemporânea: Aprender a ser, a fazer, a viver 

juntos e a conhecer. Constituindo aprendizagens indispensáveis que são 

perseguidas de forma permanente pela política educacional do CED 02 uma 

vez que a educação só pode ser possível se for uma educação incondicional do 

ser humano. 

 
Nesse contexto o CED 02, busca valorizar a educação como um 

instrumento de humanização e de interação social, embasado nos Sete 

Saberes indispensáveis enunciados por Edgar Morin (UNESCO -2001) “... As 

cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; Os princípios o conhecimento 

pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a identidade terrena; Enfrentar 
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as incertezas; Ensinar a compreensão; e A ética do gênero humano.” 

constituem eixos e, ao mesmo tempo, caminhos que se abrem a todos os que 

pensam e fazem educação integral e de qualidade, por meio de um trabalho de 

parceria entre pais, alunos e profissionais da educação, num processo 

cooperativo de formação de indivíduos plenos e aptos a construir a sua própria 

autonomia e cidadania, reconhecendo-se, como ser único, mas também 

coletivo. 

 
O CED 02 assume o compromisso de ser uma escola onde os alunos 

terão todas as oportunidades para aprender, visto que sua formação é nossa 

prioridade, pois trabalhamos em prol de uma educação pública que seja de 

qualidade, democrática e inclusiva promovendo o conhecimento capaz de 

apreender problemas globais e fundamentais para neles inserir os 

conhecimentos parciais e locais. 

 
Fortalecendo a cada dia os valores morais e éticos que possibilitarão 

que os alunos tornem-se cidadãos éticos, participativos e envolvidos com a 

sociedade de forma positiva. A supremacia do conhecimento fragmentado de 

acordo com as disciplinas impede frequentemente de operar o vínculo entre as 

partes e a totalidade, e deve ser substituído por um modo de conhecimento 

capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu 

conjunto. O CED 02 visa desenvolver a aptidão natural do espírito humano 

para situar todas essas informações em um contexto e um conjunto. Através de 

projetos interdisciplinares que almejam ensinar os métodos que permitam 

estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o 

todo em um mundo complexo, pretende-se assim a formação de um cidadão 

participativo e consciente. 
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O CED 02 faz questão de fortalecer uma gestão democrática, 

compartilhada e transformadora que, além de permitir, sustente e valorize a 

participação, que é uma necessidade humana, um instrumento do 

desenvolvimento, exercício de democracia e um ato político que segundo 

Bordenave (1994, p. 47), “é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa”; 

esse aprendizado possui duas fases: a primeira é a afetiva (participamos 

porque gostamos de fazer as coisas com os outros) e a outra é a instrumental 

(trabalhar em conjunto é mais eficaz e eficiente do que trabalhar sozinho); por 

isso, a importância de possibilitar que toda a comunidade escolar participe da 

construção da escola. 

 
Partindo da premissa de que a gestão democrática é uma realidade da 

qual a escola não pode se furtar, tanto para a resolução dos problemas como 

para a utilização das verbas para a melhoria da escola, a gestão está pautada 

pelos princípios que regem a Administração Pública, a saber: 

 

Legalidade – que significa que todo ato administrativo está delimitado por 

parâmetros legais e o efeito destes atos deve corresponder a estes limites. 

Entende-se que na Administração  Pública  não  há  liberdade  para  a expressão 

de vontades pessoais, pois somente é permitido fazer o que a lei autoriza. “A 

legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o 

administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar 

ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a   responsabilidade 

disciplinar, civil   e   criminal,   conforme  o   caso” 

 
(MEIRELLES, 2008, p. 89). 



 
 

20 
 

Impessoalidade – diz respeito ao fato de que o agente da 

administração pública deve ser imparcial em sua função e evitar qualquer 

forma de discriminação no exercício da função; além disso, o agente público 

não pode utilizar seu cargo para promoção pessoal. A impessoalidade do 

servidor público é marcada pela isonomia, visto que todos os cidadãos 

devem receber o mesmo tipo de tratamento, sem discriminação; “com 

relação ao gozo ou fruição dos serviços públicos, a Administração está, 

igualmente, sempre pelo mesmo fundamento, a prestá-los a todos os 

cidadãos, sem discriminação” (MELLO, 2006, p. 80). 

 
Moralidade –  refere-se  ao  universo  da  honestidade,  que  deve  

reger  a conduta do agente público e de qualquer pessoa que viva em 

sociedade. “O princípio  da  moralidade  impõe  que  o  administrador  não  

dispense  os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. 

Deve não só averiguar  os  critérios  de  conveniência,  oportunidade  e  

justiça  em  suas ações,  mas  também  distinguir  o  que  é  honesto  do  

que  é  desonesto” 

 
(CARVALHO FILHO, 2008, p. 18). 

 
Publicidade – implica na transparência de todos os atos 

administrativos promovidos pelo agente ou servidor público. “O princípio da 

publicidade impõe a transparência na atividade administrativa exatamente 

para que os administradores possam conferir se está sendo bem ou mal 

conduzida”. 

 
Isso decorre do fato de que os interesses públicos são também de 

interesse da coletividade, por isso, deve haver a transparência em suas 

ações (MELLO, 2006, p. 81). 

 



 
 

21 
 

Eficiência  –  pressupõe  o  conjunto  de  formas  ou  normas  que  

leve  a consecução do máximo em resultado com mínimo em tempo, dentro 

das formas e normas garantidas em lei. “O princípio da eficiência exige que 

a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e 

rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, 

que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 

exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros” 

(MEIRELLES, 2008, p. 98). 

 
Todos esses princípios norteiam as ações da gestão escolar do Ced 02, 

que também serão pautadas pelos parâmetros do Código de Ética do Servidor 

Público (Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994), que dispõe: 

 

 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 
dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o 
servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já 
que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus 
atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a 
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 

 

 

Diante dessa compreensão, a equipe gestora do CED 02 acredita que 

o servidor público, em suas atribuições profissionais, deve agir de maneira a 

preservar a honra e tradição dos serviços públicos prestados à população. Para 

isso, deve basear seu profissionalismo nos princípios morais; pois são a 

conduta e as atitudes do servidor que refletirá na população a imagem que a 

população faz da Administração Pública. 

 
Os profissionais da educação, como servidores públicos devem basear 

suas condutas na honestidade, para que a imagem da escola, como instituição 
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da Administração Pública, também seja transparente para a comunidade. O 

Código de Ética do servidor público (Decreto nº 1.171/94) também dispõe: 

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a 
comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 
trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.  

VI - A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor 
público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em 
sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na 
vida funcional. 

 

 

Nesse caso, o servidor público deve ser uma pessoa que tem sua 

conduta profissional de acordo os princípios da Administração Pública, 

supracitados, para que as instituições públicas tenham credibilidade diante da 

sociedade. Assim, para que tanto os princípios que regem a Administração 

Pública como os Códigos de Ética sejam a base da gestão escolar do CED 02, 

em todas as ações e propostas, contar-se-á com o apoio da comunidade 

escolar, a qual será participativa e elemento fundamental na gestão da escola. 

 
Uma gestão escolar voltada para o futuro deve pensar e promover o 

interesse coletivo, assumindo a solidariedade como valor de referência na 

organização de seu trabalho. Para estabelecer esse tipo de gestão, o CED 02 

investiga a realidade de sua comunidade, valoriza as experiências individuais, 

reflete sobre a realidade do sistema educacional e sistematiza essas 

informações para servirem de base às mudanças necessárias a fim de oferecer 

uma educação de qualidade para seus alunos. 

 
Acreditamos no aprimoramento da eficiência e da qualidade da 

educação passa, principalmente, pela questão da democratização da escola. 

Esse esforço empreende a participação da comunidade escolar no processo 

educativo, especialmente, professores, especialistas, pais, alunos, funcionários 
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e diretor, que são as pessoas responsáveis em afastar do âmbito escolar as 

tradições que prejudicam a qualidade do ensino. 

Diante disso, este PPP será a base para impulsionar a escola e 

desenvolver ações que visem o aprendizado de qualidade, o ambiente escolar 

propício ao pleno desenvolvimento dos alunos, o envolvimento da comunidade 

escolar com a gestão e profissionais integrados com todos os setores da 

escola. 

 
Com isso, a escola tornar-se-á realmente parte fundamental da 

sociedade na qual se insere, e poderá suprir plenamente suas expectativas 

quanto ao papel da escola na formação dos alunos. Pois, segundo o artigo 205 

da Constituição Federal: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”; Direito este que é ampliado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que além do citado no artigo acima, 

afirma ser direito também “a qualificação para o trabalho” (ECA - artigo 53). 

 
A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura) estabelece, para haver uma educação de qualidade, quatro 

pilares que devem sustentar a educação: aprender a conhecer; aprender a 

fazer aprender a ser e aprender a conviver; pilares estes que são 

desenvolvidos durante esta gestão, como também, são efetivados os objetivos 

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 
O CED 02 trabalha visando o cumprimento do artigo 1º da LDB que 

dispõe: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
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vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

O gestor também é responsável por alguns itens previstos no termo de 

compromisso na qual exige resultados e mudança dos dados diagnosticados 

na instituição educacional em anos anteriores. O gestor ainda deverá contar 

com o Conselho Escolar deliberativo que passa a ser ativo na escola na 

tomada de decisões, na elaboração do Projeto Político Pedagógico e no plano 

de aplicação dos recursos financeiros (DISTRITO FEDERAL, 2009). 

 

A relevância para a comunidade escolar será sua participação integral 

e valorização de suas opiniões e sugestão, como a transparência da gestão. 

Os benefícios serão: o melhor aprendizado dos alunos, a melhoria dos 

aspectos estruturais da escola na criação de um ambiente prazeroso e 

motivador para o aprendizado e o desenvolvimento de projetos que integre 

escola e comunidade escolar como um todo organizado em torno de um 

mesmo objetivo: tornar o Centro Educacional 02 de Brazlândia uma escola de 

excelência e uma referência em educação no Distrito Federal, em todas as 

dimensões. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 
 

a) Gerais: desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e 

o respeito mútuo; 

 
b) Políticos: possibilitar o exercício pleno da cidadania e o respeito à 

ordem democrática; 

 
c) Pedagógico: aprender a fazer aprender a conhecer, aprender a 

conviver e aprender a ser; 

 
d) Estéticos: estimular o desenvolvimento da criatividade, da curiosidade e 

das diversas manifestações históricas, artísticas e culturais. 

 
 

PRINCÍPIOS QUE SERVEM DE BASE PARA O ENSINO QUE É 
 

MINISTRADO NO CED 02: 
 
 

 Proporcionar condições igualitárias para o acesso e permanência na 

escola, sendo expressamente proibida qualquer prática que possa ser 

considerada como sendo de segregação, de preconceito ou de 

discriminação;




 Possibilitar o respeito à liberdade e o apreço à tolerância;




 Oportunizar o pluralismo de idéias e de concepção pedagógicas;




 Garantir uma gestão democrática do ensino público, na forma da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação;
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 Possibilitar a liberdade para aprender e ensinar;




 Valorizar todos os profissionais que fazem parte da escola;




 Garantir um padrão de qualidade na educação ofertada;




 Valorizar as experiências e as vivências dos alunos;




 Criar espaços e tempos para a vivência da cidadania;




 Permitir uma educação para todos.
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6. OBJETIVOS 
 
 

 Proporcionar ao aluno o acesso ao ensino de qualidade com 
práticas pedagógicas diferenciadas que possibilitem seu 
desenvolvimento integral;





 Assegurar que o aluno seja o protagonista do processo de 
aprendizagem a fim de que se torne um indivíduo participativo em 
todos os espaços sociais e seja agente de transformação;





 Possibilitar a inclusão educacional e o acesso pleno ao 
conhecimento;





 Desenvolver estratégias para melhorar o aprendizado e o 
rendimento do aluno;




 Desenvolver no aluno o gosto pela leitura e escrita;




 Sanar os problemas de leitura, de escrita e de interpretação com o 
apoio de um profissional pedagogo;





 Criar condições para compreensão do ambiente natural, social, 
político e cultural para relacionar-se harmonicamente com o meio 
em que vive;





 Fomentar a interdisciplinaridade, buscando o diálogo constante e o 
relacionamento de diferentes áreas de conhecimento;





 Criar condições para o desenvolvimento da capacidade crítica, 
criativa e reflexiva e de interpretação visando a formação de 
conhecimentos amplos;





