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Projeto Político Pedagógico 
 

1. Apresentação 

 

A Proposta Político Pedagógica é considerada o corpo e alma da escola 

dando respaldo a todas as suas ações e decisões, resguardando a vasta e 

importante legislação existente a cerca do fazer pedagógico. A proposta 

pedagógica do CED INCRA 08 nasce de diversos momentos coletivos entre os 

pares, nas reuniões pedagógicas, comunitárias, do conselho escolar e de 

Assembleia Gerais. A proposta é um somatório de momentos de observação, 

deliberação, organização e principalmente de momentos de avaliação.  

Inicialmente analisa e avaliam-se todas as vertentes de todos os 

processos inerentes a Instituição (pedagógico, administrativo e financeiro) 

observando os sujeitos que a compõe seus anseios e possibilidades, em 

seguida realiza-se reuniões separadamente com os segmentos da escola e 

finalmente sintetizam-se os diversos olhares e transforma-os em um só para 

dar direcionamento coerente a prática pedagógica, a função social da escola e 

o atendimento aos funcionários, de maneira que um todo consistente se forme.  

Estas trocas de saberes e visões ocorrem prioritariamente em três 

momentos distintos: na semana pedagógica, na primeira reunião de pais e nas 

reuniões de avaliação institucional.  

Na semana pedagógica é realizada a análise do ano anterior, 

observando as metas estabelecidas para reestruturação destas. Na primeira 

reunião do ano, os pais são chamados a avaliar e sugerir novos olhares no 

processo educacional e ainda durante as atividades de avaliação institucional 

faz-se os acertos necessários sobre os pontos importantes que garantem o 

sucesso das práticas pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. 

Desta forma é possível programar novas formas de conduzir a escola, revendo 
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as práticas e as necessidades que vão surgindo ao longo do