 Estimular o desenvolvimento da autonomia intelectual, valorizando 
as experiências, o conhecimento prévio e o saber dos alunos;





 Incentivar a interação entre os estudantes visando seu 
desenvolvimento pessoal e coletivo, considerando as diferenças 
individuais e o respeito mútuo;
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 Desenvolver conteúdos derivados do cotidiano do educando, 
utilizando situações que apareçam em sala de aula, discutindo e 
informando através dos temas transversais;





 Desenvolver princípios de valores e ética, propiciando o respeito 
mútuo e a solidariedade, dentro de um ambiente de interação;





 Promover o cooperativismo, a solidariedade e a integração entre os 
alunos;





 Resgatar a unidade do saber e do fazer através de uma prática 
interdisciplinar que percorra um caminho oposto à fragmentação do 
conhecimento;





 Buscar estratégias para diminuir a defasagem idade-série, 
aplicando projetos interventivos e metodologias diferenciadas;





 Desenvolver a capacidade para aprender por meio do domínio da 
leitura e da escrita, assim como do pensamento lógico-matemático;





 Proporcionar condições favoráveis para a construção consciente de 
valores cívicos e sociais;





 Proporcionar a participação do aluno na construção de projetos da 
escola;





 Oportunizar a liberdade de expressão garantindo a autonomia com 
responsabilidade, sabedoria e comprometimento;





 Tornar o educando consciente, participativo e condutor de ideias 
capazes de surtir um efeito prático diante do desenvolvimento 
sustentável;





 Garantir um ambiente prazeroso e adequado para o professor 
desenvolver suas atividades;




 Melhorar o índice do IDEB da escola.
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Metas 
 

 Melhorar a qualidade do ensino;




 Diminuir a repetência em 50%, detectando-se as causas da baixa 
frequência e auxiliando o aluno a superar suas dificuldades;





 Diminuir a evasão escolar em 50%, possibilitando a permanência 
dos alunos na escola, vivenciando com êxito, novas e significativas 
oportunidades de aprendizagem;





 Oportunizar aos professores o desenvolvimento de suas 
competências em todos os âmbitos;





 Buscar a participação efetiva da comunidade escolar para alcançar 
os objetivos propostos;





 Tornar a avaliação contínua, partindo do princípio da avaliação 
formativa;





 Reforçar a parceria com o Conselho Tutelar e com o Batalhão 

Escolar;






 Reforçar a parceria com a comunidade através do projeto “Amigos 
da escola;





 Fomentar a interdisciplinaridade, buscando o diálogo constante e o 
relacionamento nas diferentes áreas de conhecimento;





 Desenvolver um programa sociocultural por meio da realização de 
debates, palestras, seminários, teatro e apresentação de filmes;





 Incentivar a interação entre os discentes visando à cultura da paz e 

ao desenvolvimento pessoal, considerando as diferenças 

individuais e o respeito mútuo com a finalidade de erradicar as 

práticas de bullying e violência.
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Estratégias 
 
 

 Promover trabalhos competitivos, coletivos e gincanas, favorecendo 

o espírito de equipe e o respeito pelo outro;




 Ampliar o acervo da biblioteca, enriquecendo e incentivando a 

leitura, possibilitando um melhor atendimento às pretensões dos




usuários; 

 Ampliar e atualizar os recursos didáticos e audiovisuais;




 Promover a ampliação e conservação do patrimônio escolar;




 Implantar, no turno contrário, o apoio pedagógico para os alunos 

que apresentem dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de




leitura e escrita; 

 Promover a exposição de trabalhos feitos pelos alunos (vernissage);




 Promover a interdisciplinaridade nos projetos educacionais e 

pedagógicos;


 Transformar a escola em um local para o aprendizado prazeroso;




 Promover aulas mais atrativas;




 Realizar reuniões didático-pedagógicas para detectar os problemas 

de aprendizagem dos alunos;




 Realizar projetos que abranjam os temas: meio ambiente, 

pluralidade cultural, família, violência, variedade linguística e outros;




 Reativar o auditório para permitir a realização de eventos culturais e 

artísticos nos quais potencializem o encontro entre as turmas em




atividades prazerosas e que reforcem o respeito as diversidades. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

O CED 02, busca contemplar as múltiplas dimensões do homem, 

enquanto sujeito inserido em um determinado contexto. Salientar o papel do 

professor e do aluno na consolidação do conhecimento, dentro de uma 

concepção sociointeracionista, trabalhando a interdisciplinaridade e a 

transversalidade, possibilitando a emancipação e a autonomia por meio do 

conhecimento. Caracterizando o conhecimento como uma aventura para a qual 

a educação deve fornecer o apoio indispensável. 

 

O conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do 

conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio e 

uma necessidade permanentes. 

 

Reconhecendo a educação como um processo individual e social que 

ocorre por meio das relações interpessoais, o CED 02 fundamentou suas 

referências teóricas para as práticas pedagógicas em teóricos como Piaget, 

Rogers, Vygotsky, Morin e Freire, assim como no Currículo em Movimento da 

Educação Básica, as Diretrizes e Orientações pedagógicas da SEEDF, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/96), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica. 

 

Fundamentando o Projeto Político Pedagógico em práticas que visa a 

construção da cidadania, a promoção da diversidade, a compreensão da 

sustentabilidade, o respeito pela diversidade, o conhecimento dos Direitos 

Humanos e o desenvolvimento físico e intelectual. 
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Trabalhando a concepção de ser humano provido de qualidades físicas 

e psíquicas que transforma situações de acordo com sua vivência. Ser dotado 

de grande bagagem cultural e sentimentos enraizados desde sua origem. 

Agente transformador, criativo e capaz de solucionar problemas. Ser 

diferenciado pelas suas ideias, que, cumulativas, formam a sociedade na qual 

vivemos. De acordo com as necessidades impostas pelo meio, o homem pode 

modificar a realidade em prol de uma vida mais pacífica. Para tanto, cabe a 

cada ser buscar sua formação, sua compreensão de mundo e sua interação 

com a realidade. É nesse contexto que a escola se insere a fim de proporcionar 

a seus alunos os saberes necessários para que ele possa atuar no mundo. 

Mesmo porque, a concepção de homem trabalhada pelo CED 02 é o de um ser 

livre, responsável, capaz de causar mudanças no mundo ao seu redor, 

comprometido com sua própria construção e atuante na sociedade. 

 

Essa construção passa principalmente, pela escola que é parte 

inseparável da totalidade social, buscando o conhecimento do mundo, 

construindo este conhecimento, partilhando ideias, tomando consciência de 

vivência, cidadania, buscando a construção de um universo mais harmonioso, 

garantindo, no que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, as 

concepções primordiais ligadas ao saber e ao desenvolvimento cognitivo, 

psicológico e intelectual. Para tanto, o currículo escolar, bem como os 

programas e os planos de ensino, são considerados como ponto de partida de 

criação, apropriação, sistematização, produção e recriação do saber. 

 

Nesse espaço, o aluno é preparado para reconhecer-se como 

integrante do mundo e não somente de sua comunidade. Isso decorre do fato 

de que o mundo é concebido como sendo um grande laboratório capaz de 
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proporcionar infinitas descobertas que podem contribuir de maneira significativa 

para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Quanto mais pudermos 

trazer este laboratório para a sala de aula, tanto mais poderemos estar em 

sintonia com tudo o que nos cerca. Mais importante que construir escolas no 

mundo é saber colocar o mundo dentro das escolas. Portanto, é fundamental 

reconhecê-lo como laboratório onde o que conta é o descobrir e o descobrir-se 

nele. 

 

Devido a isso, o aluno deve pensar-se como parte integrante da 

sociedade pensar sobre sociedade é estabelecer que o homem demanda uma 

convivência em grupo, convivência que é permeada por um senso comum, 

regras comuns, intenções colhidas por um todo que servem a um único 

propósito, a sobrevivência do homem. As regras, os preceitos que emanam de 

pensar coletivo, são postas para o surgimento de uma cultura única, que 

determina a solidificação no momento em que o grupo a elege como tal. O ser 

social é regido pelos seus próprios dogmas, preceitos e interdições, por esta 

manifestação ele se estrutura como particular e cria sua identidade. 

 

Nesse contexto, o professor é um canal de comunicação através do 

qual vai fluir o conhecimento. A postura do Professor para tanto, é muito 

importante. Por isso, é preciso questionar: Que valores poderem ser ensinar 

aos alunos? Pois, nas mãos do professor, muitas vezes, encontra-se a decisão 

que pode transformar o aluno e modificar sua vida e sua concepção de 

sociedade e de mundo. Devemos compreender que, na busca da verdade, as 

atividades auto observadoras devem ser inseparáveis das atividades 

observadoras, as autocríticas, inseparáveis das críticas, os processos 

reflexivos, inseparáveis dos processos de objetivação. 
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Portanto, devemos aprender que a procura da verdade pede a busca e 

a elaboração de metapontos de vista, que permitem a reflexividade e 

comportam especialmente a integração observador-conceptualizador na 

observação-concepção e a “ecologização” da observação-concepção no 

contexto mental e cultural que é o seu. 

 

Isso ocorre porque o aluno é o sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem. Sujeito que inova que transforma e adquire meio através da 

educação de refazer o que já está feito, de forma mais ampla e útil. O aluno 

deve ser um questionador do mundo, do homem, da sociedade e de si mesmo, 

com o objetivo de compreender, trabalhar e perpetuar a cultura na qual está 

inserido. É um ser em formação que está buscando seu espaço na sociedade e 

precisa de mediação e auxílio para a construção de seus conhecimentos. O 

aluno apropria-se de conhecimentos científicos, interpreta-os, adéqua à sua 

realidade e desenvolve seu senso crítico através das relações professor/aluno 

e aluno/professor. Por isso, o Currículo da Educação Básica (anos finais) traz 

que “a utilização de estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e 

provocadora, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e 

estratégias na resolução de problemas apresentados”. 

 

Diante desse cenário, a escola é um local de estímulo e construção do 

saber, seja ele o saber técnico, que capacita o indivíduo para o mercado de 

trabalho, seja o saber racional, vivência que prepara o indivíduo a interagir com 

o meio em que vive. A Escola não se limita somente ao espaço físico, mas age 

e transforma em conjunto com a família e as instituições sociais que colaboram 

na construção do saber, integrando-os, da origem do próprio saber à sua 

elaboração. É por meio da Escola que se envolve e estimula a educação 
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transformadora, através de seu dinamismo em renovar, inovar e experimentar o 

saber, que não deve ser estático, pronto. O papel da Escola como agente de 

transformação é ampliar a liberdade e a compreensão do mundo de cada 

cidadão. Por isso, cabe a esta proporcionar o questionamento de seu papel 

conscientizador e libertador de suas ações, das relações da tríade Escola-

Sociedade-Família, oferecendo condições para que haja a exploração do 

ambiente, inventando, descobrindo e direcionando o ser humano às finalidades 

de caráter social e renovador. Para que o conhecimento seja pertinente, a 

educação deverá torná-los evidentes. 

 

Assim, a educação é o meio que permite ao aluno formar-se e 

construir-se num ser digno e consciente de suas ações, construindo a sua 

cidadania e integra-o com o meio e com o outro. É o instrumento mediador 

entre o senso comum e o conhecimento científico, mais atuante também no 

sentido de despertar a sensibilidade e a criatividade a fim de construir um ser 

completo, crítico e pensante, possibilitando um crescimento individual e 

coletivo. Por isso, cabe aos educadores, neste momento, buscar novos 

caminhos para a educação, desmistificando e desvendando a ideologia 

presente para torná-la um instrumento real de construção e transformação do 

indivíduo e da sociedade. 

 

Assim, levando em conta que a educação é ao mesmo tempo um 

processo individual e um processo social que acontece através das inter-

relações, o Ced 02 busca referências em algumas tendências existentes no 

sistema pedagógico. Segundo Claude Bastien “... a evolução cognitiva não 

caminha para o estabelecimento de conhecimentos cada vez mais abstratos, 
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mas, ao contrário, para sua contextualização” — a qual determina as condições 

de sua inserção e os limites de sua validade. Bastien acrescenta que “a 

contextualização é condição essencial da eficácia (do funcionamento 

cognitivo)”. 

 

Objetivando suscitar no educando a consciência de si e do mundo, a 

escola busca na pedagogia progressista (baseada nos estudos de Paulo Freire, 

2000), a teoria dialética do conhecimento, refletindo a prática e retornando a 

ela para transformá-la. Educador e Educando aprendem juntos numa relação 

dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta esta teoria, num 

processo de constante aperfeiçoamento. 

 

Para Freire (2005), “o homem é o sujeito da educação e, apesar de 

uma grande ênfase no sujeito, evidencia-se uma tendência interacionista, já 

que a interação homem - mundo, sujeito - objeto é imprescindível para que o 

ser humano se desenvolva e se torne sujeito de sua práxis”. É refletindo sobre 

seu ambiente concreto que o homem chegará a ser sujeito possibilitando que 

se torne um agente de transformação social. 

 

Outra tendência pedagógica vivenciada no CED 02 é o construtivismo, 

que se refere ao processo pelo qual o indivíduo desenvolve sua própria 

inteligência adaptativa e seu próprio conhecimento. Para Piaget (2001) a noção 

de desenvolvimento do ser humano se dá por fases que se relacionam e se 

sucedem, até que se atinjam estágios da inteligência caracterizados por maior 

mobilidade e estabilidade. O ser humano constrói o seu conhecimento 

interagindo com o meio, desenvolvendo suas estruturas cognitivas até atingir 

um nível de maturidade que permita elaborar o aprendido e novamente 



 
 

37 
 

recomeçar o processo. Para dar condições ao educando de construir seu 

próprio conhecimento a Escola confere especial destaque à pesquisa 

espontânea da criança e do adolescente, proporcionando condições para que 

toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo aluno, ou, pelo menos, 

reconstruída e não simplesmente transmitida. 

 

A escola proporciona situações de exploração, por parte do aluno, de 

diferentes suportes portadores da escrita, tais como, revistas, jornais, 

dicionários, livros de histórias, poesias, bilhetes, receitas, propagandas, etc. 

Desenvolver nos alunos a capacidade de produzir ou de criar, e não apenas de 

repetir, é uma forte tendência da escola. a educação deve promover a 

“inteligência geral” apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo 

multidimensional e dentro da concepção global. 

 

Por fim, sabendo que a aprendizagem é um processo social e não só 

individual a escola busca nos estudos de Vygotsky embasamento teórico para 

sua prática pedagógica, vivenciando o sócio interacionismo. 

 

Para Vygotsky (2005) a interação com o meio e com o outro acontece 

nas relações cotidianas e histórico - sociais onde o homem é um ser 

essencialmente social e histórico que, na relação com o outro, em uma 

atividade prática comum intermediada pela linguagem, se constitui e se 

desenvolve enquanto sujeito. Um caminho em que o homem, à medida que 

constrói sua singularidade, atua sobre as condições objetivas da sociedade, 

transformando-as. 

 

A tendência pedagógica do CED 02 é a constante busca de um 

ensino de qualidade, que estimule e desafie o aluno, partindo de sua 
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inteligência, que se confronte com o que a humanidade produziu que propicie o 

espírito crítico e crie situações para que os alunos aprendam igualmente, cada 

um de acordo com seu talento e com seu potencial. Morin coloca que “Na 

missão de promover a inteligência geral dos indivíduos, a educação do futuro 

deve ao mesmo tempo utilizar os conhecimentos existentes, superar as 

antinomias decorrentes do progresso nos conhecimentos especializados e 

identificar a falsa racionalidade.” 

 

Mesmo porque, o ato de ensinar consiste num processo de 

preparação, formação, capacitação, construção e desenvolvimento de 

habilidades. O ato de aprender relaciona-se com as mudanças de 

comportamento construídas, nas relações sociais com o semelhante e consigo 

mesmo, através dos conceitos estudados na forma de conteúdos 

programáticos. A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, 

disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, 

fraciona os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o 

multidimensional. É uma inteligência míope que acaba por ser normalmente 

cega. Destrói no embrião as possibilidades de compreensão e de reflexão, 

reduz as possibilidades de julgamento corretivo ou da visão a longo prazo. 

 

O educando, por meio da aprendizagem, adquire base para o 

desenvolvimento e a construção de uma nova forma de conceber o universo e 

passa a estabelecer novas relações, diferentes daquelas que efetuava antes da 

aprendizagem. Segundo Gadotti (1993), o aluno aprende quando ele se torna 

sujeito de sua aprendizagem. Não há educação e aprendizagem sem sujeito da 

educação e da aprendizagem. 
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Com Veiga (2004), compreendemos a escola concebida como espaço 

educativo, lugar de aprendizagem, em que todos aprendem a participar dos 

processos decisórios. Considerando esta idéia percebe-se o “aprender”, da 

“aprendizagem”, e que o mesmo está diretamente vinculado ao trabalho 

docente, ao planejamento docente, as estratégias de ensino e ao processo 

ensino-aprendizagem. Diante destas perspectivas é importante ressaltar que 

questões relacionadas ao planejamento docente, às formas de organização da 

aula, constituem-se num momento privilegiado para o desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

Vasconcelos (2007) aponta que trabalho com projetos constitui-se 

numa das estratégias de ensino que mais favorece o envolvimento do aluno 

nas situações de aprendizagem, pois permite o desenvolvimento do processo 

investigativo, a capacidade de problematização, a pesquisa e o estudo 

sistemático de uma temática. 

 

É necessário esclarecer que o processo ensino-aprendizagem, está 

vinculado ao trabalho do professor. A tarefa principal do professor é garantir a 

unidade entre ensino e aprendizagem, através do processo de ensino. Ensino e 

aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo. O professor planeja, 

dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a 

atividade própria dos alunos para a aprendizagem. A condução do processo de 

ensino requer uma atividade clara e segura do processo de aprendizagem: em 

que consiste como as pessoas aprendem quais as condições externas e 

internas que o influenciam (LIBÂNEO, 2006). 
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Trata-se de refletir sobre o trabalho dos profissionais, sobre as formas 

de organização e desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem que se 

efetiva na sala de aula e logicamente é necessário pensar na educação, na 

perspectiva de que, tem sido objeto de atenção preferencial na agenda das 

últimas décadas, motivada pelo desejo de melhorar a eficiência do serviço 

educativo (FELDMAN, 2001). 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 
 
 
 

Dentro do contexto vivenciado pelos alunos, os professores são 

orientados a ousar na sua prática educativa dando destaque à contextualização 

e a interdisciplinaridade e o respeito à individualidade, procurando atender as 

diversidades de forma a colaborar para que este sujeito se torne crítico, 

colaborativo e consciente de sua importância para o êxito das propostas. Em 

uma proposta de trabalho pautado em eixos transversais (Educação para a 

diversidade e cidadania; educação para os direitos humanos e 

sustentabilidade). Adequando para as atividades e conteúdos para os 

portadores de necessidades especiais. 

 

O trabalho do professor em sala de aula é valorizado, na perspectiva 

do desenvolvimento no aluno de habilidades e de competências necessárias 

para a aquisição de uma aprendizagem significativa e para a humanização dos 

indivíduos. Vale ressaltar que nesse processo de transformação e de busca de 

identidade, a diversidade de professores gera naturalmente uma diversidade de 

concepções, sendo assim, percebe-se uma transição entre a concepção 

tradicional e aquelas em que o professor trabalha numa perspectiva de troca de 

experiências e de aquisição de aprendizagens. 

 

Sem dúvidas esse processo de transformação, de busca do novo, 

muitas vezes se torna árduo em função da resistência de alguns, porém o 

trabalho realizado junto aos mesmos é para que alcancemos um ponto comum, 

que atenda à concepção adotada pela maioria dos nossos professores 
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seguindo assim as orientações advindas das Diretrizes Curriculares, que 

defende a ideia de um currículo que seja vivenciado na escola de acordo com a 

realidade e as necessidades dos alunos. 

 

Partindo da concepção acima mencionada em que o sujeito adquire 

novos conhecimentos na troca de experiências com o outro, os professores do 

CED 02 utilizam metodologias, em sala, que permitam efetivar essa proposta 

do desenvolvimento nos alunos por meio da aprendizagem significativa dos 

conteúdos. Para que isso continue a ocorrer, a direção da escola buscará 

atender as necessidades dos professores e procurará, na medida do possível, 

adquirir os materiais didático/pedagógicos necessários para que os mesmos 

consigam por em prática suas ações, conforme estruturadas em seus 

planejamentos. 

 

As principais estratégias utilizadas pelos professores para o alcance do 

desenvolvimento das abordagens de ensino, que tem como referencial a 

contextualização e a interdisciplinaridade são: aula expositiva dialogada, 

seminários, estudo do meio, desenvolvimento de projetos, jogos, concursos, 

debates, saídas a campo, roda de leitura, simulação, trabalho em grupo, aulas 

experimentais e pesquisas em internet, livros, revistas, jornais, entre outras. 

Como a sala de aula e a própria aula não são uniformes devido ao fato 

de que cada turma constitui um cenário educacional diferente, o professor deve 

utilizar de formas diferenciadas de trabalho para alcançar os objetivos 

propostos no seu planejamento. O importante aqui é que não se perca de vista 

 

a relação íntima que existe entre as categorias 

objetivo/conteúdo/método/avaliação no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagens dos conteúdos de todas as áreas do conhecimento. 
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Como nossa proposta pedagógica considera alguns valores 

imprescindíveis, como o direito à educação e à consciência de que todos os 

alunos são capazes de aprender, estabelecemos como metas: 

 A redução das taxas de evasão e repetência em 50%;




 O aumento do índice do IDEB de 2,8 para 3,5;




 A promoção dos alunos em defasagem idade/série em 50%;




 A ampliação dos espaços de discussão coletiva.


 

 

A inserção deste centro educacional nos apontamentos legais pela 

LDB 9394/96, no que se refere a uma educação na perspectiva da inclusão e 

da diversidade, a filosofia adotada é aquela que contempla a escola como um 

espaço para todos com a presença marcante da heterogeneidade que revela 

princípios, atitudes, culturas e formação diferenciadas, criando as relações 

interpessoais que tanto enriquecem e contribuem para o desenvolvimento da 

aprendizagem e aquisição de cultura entre professores e alunos. 

 

Quanto à inclusão, a proposta maior é buscar adaptar as estruturas de 

natureza física, humana e pedagógica oferecidas pela escola aos anseios dos 

alunos que apresentam algum tipo de necessidade especial, propiciando assim 

uma relação pacífica e harmoniosa no desenrolar de todo o processo 

educativo. 

 

O corpo docente e administrativo é estimulado a estar em processo 

contínuo de formação para que possam aprender a lidar com essas questões 

que se fazem presentes no cotidiano da vida escolar, enriquecendo e criando 

espaços para discussões que visem alcançar o melhor a cada ano letivo. 
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O CED 02 em 2018 está organizado em ciclos de aprendizagem, sendo 

uma preocupação a promoção das aprendizagens diferenciadas e projetos 

interdisciplinares executados por professores a fim de possibilitar o 

aprendizado significativo dos alunos, com experiências diferenciadas e 

possibilidades múltiplas de aprendizagens através da compreensão desses 

como seres humanos integrais, autores de suas historias e sujeitos de direitos 

e deveres, focalizando aprendizagens e experiências próprias. 

 

O professor tem oportunidade de formação continuada tanto dentro 

como fora do espaço escolar, por meio da participação em cursos, palestras, 

seminários e outros. No espaço escolar, a formação ocorre durante uma das 

coordenações coletivas, onde ocorre a interação entre os professores, 

promovendo o enriquecimento das ações pedagógicas e a interdisciplinaridade. 

Nos encontros são promovidas atualizações em diversas áreas de interesse 

educacional e são promovidas discussões de temas de interesse comum aos 

professores. Além disso, experiências práticas dos professores são 

compartilhadas, dúvidas elucidadas, curiosidades e anseios colocados em 

discussão. Neste interagir, busca-se o planejamento de novos rumos da prática 

educativa a fim de que se alcance qualidade e coerência de ações. Sendo um 

dos elementos fundamentais da Organização em ciclos. 

 

Na outra coordenação coletiva, são passados os informes recebidos da 

regional, o planejamento de projetos da escola, discussões sobre os 

cronogramas bimestrais, esclarecimentos dos profissionais da sala de recursos 

e reuniões com pais previamente convocados e de pais que vêem 

espontaneamente à escola. 
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Nas coordenações individuais, os professores realizam atividades a 

serem desenvolvidas em sala de aula, formulam seus projetos, discutem entre 

si sobre temas e problemas referentes à sua área e recebem pais para 

esclarecimentos diversos. Além disso, a coordenação individual pode ser 

utilizada para atender alunos com dificuldade de aprendizagem. 

 

O CED 02 em 2018, conta com é projeto "Amigo da escola", onde 

voluntários ajudariam no pedagógico, no disciplinar, no administrativo e em 

outras áreas que se fizerem necessários. É o caso da Nega (Weslaine), do 

Guto (Gutemberg) e do Luciano (que está como ESV no período matutino). E 

também o Lucas, quem trabalhou na secretaria da escola. 

 

O desenvolvimento da horta-agroecológica, que é um projeto voltado 

tanto para a área de Ciências, como para o desenvolvimento da aprendizagem 

e socialização dos alunos que cursam as turmas de promoção das 

aprendizagens, nesse caso, os alunos comparecem à escola em turno 

contrário. Sendo os alunos eleitos para o projeto aqueles que apresentem 

problema disciplinar e interesse por práticas agrícolas. 
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 

A avaliação é um processo amplo e abrangente que abarca todas as 

ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os sujeitos nele 

envolvidos. Portanto, deve estar claro para aquele que avalia que ele também é 

parte integrante do processo avaliativo, uma vez que foi o responsável pela 

mediação no processo de ensino aprendizagem. Logo, quando se lança o olhar 

para avaliar alguém ou alguma ação no âmbito da instituição escolar, lança-se 

também o olhar sobre si próprio. Ao avaliar deve-se ter em mente o processo 

como um todo, bem como aquele a quem está avaliando. 

 

Assim o CED 02 através da avaliação das aprendizagens, tem como 

norte o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem sob o uso de 

interação e dialogo utilizando a avaliação diagnostica com objetivo de 

potencializar as ações. Este tipo de avaliação realizada no inicio do ano, tem 

como meta obter informações sobre conhecimentos, aptidões e as 

competências dos alunos para orientar a escolha do trabalho. 

 

Segundo Luckesi (2000), avaliar tem basicamente três passos: 

conhecer o nível do desempenho do aluno em forma da constatação da 

realidade, comparar essa informação com aquilo que é considerado importante 

no processo educativo, (qualificação) e tomar as decisões que possibilitem 

atingir os resultados esperados. Avaliar não pode ser instrumento de controle, 

mas sim momento de coleta de dados que permita diagnosticar avanços e 

retrocessos do aluno, possibilitando ao professor analisar sua própria ação, 
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podendo então redimensionar o seu trabalho e rever o seu planejamento, 

considerando-os como parte do processo. O professor tem a possibilidade de 

adequar à metodologia e dar novos encaminhamentos para que o aluno possa 

superar suas dificuldades. 

 

A redefinição de avaliação educacional deve ser o vínculo 

indivíduo/sociedade, numa dimensão histórica. Devido a esta, uma avaliação 

de rendimento escolar deve contemplar percepção, pensamento, criatividade, 

interesse, imaginação, emoção, expectativa, entre outros, tudo deve estar 

registrado. Tendo o professor autonomia para definir as estratégias, mas com a 

possibilidade de planejar situações de oferta e garantia das aprendizagens. 

 

Esse processo contínuo de observação, análise e verificação precisam 

ser registradas e merece, além das considerações, orientações e medidas 

pedagógicas, uma expressão quantitativa que deve ser feita em pontos (notas) 

que são atribuídas para cada componente curricular. Em todas as situações de 

avaliação, deve existir o acompanhamento sistemático do processo ensino-

aprendizagem, visando permitir formas alternativas de metodologia através das 

seguintes modalidades de avaliação da aprendizagem: avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa, realizadas de maneira contínua, por meio de várias 

técnicas e com a utilização de diversos instrumentos, tais como: debates, 

seminário, trabalhos individuais e coletivos, avaliação das apresentações, 

portfólio, testes, relatórios, produção textual, dança, música, teatro, desfile, 

exposição de trabalhos, confecção de cartazes, maquetes, emprego de 

tecnologia nos trabalhos como: slides, workshop, estatística, gráficos, avaliação 

objetiva, descritiva, simulado, autoavaliação etc. 



 
 

48 
 

A avaliação no CED 02 objetiva organizar e envolver três níveis de 

avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala, tendo a função 

formativa como indutora dos processos que atravessam esses três níveis, 

ocorrendo da seguinte forma: 

 

 Utiliza procedimentos e instrumentos variados para avaliar a 

aprendizagem;






 Intervém, com base nas informações obtidas via avaliação, em 

favor da superação das dificuldades detectadas;






 Contextualiza e integra a avaliação ao processo de ensino e 

aprendizagem;






 Considera e respeita as diferenças e as dificuldades manifestadas 

por cada aluno.


 

 

O processo de avaliação da aprendizagem escolar deve considerar, 

cotidianamente, a efetiva presença e a participação do aluno nas atividades 

escolares, sua comunicação com os colegas, com os professores e com os 

agentes educativos, sua sociabilidade sua capacidade de tomar iniciativa, de 

criar e de apropriar-se dos conteúdos disciplinares inerentes à sua idade e 

série; visando à aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das 

habilidades de ler, escrever e interpretar, de atitudes e de valores 

indispensáveis ao pleno exercício da cidadania. 

 

O conceito de avaliação da aprendizagem está ligado à concepção 

filosófica adotada pela escola, o CED 02 concebe a educação como a vivência 

de experiências múltiplas e variadas tendo em vista o 
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desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do educando. Na sucessão de 

experiências vivenciadas, os conteúdos são os instrumentos utilizados para 

ativar e mobilizar os esquemas mentais operatórios de assimilação. Nessa 

abordagem, o educando é um ser ativo e dinâmico, que participa da construção 

de seu próprio conhecimento. Assim a avaliação tem função formativa, 

diagnostica e processual. 

 

Dentro dessa visão, em que educar é formar e aprender é construir o 

próprio saber, a avaliação assume dimensões mais abrangentes. Ela não se 

reduz apenas a atribuir notas. Sua conotação se amplia e se desloca, no 

sentido de verificar em que medida os alunos estão alcançando os objetivos 

propostos para o processo ensino-aprendizagem. Tais objetivos se traduzem 

em mudança e aquisição de comportamentos cognitivos, afetivos e sociais com 

caráter diagnóstico e evolutivo. Tendo como princípios básicos: 

 

 A avaliação é um processo contínuo, sistemático e cumulativo. 

Não tem um fim em si mesmo, não é esporádica ou




improvisada; 


 A avaliação é funcional, porque se realiza em função dos 

objetivos previstos;




 A avaliação é integral, pois considera o aluno como um ser 

total e integrado e não de forma compartimentada;




 A avaliação não tem apenas a função de aprovação, busca 

eleger práticas educativas adequadas ao perfil do aluno e




reestruturar ações. 
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Procedimentos e instrumentos avaliativos do CED 02 
 
 

Tipos de Conceito Valor ilustrativo Periodicidade 
avaliação    

    

Multidisciplinar Caderno de prova com Critério do professor ( não Dois bimestres 
 todas as disciplinas podendo ultrapassar 50% intercalados 
  do total de 10 pontos)  
    

Por disciplina Provas individuais por Critério do professor (não Dois bimestres 
 disciplina podendo ultrapassar 50% intercalados 
  do total de 10 pontos)  
    

 Compromisso do aluno:   

Diversificada 
participação, assiduidade, 

Critério do professor 1º ao 4º bimestre disciplina, pontualidade, 
 respeito, evolução etc.   
    

 Estudo dirigido, testes,   

Individual 

leitura, atividades de 

Critério do professor 1º ao 4º bimestre recuperação etc. 
    

Coletiva Trabalhos, seminários, Critério do professor 1º ao 4º bimestre 
 pesquisas etc.   
    

 
 
 
 
 

Critérios para as avaliações diversificadas 
 
 


 Pontualidade; 


 Assiduidade; 


 Disciplina; 


 Evolução no comportamento; 


 Comprometimento; 


 Participação; 


 Desenvolvimento; 


 Respeito; 


 Progressão na aprendizagem; 


 Cooperativismo. 
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As áreas afetivas e sociais que compreendem a apropriação de 

condutas e valores pessoais e coletivos, atributos indispensáveis a uma 

convivência social harmônica são áreas que serão avaliadas cotidianamente; 

elas serão realizadas para contribuir para a formação plena do educando 

abrangendo os aspectos de: Participação, Presença, Comunicação, 

Sociabilidade, Iniciativa, Atitudes e Valores. 

 
 
 

 

Orientações quanto às avaliações individuais e coletivas: 

 

 Utilizar procedimentos e instrumentos variados para avaliar a 

aprendizagem;




 Intervir, com base nas informações obtidas nas avaliações, 

em favor da superação das dificuldades detectadas;




 Contextualizar e integrar a avaliação ao processo de ensino e 

aprendizagem;




 Considerar e respeitar as diferenças e as dificuldades 

manifestadas em sala de aula.


 

 

Instrumentos a serem utilizados para as avaliações 
 

individuais e coletivas: 
 
 
 

 Provas;




 Portifolio ou webfólio;




 Registros reflexivos;
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 Trabalhos em pequenos grupos;




 Seminários;




 Pesquisas;




 Realização de projetos e atividades culturais e artisticas;




 Outros.


 
 
 
 

Classificação dos alunos por desempenho 
 
 

 

A análise do nível de participação escolar é fundamental para avaliar 

qualitativamente o desenvolvimento do aluno. Para essa avaliação é preciso 

dirigir a atenção para funcionalidade e demandas específicas. 

 

Com a finalidade de ter um controle do desenvolvimento do aluno, 

durante os Conselhos de Classe, os professores e coordenadores deverão 

fazer a classificação do desenvolvimento do aluno, a fim de propor ações 

interventivas, da seguinte forma: 

 

 Azul: Aluno que cumpre com todas as atividades propostas, é 

frequente e sua média é considerada ótima (entre 9,0 e 10,0).






 Verde: Aluno que cumpre com todas as atividades propostas, é 

frequente e sua média é considerada muito boa (entre 7,0 e 8,9).
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 Amarelo: Aluno mediano que cumpre parcialmente as atividades 

propostas. Faixa de risco, acompanhar atentamente e elaborar




estratégias de ensino (entre 5,0 e 6,9). 



 Roxo: Aluno infrequente ou que está abaixo da média e corre risco 

de reprovação. Traçar estratégias de recuperação e convocar os




responsáveis (entre 3,0 e 4,9). 



 Vermelho: Aluno infrequente e que está abaixo da média e corre 

risco de reprovação. Traçar estratégias de recuperação, convocar os




responsáveis e avisar ao Conselho Tutelar (entre 0,0 e 2,9). 
 

 

O monitoramento dos resultados dos alunos será realizado 

bimestralmente nos Conselhos de Classe, nas reuniões pedagógicas e/ou em 

coordenações coletivas, reavaliando as práticas adotadas e discutindo novas 

estratégias de ensino. A avaliação geral do aluno e sua classificação serão 

base para produção e análise de gráficos, questionários, tabelas ou relatórios, 

como subsídio para discussões que deverão surgir após análise dos mesmos. 

 

A equipe docente da escola terá fundamental importância neste debate 

de forma participativa na busca de ações para solucionar o problema de 

aprendizado dos alunos e propor novas ações. 

 
 

Processo Avaliativo 
 
 

No processo avaliativo do Ced 02, os aspectos qualitativos prevalecem 

sobre o quantitativo. Será mensurada a parte cognitiva do aluno: a sua 

capacidade de apropriar-se dos conteúdos inerentes à sua idade e série, com 
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efeito cumulativo. As informações do grau atual de aprendizagem do aluno 

serão consideradas pela sobreposição dos conhecimentos já adquiridos e 

verificados em avaliações anteriores, assim, seu atual nível de aprendizagem 

será verificado pela junção dos domínios de conhecimentos já mensurados. As 

notas bimestrais serão expressas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) oriundas de 

avaliações cumulativas, variando em décimos. Não haverá arredondamento de 

notas. Sendo previstos adequações de acordo com o perfil do aluno. 

 

Para cada instrumento avaliativo bimestral, o aluno que obtiver nota 

inferior a 5,0 (cinco) pontos, terá a oportunidade de fazer uma avaliação de 

recuperação, de forma que o mesmo possa ter a chance de atingir a média 

mínima, sentindo-se estimulado a continuar seus estudos. 

 

Durante o ano letivo, o aluno deve obter em cada componente 

curricular 04 (quatro) notas bimestrais, resultantes das avaliações do 

aproveitamento escolar. A média anual é obtida somando-se as notas dos 04 

(quatro) bimestres, e dividindo-as por 04 (quatro) o resultado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 
 

MA= 1º bim. + 2º bim. + 3º bim. + 4º bim. 
 

4 
Será aprovado o aluno que alcançar média igual ou superior a 5,0 

(cinco). O aluno que faltar às verificações de aprendizagem predeterminadas 

pode requerer nova oportunidade, desde que a falta tenha ocorrido por motivo 

justo e devidamente comprovada. Os pais ou responsáveis serão cientificados 
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do resultado do aproveitamento e frequência do aluno por meio de boletim 

escolar, ou equivalente, sem erros e sem rasuras. As faltas do aluno não 

podem ser abonadas, somente justificadas caso tenha ocorrido por motivo justo 

e devidamente comprovado. 

 

O aluno com rendimento insatisfatório, ou seja, que não alcançar os 

objetivos das aprendizagens propostas, terá oportunidade de fazer 

acompanhamento especial e individualizado com os professores das áreas de 

conhecimento no qual o aluno encontra-se com dificuldade. Este 

acompanhamento é a recuperação paralela que será contínua e cumulativa 

no decorrer do bimestre letivo, essa recuperação poderá ser feita durante a 

coordenação pedagógica individual (horário contrário). No decorrer do 

bimestre, caso o aluno não atinja a apropriação do conteúdo ministrado, 

imediatamente o professor entrará com a intervenção pedagógica necessária 

para a superação desta deficiência. A gestão do Ced 02 poderá organizar 

mensalmente aulas de recuperação paralela, utilizando a coordenação 

individual do professor (turno contrário) em comum acordo com os professores, 

alunos e pais. Caso a dificuldade de aprendizagem não seja sanada, o aluno 

será enviado para um pedagogo e um psicopedagogo a fim de que tracem 

estratégias para seu desenvolvimento. 

 

Essa forma de avaliar é denominada faz parte da avaliação formativa, 

pois sua função é verificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem 

foram atingidos. A avaliação formativa pode contribuir para o aperfeiçoamento 

da ação docente, fornecendo ao professor dados para adequar seus 

procedimentos de ensino às necessidades da classe. A avaliação formativa 

pode também ajudar a ação discente, porque oferece ao aluno informações 
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sobre seu progresso na aprendizagem, fazendo-o conhecer seus avanços, bem 

com suas dificuldades para poder superá-las. 

 

O CED 02 
 

 

A progressão continuada é organizada em ciclos de aprendizagem 

considerando os blocos para analise dos objetivos dessa etapa e a decisão 

sobre aprovação ou retenção do aluno. Norteada pela preocupação com as 

diferenças destes, pois cada pessoa tem maneiras e ritmos diferentes de 

aprender. 

 

A escola proporcionará programa de estudo especial, de acordo com a 

dificuldade do aluno, viabilizando novas oportunidades de aprendizagem com a 

finalidade de criar condições para que o aluno supere duas defasagens 

identificadas pelo Conselho de Classe, pela supervisão, pela coordenação e 

pelos professores. Assim a avaliação será de cunho: formativa, diagnostica e 

processual, buscando superar a seriação. 

 

A equipe pedagógica e os professores elaborarão um programa de 

estudos, ou seja, um planejamento dos conteúdos e defasagem de cada aluno 

em progressão e o tipo de avaliação que será aplicada. O aluno terá a opção 

de cumprir esse programa em horários de recuperação paralela, em aulas de 

contra turno, ou ainda em horários especiais, no decorrer do ano letivo, sendo 

de comum acordo, entre a escola, o aluno e o responsável, os horários 

estabelecidos para tal finalidade. 

 
RESULTADOS BIMESTRAIS 

 

No tocante ao quadro educativo organizado em ciclos de aprendizagem 

a avaliação não tem caráter promocional ano a ano, a retenção ocorrerá 
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apenas no 7º e 9º anos. Nos 6º e 8º anos, os resultados finais de avaliação 

deverão ser expressos por notas em uma escala de 5,0(cinco) a 10,(dez). 

 

Luckesi (2000) elucida que, “cuidar de si mesmo e do cumprimento de 

seus compromissos”. Nesse sentido a avaliação é uma ação mediadora do 

processo de construção do conhecimento, é um meio e não um fim em si 

mesmo. O diagnóstico desse aspecto tem por objetivo: analisar, julgar e tomar 

novas decisões identificando as causas de dificuldades na aprendizagem; 

encontrar as carências e corrigi-las; localizar no processo de ensino, 

deficiências de organização podendo reformulá-lo, concedendo chance ao 

educando de se recuperar. Desta forma, a avaliação não terá apenas o objetivo 

de promover ou reter o aluno, mas de acompanhar o seu desenvolvimento e de 

seu professor. 

 

Conteúdos bimestrais não assimilados não deverão ser resgatados 

com a aplicação de apenas uma prova de recuperação. O processo deve ser 

paralelo às aulas diárias. Um aluno que tenha obtido baixo desempenho (faixa 

vermelha) no decorrer do bimestre com notas e aprendizado insatisfatório deve 

ser acompanhado pelo professor, com atividades direcionadas ao conteúdo e 

aplicadas de acordo com as dificuldades em horário contrário (coordenação 

individual). 

 

Na opinião de pedagogos e especialistas em educação, recuperar as 

disciplinas de forma parcial, no decorrer do ano, é a maneira correta de ajudar 

o aluno na aquisição de conhecimentos; nesse caso, haverá no CED 02 o 

sistema de recuperação bimestral. Mesmo porque, cabe à escola garantir a 
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todos os seus alunos oportunidades de aprendizagem que possam promover 

continuamente avanços escolares. 

 

 A recuperação constitui parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem e tem como princípio básico o respeito à diversidade de




características, de necessidades e de ritmos individual de cada aluno. 



 A necessidade de assegurar condições que favoreçam atividades de 

recuperação paralelas significativas e diversificadas que atendam à




pluralidade existente em cada escola. 
 
 
 
 

De acordo com a Resolução SE 15: 
 

 

Artigo 1º – A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo 

colocado a disposição da escola e dos professores para garantir a superação 

de dificuldades específicas encontradas pelo aluno durante o seu percurso 

escolar e ocorre de forma contínua e paralela, ao longo do ano letivo e ao final 

dos bimestres. 

 

Artigo 2º – A recuperação contínua está inserida no trabalho 

pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação 

diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 

dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PARALELA 
 

 

  Ofertar aos alunos que não estiverem acompanhando o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, realizadas no 

decorrer do processo e mais precisamente nos momentos previstos no 

calendário escolar; 
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Promover aulas de reaprendizado do conteúdo por meio de trabalhos, 

revisões, debates etc.; 

 

Realizar atividades de reforço em grupos, organizados pelo professor da 

matéria, visando colocar em cada grupo um aluno facilitador/monitor; 

 

Assegurar a participação de todos os alunos nas atividades de 

aprendizagem, reforço e avaliação, bem como comentar e corrigir as 

atividades propostas; 

 

Utilizar metodologias variadas de ensino, incluindo atividades de reforço 

individuais, aulas dialogadas, trabalhos em grupos e atividades 

diversificadas. 

 
 

CONSELHO DE CLASSE 
 
 
 

O Conselho de Classe tem a responsabilidade de analisar as ações 

educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a efetivação do 

processo ensino e aprendizagem. Através das informações referentes aos 

alunos serão discutidas no Conselho de Classe, algumas alternativas possíveis 

de serem aplicadas aos alunos com defasagem na aprendizagem ou ainda 

com problemas que impeçam o bom rendimento dos mesmos. 

 

A ata do conselho de classe será preenchida pelo professor 

conselheiro da turma, quando os encaminhamentos serão propostos pelo 

grupo, este documento de escrituração escolar é para garantir o registro do 

Conselho de Classe configurando a sua materialidade. Tornando-o visível 

quando houver necessidade de consulta de encaminhamentos com vistas ao 



 
 

60 
 

planejamento pedagógico objetivando uma avaliação e redirecionamento das 

ações desenvolvidas. 

 

O Conselho de classe tem como atribuições analisar as informações 

sobre conteúdos curriculares, encaminhamentos metodológicos e práticas 

avaliativas, bem como propor formas diferenciadas de ensino, estabelecendo 

mecanismos de recuperação concomitantes ao processo de aprendizagem. 

 

Por isso, o Conselho de Classe é um momento de reflexão de toda a 

prática educativa, onde professores, coordenadores e supervisores discutem 

suas dificuldades e levantam alternativas. Como afirma Hoffmann (2001), não 

basta discutir a manutenção ou não dos Conselhos de Classe, mas o seu 

significado. Não é o fato que está em questão, mas a sua concepção. Pois 

avaliar o que realizamos é importante não só para a escola. É necessário para 

todos os segmentos da sociedade, do individual ao mais complexo 

agrupamento. É a oportunidade de discutirmos, à luz dos objetivos propostos, 

as dificuldades enfrentadas, a parcela de responsabilidade de cada um em 

todo o processo e principalmente estratégias que serão adotadas para que 

todo o conjunto alcance seus objetivos. 

Em uma etapa posterior, os alunos relacionados na ata elaborada no 

Conselho de Classe serão chamados pela equipe pedagógica (vice-diretora, 

supervisora e coordenadores) para discutir suas dificuldades, dúvidas e 

sugestões buscando a partir delas alternativas para repensar sua situação e 

assumir a responsabilidade de solucionar os problemas levantados. Esta etapa 

deve ser estendida aos pais através de reuniões, incentivando a discussão e 

reflexão sobre o processo educativo como um todo, fazendo sentirem-se como 
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parte essencial desta escola. Para os alunos é de fundamental importância 

avaliar a própria aprendizagem e se tornar protagonista no processo educativo. 

 

A partir das discussões realizadas no Conselho de Classe os 

professores terão a oportunidade de realizar uma autocrítica, buscando 

alternativas de ações metodológicas, que levem à realização dos objetivos de 

sua práxis enquanto docente. 

 

Durante o Conselho de Classe as relações interpessoais são 

favorecidas bem como a comunicação entre professores, coordenadores, 

supervisores e gestores, pois é um momento de debate coletivo onde se 

tornam significativas as trocas de experiências entre os professores que 

poderão propor ações que para determinados alunos deram resultado positivo 

em determinado momento e/ou situação. 

 

A coordenação dos Conselhos de Classe fica a cargo dos 

coordenadores e supervisores, que têm papel fundamental na condução dos 

encontros procurando fazer com que se tornem fóruns de análise sobre as 

condições que a escola e as aulas devem assegurar para favorecer a melhoria 

do desempenho dos alunos, e não somente um momento de discussão 

retrospectiva  do  comportamento, assiduidade  e  aprendizagem  do  aluno  no 

decorrer do período. 
 
 
 

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO NO CONSELHO DE 

 

CLASSE FINAL 
 
 

 Avanços obtidos na aprendizagem;




 Trabalho realizado para que o aluno melhore a aprendizagem (como o 
atendimento em horário contrário, por exemplo);
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 Desempenho progressivo do aluno em todas as disciplinas;




 Ter menos de 25% de faltas no ano letivo;




 Situações de inclusão;




 Para a aprovação pelo Conselho, o que será analisada é sua 
possibilidade de acompanhar a série seguinte;





 Para a aprovação pelo Conselho, deve-se priorizar o nível de 
conhecimento que o aluno demonstra ter e não apenas seu 
comportamento.



 
 

 

REUNIÃO COM PAIS 
 
 
 

Ao final de cada bimestre é realizada a reunião

 com pais ou responsáveis para a entrega de boletins, informes gerais e 

conscientização sobre a vida escolar do filho, assim como seu

 desenvolvimento e comportamento. 

 

Todos os pais se reúnem com a equipe gestora, 

supervisor pedagógico, coordenadores e professores a fim de receber as 

Informações gerais, em seguida dirigem-se para a sala do professor conselheiro da 

turma de seus filhos a fim de receber o boletim e as informações referentes à vida 

escolar, ao desenvolvimento e ao comportamento do aluno. 

Essa reunião também tem por finalidade trazer os pais ou responsáveis 

para o ambiente escolar, a fim de se tornarem aliados da escola e dos 

professores no compromisso pelo aprendizado e desenvolvimento dos alunos, 

pois, esse é o momento em que pais e professores podem conversar 

abertamente sobre os problemas de aprendizagem e maneiras de efetivas para 

a solução dos mesmos. Bem como informar aos pais de alunos faltosos do 

possível acionamento do conselho tutelar para acompanhamento do aluno. 

Mesmo porque, a escola precisa da parceria com os pais para a 

formação integral dos alunos, visto que é necessário o compromisso dos pais 

para que os alunos tenham um tempo e um espaço em casa para fazerem as 

atividades sugeridas pelos professores e para estudarem. Além disso, esse é o 
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momento que pais e responsáveis têm para conhecer o trabalho da escola em 

prol do aprendizado de seus filhos. 

 

Portanto, vemos como fundamental conscientizar os pais ou 

responsáveis sobre quais as dificuldades que o aluno está tendo para 

aprender, mas, mais importante que isso, é preciso que eles se conscientizem 

de que precisam intervir em casa para auxiliar na solução do problema. Pois, é 

preciso reforçar a aliança entre a família e a escola para que possamos superar 

os problemas educacionais dos alunos. 

BOLETIM DE NOTAS 
 
 
 
 

O boletim de notas é um relatório de notas gerado pelo sistema i-

educar, visa ilustrar as aprendizagens registradas pelo estudante e possibilitar 

o acompanhamento pelo responsável do desenvolvimento do estudante. 

 
 

AÇÕES NO CASO DE REPROVAÇÕES 
 
 
 

 Levantamento das causas da reprovação: Dificuldade de 

aprendizagem; infrequência; comportamental.


 Criar estratégia especifica para estes alunos;


 Encaminhamento ao conselho tutelar através de documento 

oficial individual por aluno;


 Encaminhamento para outros segmentos de acordo com a faixa 

etária e perfil do aluno.


 Promover meios para que alunos em defasagem possam receber aulas de 

reforço com o objetivo de se preparar para provas do Encceja.
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 
 

Organização curricular 
 

 

A organização curricular da escola tem como base o Currículo da 

Educação Básica da SEEDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os componentes curriculares trabalhados na escola são aqueles que 

fazem parte da Base Nacional Comum (Português, Matemática, Ciências, 

Geografia, História, Inglês, Arte e Educação Física), além da parte 

diversificada: PD1 – trabalha o desenvolvimento da leitura e da escrita; PD2 – 



 
 

65 
 

trabalha o desenvolvimento lógico-matemático; e, PD3 – trabalha a parte 

formativa (cidadania, valores, ética, filosofia, sustentabilidade, Direitos 

Humanos). Isso porque, entendemos que o currículo é um instrumento que 

organiza os conteúdos e que envolve as práticas que deverão ser colocadas 

em ação a fim de concretizar o aprendizado de maneira organizada. 

 
 

INTERDISCIPLINARIDADE 
 
 

 

No CED 02, a interdisciplinaridade é feita por meio de projetos 

realizados pela escola e que envolvem todas as disciplinas curriculares. Além 

disso, por entender que a interdisciplinaridade é o diálogo entre as disciplinas, 

são realizados projetos entre áreas de conhecimento, em que os professores 

trabalham em conjunto, como a interação entre Português e Arte, Inglês e Arte, 

Ciências e Português, História e Português, Geografia e História, entre outros. 

A interdisciplinaridade destaca-se como um eixo articulador entre as disciplinas 

(ver anexos.) 

 

Portanto, na interdisciplinaridade, segundo Fazenda (2005), há uma 

interação entre duas ou mais disciplinas, em um processo que pode ir da 

simples comunicação de idéias até a integração recíproca de finalidades, 

objetivos, conceitos, conteúdos, terminologia, metodologia, procedimentos, 

dados e formas de organizá-los e sistematizá-los no processo de elaboração do 

conhecimento. 
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Portanto, acreditamos que o ensino baseado na interdisciplinaridade 

proporciona uma aprendizagem muito mais estruturada e rica, pois os 

conceitos estão organizados em torno de unidades mais globais, de estruturas 

conceituais e metodológicas compartilhadas por várias disciplinas. 
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10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

• Gestão Pedagógica 
 

 Objetivos:


 

Possibilitar as aprendizagens nas várias áreas do conhecimento. 
 

 Metas:




Aumentar o índice de aprovação escolar em 50%; 


Suprir em 100% os materiais didáticos e pedagógicos para atender a 

equipe docente; 


Democratizar os saberes; 


Garantir a inclusão, progressão, o acesso e a permanência dos alunos na 

escola; 


Proporcionar a utilização de metodologias diferenciadas. 

 Ações:


 

Desenvolver os projetos para melhor atender às necessidades dos alunos; 

 

Manutenção dos espaços da biblioteca e dos laboratórios de informática e 

de ciências, bem como a aquisição de novos materiais para estes espaços; 

 

Identificação dos alunos com dificuldades de aprendizagem e propor ações 

para a solução dessas dificuldades; 

 

Desenvolver atividades socioeducativas e culturais para disponibilizar ao 

aluno outras oportunidades para seu desenvolvimento; 
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Proporcionar atividades artísticas e culturais a fim de ampliar o 

conhecimento do aluno. 

 
Avaliação das ações: 

 

Análise do índice de desenvolvimento do aluno nas diversas áreas do 

conhecimento; 

 
Responsáveis 

 

Professores; 

 

Coordenação pedagógica; 

Supervisão pedagógica; Equipe gestora. 

 
Cronograma: 

 

Bimestralmente. 
 

 

• Gestão de Resultados Educacionai s 
 

 

Objetivos; 
 

 

Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes 
 

 

Aumentar o índice de aprovação dos alunos 
 

 

Reduzir a evasão escolar Incentivar o gosto pela leitura e a criação de 

hábitos de leitura. 

 

Metas 
 

 

- Elevar o desempenho dos alunos em 50%. 
 
 

- Melhorar os níveis de 
 

 

Aprendizagem dos alunos 
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- Planejar estratégias de Recuperação ao longo do ano letivo. 
 
 

- Ampliar em 50%¨o número de alunos aprovados sem dependência. 
 
 

- Diminuir o quantitativo de alunos em defasagem idade/série em 50%. 

Manter o aluno na escola. 

 
- Elaborar métodos de ensino que favoreçam a permanência do aluno 

na escola. 

 
- Diminuir a reprovação e a evasão em 50%. 

 
 

- Minimizar os problemas de ensino e aprendizagem. 
 
 

- Reforçar a necessidade do uso de metodologias diferenciadas-

Analisar o desempenho dos estudantes por disciplina 

 
- Analisar a taxa da frequência dos alunos. 

 
 

- Dar continuidade à parceria com o Conselho Tutelar para 

acompanhar os alunos infrequentes. 

 
- Buscar, junto às famílias, meios para sanar e mecanismos para 

reduzir a taxa de abandono. 

 
- Desenvolver projetos de leitura. 

 

 

Avaliação das ações 



 
 

70 
 

- Análise dos resultados das avaliações bimestrais a fim de iniciar 

ações interventivas 

 

Comparar o desempenho dos alunos, atual e anterior 
 

 

Análise da taxa de abandono e de infrequência 
 

 

Verificar a frequência com que o aluno pega livros emprestados na 

biblioteca 

 
 
 

Responsáveis 
 
 

- Professores 
 
 
- Coordenação pedagógica 
 
 
- Supervisão pedagógica 
 
 
- Equipe gestora 

Cronograma 

Bimestralmente 

• Gestão Participativa 
 

 

Objetivos Garantir a participação – 
 

 

Conservar e melhorar a comunicação com a comunidade escolar. 
 
- Possibilitar a participação eficaz dos pais na vida escolar dos filhos 

 

 

Metas Promover momentos de confraternização entre alunos, 

comunidade escolar e profissionais da escola. 

 



 
 

71 
 

- Desenvolver atividades lúdicas a fim de premiar o desempenho do 

aluno e a diminuição da indisciplina 

 

Atingir 90% de participação dos pais na escola. 
 

 

- Conseguir 100% de compromisso da comunidade escolar com o 

desempenho dos alunos. 

 

Ações 
 

 

- Promover eventos culturais e recreativos que propiciem a socialização 

e a integração entre os alunos, a comunidade escolar e os profissionais da escola 

 

Incentivar a participação da comunidade escolar em todas as 

atividades e projetos realizados na escola. 

 

 

 

- Manter uma linha de comunicação direta com pais ou responsáveis pelos 

alunos 
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11. PROJETOS DA ESCOLA 

11.1 - CONSCIÊNCIA NEGRA  

JUSTIFICATIVA:  

Em meio à diversidade de valores e culturas a que estamos inseridos, faz-se 

necessário repensarmos nossas ações diante das atitudes de desrespeito com os 

afrodescendentes que forma a maioria da população brasileira sendo historicamente 

discriminados e desrespeitados em suas raízes e manifestações. 

Assim sendo, percebe-se a necessidade de um trabalho constante dentro da 

escola, proporcionando debates constantes, momentos de reflexão e valorização da 

cultura Africana, compreendendo sua importância para diálogo e convivência 

harmônica com a diversidade. 

Palavras-chave: Discriminação; Consciência; Negros 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este projeto busca ampliar o conhecimento a respeito da nossa 

formação histórico cultural bem como o senso critico, buscando levar aos 

nossos alunos a importância do respeito ao próximo não só pela cor da pele 

mas também o respeito, enquanto seres humanos. 

 

2. OBJETIVOS 

2. 1 Objetivo Geral  

Valorizar a cultura afro-descendente, bem como seus costumes, 

valores, lutas e ensinamentos transmitidos a sociedade no decorrer dos 

tempos. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Elevar a auto-estima dos alunos, respeitando seus talentos; 

 Conscientizar todos os envolvidos quanto ao respeito às diferenças, 

através de ações de valores. 

 Respeitar a cultura e manifestações dos negros; 
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 Incentivar o bom relacionamento entre todos os alunos no dia a dia. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A prática de ensino objetivada neste projeto visa promover uma educação 

ética, voltada para o respeito e convívio harmônico com a diversidade entre os 

alunos. 

 Apresentações de paródias, poesias, músicas e danças; 

 Oficinas de artesanatos que valorize a cultura negra; 

 Desfile de modas e apresentações no pátio da escola representando a 

cultura afro brasileira; 

 Pesquisas de personalidades negras que realizaram ações 

importantes no mundo e no Brasil. 

 Apresentações de vídeos educativos sobre o tema. 

 Atividades de pesquisas e exposição sobre as brincadeiras, as 

comidas trazidas pelos negros para o Brasil; 

 Montagens de cartazes sobre discriminação racial e pinturas de 

quadros que retratam a cultura afro descendente. 

4. PRODUTO FINAL 

 

Apresentação do projeto com a culminância do desfile e exposição dos 

cartazes, quadros, danças e músicas elaborados pelos alunos no decorrer da 

execução do projeto. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este projeto tem por finalidade despertar nos nossos alunos a valorização 

da cultura afro descendente, bem como o respeito às diferenças, a elevação da 

auto-estima e a importância do trabalho coletivo. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Internet, livros,  revistas, questionários. 
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11.2- COPA DO MUNDO  

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho “Projeto Copa do Mundo na Escola”, constitui-se em um 

trabalho de pesquisas desenvolvido pelo professor juntamente com os alunos sobre 

a história das Copas do Mundo de Futebol. Dessa forma, as crianças, jovens e os 

adultos interagem e compreendem o objetivo desse projeto. 

DESENVOLVIMENTO 

 Será feito um trabalho nas aulas de PD, desenvolvido para despertar nos 

alunos o desejo pela iniciação científica, sendo desenvolvido trabalho de pesquisas 

em cada seleção da Copa do Mundo de Futebol de 2018. Cada dupla de alunos 

terão uma seleção, onde será desenvolvido no Projeto a promover uma educação 

para a cidadania, proporcionando uma convivência com a cultura do outro.  

OBJETIVO 

 Meu objetivo com esse trabalho diferenciado é fazer uso das atribuições do 

professor em relação ao programa de governo “CICLOS”, que visa trabalhar com os 

alunos de maneira diferenciada, visando ao aluno conhecer aspectos políticos, 

econômico, histórico, geográfico e  cultural  dos países participantes da Copa do 

Mundo através da pesquisa, fazendo uso das informações para trabalhar 

competências curriculares através de temas relevantes como diferenças étnicas, 

sociais e culturais, valorizando o contexto social e político de cada país, não 

deixando de fazer a interdisciplinaridade a fim de que o educando venha ter um 

melhor aproveitamento no presente projeto. 

 Transformar esses dados de pesquisa em estatísticas, gráficos e tabelas. 

CONTEÚDO 

 Serão trabalhados variados temas em forma de debate e produção de texto, 

tais como: 

 Identificar os países participantes da Copa do Mundo;  

 Conhecer, respeitar e valorizar a cultura de cada País envolvido no evento;   
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 Reconhecer a importância da história de cada país para sua situação atual; 

 Compreender a necessidade do trabalho coletivo para o sucesso do grupo; 

 Compreender as principais características de cada país estudado; 

 Conhecer as contradições dos países estudados; 

 Valorizar a copa do mundo como um evento importante que reuni vários países. 

CONCLUSÃO 

 Ao findar do ano letivo, almejo que os alunos tenham assimilado os 

conteúdos trabalhados no ambiente escolar. Objetivo que esses temas e outros que 

surgirão de acordo com a realidade escolar possa ser um passo a ajudar e 

incentivar esses alunos a terem um primeiro contato com a iniciação científica. 

11.3- DROGAS NA ADOLESCÊNCIA 

JUSTIFICATIVA: 

Realizar uma educação preventiva e conscientizar os alunos sobre os efeitos 

e as consequências maléficas causadas por essas substâncias à vida humana 

em todos os seus aspectos físico, psíquico e social.  

     Pretende-se através desse projeto incentivar a luta pela valorização da vida 

como um bem social a serviço da construção de uma sociedade mais digna e 

fraterna. 

O projeto surgiu da necessidade de se falar abertamente sobre as drogas e 

de trocar e adquirir informações sobre o assunto ao publico adolescente, visto 

que a adolescência é um momento em que a pessoa enfrenta limitações e 

frustrações e alguns buscam nas drogas a fuga para tudo isso, momento 

especial no qual a droga exerce forte atrativo.  

Identificou-se que a maioria dos alunos não tem consciência, ou não 

reconhecem os estragos que a droga pode causar à vida humana em todos os 

seus aspectos físico, psíquico e social, especialmente na adolescência. 

A intenção é que essas informações sobre as drogas acompanhe o indivíduo 

durante toda sua vida e desmotive a procura pelas drogas.  

Estratégias: 
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As classes trabalharão individualmente e em grupos para pesquisas, debates, 

execução de cartazes, murais e pesquisas. 

Utilização de filmes, músicas, vídeos e outros recursos tecnológicos como a 

Internet para promover através de pesquisa, a orientação, a prevenção e a 

conscientização contra o uso abusivo de drogas. 

Os alunos usarão a Internet para comentar e conversar sobre suas descobertas 

sobre o assunto. 

Atividades: 

Entrevistar uma pessoa que foi viciada em drogas utilizando o seguinte modelo 

de questionário: 

1. Que tipo de drogas você chegou a consumir e por quanto tempo? 

2. Como as drogas entraram em sua vida?  

3. Como foi a relação com seus familiares durante o tempo que você usava 

drogas?  

4. Como a vida dele mudou depois disso  

5. Em que ocasiões você utilizava as drogas? 

6. Como você se sentiu quando descobriu que estava viciado? 

7. Quais os motivos que fez você parar de usar drogas? 

8. Como foi o processo de parar o uso das drogas? 

9. O que mudou na vida dele desde que você parou de usar drogas? 

10. Como passou a ser sua vida (familiar, social e profissional)? 

11. Sua família chegou a alertar você sobre as consequências do uso de drogas? 

12. Isso o motivou a abandonar as drogas?  

Pesquisa: 

Pedir aos alunos realizarem uma pesquisa sobre celebridades que morreram por 

causa do vicio em drogas.  

Citar qual droga ele(a) era viciado(a) e como essa droga matou essa 

celebridade. 

CULMINÂNCIA: 
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Diversos trabalhos podem encerrar cada atividade, como teatros 

(fundamentados nas pesquisas feitas); músicas, confecção de murais, palestras 

e etc. Esta escolha ficará a critério de cada grupo e realizadas na própria escola. 

AVALIAÇÃO: 

Será aplicada a avaliação formativa, a mesma deverá acontecer durante todo o 

processo de realização do projeto, através da observação do professor. 

 

"Dizer SIM à vida significa estar receptivo a tudo o que o mundo nos proporciona 

de bom e prazeroso, ser capaz de vencer as pressões negativas da 

massificação, do consumismo, da corrupção e da violência." 

(Autor desconhecido) 

11.4- LEITURA E ESCRITA  

PROJETO DE LEITURA E ESCRITA  

INTRODUÇÃO: 

RESUMO DO PROJETO:  Este projeto visa trazer um sequência didática 

desenvolvida para estimular a vivência do aprendizado do aluno com uma 

metodologia de ensino de língua que trabalha com gêneros textuais da literatura 

brasileira, verificando suas características e o desenvolvimento de senso crítico 

quanto a temas polêmicos que permeiam a sociedade. 

DESENVOLVIMENTO 

OBJEITIVO GERAL: 

_ Despertar no aluno o gosto pela leitura criando condições para desenvolver sua 

competência comunicativa, discurso, e sua capacidade de utilizar a língua de modo 

nas diferentes situações e práticas sociais. 

- Trabalhar temas polêmicos com os alunos.  
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- Debater o tema de maneira que cada aluno exponha seu ponto de vista. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

- Criar condições para que o aluno desenvolva sua competência comunicativa, 

discursiva, sua capacidade de utilizar a língua de modo variada e adequada ao 

contexto. 

-Produzir diferentes tipos de textos orais e escritos considerando a situação de uso 

e refletir criticamente a respeito dessa prática de linguagem. 

- Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontem em diferentes 

situações de participações social, interpretando-os corretamente, interferindo nas 

intenções de quem os produz;  

- Conhecer e identificar os gêneros textuais; 

- Valorizar a leitura como fonte de informações, via de acesso aos criados pela 

literatura sendo capaz de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes 

objetivos; 

- Usar os conhecimentos por meio da prática de reflexão sobre a língua para 

expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise 

crítica; 

- Fazer os alunos escreverem um primeiro texto e avaliar suas capacidades iniciais; 

- Escolher e adaptar as atividades de acordo com a situação escolar e com as 

necessidades dos alunos; 

- Trabalhar com outros textos do mesmo gênero; 

-Trabalhar sistematicamente as dimensões verbais e as formas de expressão em 

língua portuguesa; 

-Estimular progressivamente a autonomia e a escrita criativa dos alunos. 
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METODOLOGIA (INSTRUMENTOS): Tendo em vista o objetivo de pesquisar e 

contribuir com a matéria de língua portuguesa na integração entre homem e 

valorização à vida, visando levá-lo, de forma equilibrada, a uma convivência plena e 

inofensiva com a vida, contribui-se uma metodologia capaz de levantar hipóteses e 

características que possibilitem a realização de tal projeto. Os alunos farão: leitura e 

interpretação de textos do livro, ou seja, da obra literária que o aluno escolher para 

desenvolver em classe em grupos sob diversos aspectos do gênero trabalhado. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Uso de textos, questionários para pesquisa, 

APARELHO DE SOM, CADERNO, LÁPIS, CANETA HIDROGRÁFICAS, 

CARTOLINAS, DICIONÁRIOS E DATASHOW. 

_ CONCLUSÃO: Este projeto visa a corroborar para que o aluno saiba diferenciar os 

gêneros textuais da literatura brasileira e quais são suas características. 

11.5- LEITURA E ESCRITA II 

INTRODUÇÃO: 

RESUMO DO PROJETO:  Este projeto visa trazer um sequência didática 

desenvolvida para estimular a vivência do aprendizado do aluno com uma 

metodologia de ensino de língua que trabalha com gêneros textuais da literatura 

brasileira, verificando suas características e o desenvolvimento de senso crítico 

quanto a temas polêmicos que permeiam a sociedade. 

DESENVOLVIMENTO 

OBJEITIVO GERAL: 

_ Despertar no aluno o gosto pela leitura criando condições para desenvolver sua 

competência comunicativa, discurso, e sua capacidade de utilizar a língua de modo 

nas diferentes situações e práticas sociais. 

- Trabalhar temas polêmicos com os alunos.  

- Debater o tema de maneira que cada aluno exponha seu ponto de vista. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
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- Criar condições para que o aluno desenvolva sua competência comunicativa, 

discursiva, sua capacidade de utilizar a língua de modo variada e adequada ao 

contexto. 

-Produzir diferentes tipos de textos orais e escritos considerando a situação de uso 

e refletir criticamente a respeito dessa prática de linguagem. 

- Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontem em diferentes 

situações de participações social, interpretando-os corretamente, interferindo nas 

intenções de quem os produz;  

- Conhecer e identificar os gêneros textuais; 

- Valorizar a leitura como fonte de informações, via de acesso aos criados pela 

literatura sendo capaz de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes 

objetivos; 

- Usar os conhecimentos por meio da prática de reflexão sobre a língua para 

expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise 

crítica; 

- Fazer os alunos escreverem um primeiro texto e avaliar suas capacidades iniciais; 

- Escolher e adaptar as atividades de acordo com a situação escolar e com as 

necessidades dos alunos; 

- Trabalhar com outros textos do mesmo gênero; 

-Trabalhar sistematicamente as dimensões verbais e as formas de expressão em 

língua portuguesa; 

-Estimular progressivamente a autonomia e a escrita criativa dos alunos. 

METODOLOGIA ( INSTRUMENTOS): Tendo em vista o objetivo de pesquisar e 

contribuir com a matéria de língua portuguesa na integração entre homem e 

valorização à vida, visando levá-lo, de forma equilibrada, a uma convivência plena e 

inofensiva com a vida, contribui-se uma metodologia capaz de levantar hipóteses e 

características que possibilitem a realização de tal projeto. Os alunos farão: leitura e 
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interpretação de textos do livro, ou seja, da obra literária que o aluno escolher para 

desenvolver em classe em grupos sob diversos aspectos do gênero trabalhado. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Uso de textos, questionários para pesquisa, 

APARELHO DE SOM, FOTOS E OBJETOS ANTIGOS, CADERNO, LÁPIS, 

CANETA HIDROGRÁFICAS, CARTOLINAS, DICIONÁRIOS E DATASHOW. 

_ CONCLUSÃO: Este projeto visa a corroborar para que o aluno saiba o que é o 

gênero textual: memórias literárias e crônica e quais são suas características. 

11.6- ÉTICA E CIDADANIA 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho “Projeto Ética e Cidadania na Escola: Resgatando 

Princípios éticos e morais em nossa escola” constitui-se em um relato de 

experiência das vivências ocorridas na vida e história de cada aluno. Dessa forma, 

as crianças, jovens e os adultos interagem e compreendem o objetivo desse projeto. 

DESENVOLVIMENTO 

 Será feito um trabalho nas aulas de PD, desenvolvido para despertar e 

relembrar nos alunos valores morais e éticos para a vida em sociedade e escolar. 

OBJETIVO 

 Meu objetivo com esse trabalho diferenciado é fazer uso das atribuições do 

professor em relação ao programa de governo “CICLOS”, que visa trabalhar com os 

alunos de maneira diferenciada, visando formar o cidadão/aluno, para que tenha 

oportunidades de se tornar um cidadão que cumpre com seus deveres e usufrui dos 

seus direitos em sociedade. 

CONTEÚDO 

 Serão trabalhados variados temas em forma de debate e produção de texto, 

tais como: 

 Quem sou eu? 

 Valores morais 
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 A importância dos estudos 

 Não deixe de sonhar 

 Bullying 

 Respeito 

 Valorize a água 

 Inclusão social 

 A educação familiar 

 A educação escolar 

CONCLUSÃO 

 Ao findar do ano letivo, almejo que os alunos tenham assimilado os 

conteúdos trabalhados no ambiente escolar. Objetivo que esses temas e outros que 

surgirão de acordo com a realidade escolar possa ser um passo a ajudar e 

incentivar esses alunos a pensar/refletir sobre sua vida e intenções sobre a mesma. 

11.7- FUNCIONAMENTO DAS FINANÇAS  

Objetivo(s)  

- Compreender o funcionamento das finanças, selecionando informações, tomando 

decisões com base nessas informações para agirem de acordo com os objetivos a 

atingir da forma mais eficiente; 

- Comparar diferentes ofertas, visando a tomada de decisão informada e 

responsável; 

- Agir de forma eficaz em relação a assuntos financeiros relacionados com as suas 

necessidades; 

- Prever as consequências positivas e negativas de diferentes decisões e ações. 

Conteúdo(s)  

- Gerenciamento de um orçamento familiar, Controle de gastos, Economia 

doméstica. 

Tempo estimado :8 aulas. 

Material necessário  
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Cópia dos problemas apresentados nesta sequência e calculadoras. 

Desenvolvimento  

1ª etapa  

O desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas fundamentadas e informadas 

compreende a análise e julgamento com base em informações e decisões efetivas. 

Isso é ainda mais evidente quando o assunto é sobre o uso e controle do dinheiro 

recebido. 

Para mobilizar os alunos é necessário iniciar  uma discussão com a turma, podendo 

usar as seguintes questões: 

1- "Você sabe o que é renda familiar?",  

2- "E qual a diferença entre salário bruto e salário líquido?", 

3-  "Você considera importante que uma família planeje suas despesas?" 

4- Quem da turma já pratica algum modelo de orçamento e controle familiar. 

Nessa discussão, espera-se que os estudantes identifiquem renda familiar como a 

somatória dos valores recebidos pelos membros da família e que reconheçam que 

uma das vantagens do planejamento das despesas é o controle tanto do orçamento 

(não gastar mais do que se ganha), quanto do consumismo  (não comprar tudo o 

que vê), permitindo o conhecimento das reais condições financeiras para melhor 

administrá-las. 

Salário líquido é o salário do qual já foram descontadas as contribuições 

obrigatórias, como a do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e do IRPF 

(Imposto sobre a Renda da Pessoa Física), por exemplo, tornando assim uma 

explicação sobre os impostos sobre o salário e onde podem ser usado. 

Descrever alguns impostos que são cobrados em folha de pagamento e quais são 

suas finalidades. 

1- Contribuição previdenciária 

1- INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)= 
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O INSS é descontado do trabalhador conforme a sua remuneração bruta. E nesse 

sistema, as alíquotas ficam entre 8% e 11%, até o limite de R$ 608,44. Veja as 

faixas da contribuição: 

 Salário bruto até R$ 1.659,38: 8% de INSS; 

 Salário bruto de R$ 1.659,39 a R$ 2.765,66: 9% de INSS; 

 Salário bruto de R$ 2.765,67 a R$ 5.531,31: 11% de INSS; 

 A partir de R$ 5.531,32: R$ 608,44 de INSS. 

Finalidade do imposto(INSS)=(Previdência Social) 

- Aposentadoria por tempo de contribuição; 

- Aposentadoria por idade e invalidez; 

- Pensão por morte; 

- Auxílio-doença; 

- Auxílio-acidente; 

- Salário maternidade; 

- Salário família; 

- Reabilitação profissional; 

- 13º salário; 

2- IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa Física)=( Imposto retido na fonte) 

A base para o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é a mesma utilizada para 

a apuração do INSS menos o desconto da contribuição previdenciária. 

 Por exemplo, se o funcionário tem remuneração bruta de R$ 3.200 — sobre a qual 

incide INSS de R$ 352 (11%) —, a base de cálculo do IRRF é R$ 2.848. 

Finalidade do imposto ( IRPF)= salário de todos aqueles investidos em cargos 

públicos, inclusos aqui vereadores, prefeitos, governadores, deputados o 

financimaneto de projetos de saúde, educação e programas sociais como o 

Fome Zero e o Bolsa Família. Outras aplicações das arrecadações do imposto de 

renda são o plano de reforma agrária, programas de agricultura familiar, 

construção de habitações populares, saneamento e revitalização de áreas 

degradadas nas cidades, construção e recuperação de estradas, investimentos 

em infra-estrutura, construção de portos e aeroportos, bem como incentivos à 

http://contabnet.com.br/blog/imposto-de-renda-quem-deve-declarar/
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produção agrícola e industrial, à pesquisa científica, ciência e tecnologia, cultura 

e esporta e defesa do meio ambiente. 

Primeira tarefa ( valendo pontos par a matéria de PD-2) ; propor aos alunos que 

pesquisem e anotem no caderno os descontos que seus pais ou responsaveis 

sofrem a cada mês. 

Título da tarefa; DESCONTOS NA FOLHA DEPAGAMENTO. 

.TABELA DE DESCONTOS X GANHOS MENSAIS 

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) 

Até 1.903,98  isento 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx 

3- Fundo de Garantia 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de 

proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta 

vinculada ao contrato de trabalho. 

O FGTS também tem como base de cálculo o total de vencimentos do empregado. 

E sobre esse valor, apura-se 8% — depositado pelo empregador e não descontado 

em holerite. 

2ª etapa  

Segunda tarefa. 

Faz-se necessário nesta etapa uma revisão sobre frações e porcentagens 

estabeleceno assim uma relação entre os dois conteúdos. 
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O Senhor Gauss tem um salário líquido de R$ 1 857,32 e sua esposa, Dona Márcia, 

recebe R$ 1 563,28 por mês. O Sr. Gauss e D. Márcia têm dois filhos: Leibniz e 

Marie . 

Qual a renda familiar do Sr. Gauss? 

Sabendo-se que renda familiar per capita é aquela proveniente de todos os 

familiares residentes na mesma casa, dividida pela quantidade desses 

componentes, determine a renda familiar per capita  (Por pessoa) da família do Sr. 

Gauss. 

Sofia concluiu o terceiro ano do Ensino Médio em uma escola pública e almeja 

ingressar em uma universidade. Pesquisando na internet Sofia encontrou a 

informação de que poderia requerer uma bolsa de estudos pelo Prouni, caso 

ingresse em uma instituição particular de ensino superior. Se a renda familiar per 

capita for de até um salário mínimo e meio ela poderá requerer bolsa integral. Se a 

renda familiar per capita for de até três salários mínimos ela poderá requerer bolsa 

parcial. Caso Sofia seja aprovada na instituição de ensino superior em questão a 

qual das bolsas ela poderá concorrer? Justifique sua resposta. 

O Sr. Gauss está almejando uma promoção. Se isso acontecer ele terá 12% de 

aumento salarial. Com base nessa informação determine se haverá alguma 

mudança na resposta da questão do item anterior justificando-a. 

Enquanto as duplas resolvem as questões propostas, circule pela sala tanto para 

acompanhar as discussões nos grupos, quanto para realizar intervenções. Observe 

os registros que estão sendo realizados e verifique se aparecem diferentes 

estratégias de resolução para serem compartilhadas na discussão com todo o 

grupo. Por exemplo, na questão proposta no item iv há alunos que calculam, 

primeiramente, o valor do aumento no salário do Sr. Gauss e depois somam o 

salário antigo com esse aumento enquanto outros alunos podem realizar um único 

cálculo multiplicando o salário antigo por 1,12. 

Assim que os grupos concluírem, abra para o debate não só das respostas, mas 

dos caminhos que os alunos utilizaram para chegar a elas. 

3ª etapa  
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Com os alunos novamente reunidos em duplas proponha uma nova situação. Veja, 

na tabela abaixo, o controle de gastos mensal da família Gauss. 

Aluguel 350,00 

Alimentação 900,00 

Transporte coletivo/combustível 280,00 

Plano de saúde familiar 432,00 

Telefone fixo e celular 104,00 

Internet 84,00 

Aulas de Inglês do Leibniz 98,00 

Água e luz 152,00 

Prestação do automóvel 550,00 

  

A sobra de salário da família é utilizada para fazer passeios culturais em alguns 

finais de semana ou para algum gasto imprevisto, como o que aconteceu no final 

deste mês: a geladeira da família Gauss estragou e não tem conserto. Com isso 

eles tiveram que providenciar a compra de uma nova geladeira. O produto escolhido 

foi pesquisado em diferentes lojas: 

Loja 1: R$ 1499,00 em 12 parcelas fixas ou com 10% de desconto à vista. 

Loja 2: R$ 1499,00 em 12 parcelas fixas ou R$ 14,49 de desconto no pagamento à 

vista. 

Loja 3: R$ 1349,00 em 12 parcelas fixas ou R$ 1.254,57 no pagamento à vista. 

Após escolherem o produto a família Gauss deve optar por uma forma de 

pagamento considerando suas condições financeiras.  

- Comprar o produto a prazo ou á vista?. 

- Comprar o produto à vista. Nesse caso, o Sr. Gauss pegará emprestado R$ 

1000,00 do seu colega de trabalho (usando, assim a sobra do orçamento do mês 

para completar o valor da geladeira). A taxa de juro combinada foi de 2% ao mês. 

Ficou acertado na proposta que o juro seria calculado sobre o saldo devedor e que 

o Sr. Gauss abateria da dívida R$ 400,00 todo mês. 
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- Comprar o produto à vista, mas nesse caso o Sr. Gauss pegará emprestado R$ 

1000,00 do Banco pagando seis parcelas fixas de R$ 182,66 que serão abatidas 

diretamente na sua conta corrente a cada 30 dias a partir da contratação do 

empréstimo. 

Considerando o exposto acima qual das opções disponíveis seu grupo considera 

mais vantajoso? Não se esqueçam de justificar a escolha feita. 

Enquanto os alunos estiverem realizando a atividade, circule pela sala realizando 

observações e orientando as duplas quando necessário. Na finalização dessa etapa 

proponha que as duplas exponham para a turma as suas considerações em relação 

à justificativa escolhida. O mais importante é promover um debate acerca das 

justificativas apresentadas tendo em mente que administrar um orçamento familiar é 

fazer escolhas confrontando custos x benefícios. Por exemplo, uma dupla pode ter 

escolhido como mais vantajoso optar pela compra a prazo justificando que as 

prestações não serão reajustadas, o prazo para efetuar esse pagamento é de 12 

meses em comparação com as outras opções e que a prestação assumida não 

compromete consideravelmente o orçamento familiar, visto que outros imprevistos 

podem ocorrer e a margem de sobra será muito pequena ao optar por ii ou iii. Outro 

grupo poderá optar por i justificando ser a opção mais vantajosa economicamente. 

Avaliação  

Para analisar o que os alunos aprenderam proponha outros desafios. Dona Márcia 

quer comprar um novo liquidificador. Ela tem os R$ 80,00, mas tem que decidir 

entre duas opções: i. Comprá-lo parcelado, pois assim ela paga a entrada, coloca o 

restante na caderneta de poupança por um mês (considerando um rendimento de 

0,5% no mês) e depois resgata o dinheiro para pagar a outra prestação. ii. Pagar à 

vista. Qual das opções é financeiramente mais viável para D. Márcia? Por quê? 

Acompanhe as duplas durante a realização de cada etapa. Observe se os alunos 

participam ativamente das atividades, discutem e propõem soluções. Verifique 

também se os alunos calculam o rendimento da poupança sobre R$ 39,00 ao invés 

de R$ 80,00 como muitos alunos podem pensar. Na finalização da atividade é 

esperado que os alunos reconheçam que pagar à vista o produto é mais viável 

financeiramente.  

Sugestões: 
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 No Laboratório de Informática.  

Em http://tecnologia.uol.com.br/album/planilha_de_gastos_excel_album.htm#fotoNa

v=8 temos à disposição dicas para criar uma planilha de gastos mensais 

personalizada. 

Simulador de juros:  

Em http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/matematica/condigital2/ clique em 

Matemática Financeira e logo em seguida, no menu à direita, em juros compostos. 

Ao acessar o simulador os alunos poderão resolver as questões propostas. 

Avaliação final: 

Propor aos estudantes que façam um orçamento real de sua própria famila como se 

encontra no momento. 

Propor ao aluno que agora baseado no conhecimento e nas informações adquiridas 

durante as  tarefas, elaborem um orçamento familiar ideal, corrigindo os possíveis 

problemas. 

11.8- AULÃO DE MATEMÁTICA 

Objetivo: trabalhar com as turmas de forma interativa e divertida conteúdos básicos 

da disciplina de Matemática. 

Público: 6º, 7º, 8º e 9º anos. 

Duração: 2 horários para 2 turmas. 

Recursos: televisão, datashow, microfone e papel ofício. 

Local: Centro de Ensino Educacional 02 de Brazlândia na sala de Múltiplas. 

Data: a confirmar 

Professora: Cecília Emerich 

Conteúdo:  
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. Multiplicação e divisão 

. Frações e números decimais 

. Noções básicas de geometria 

Procedimento: 

Cada aulão terá uma lista de exercícios para o direcionamento do conteúdo aos 

alunos. Resolveremos os exercícios cantando paródias  e piadas matemáticas. 

Sorteios: serão sorteados alguns brindes durante o aulão. 
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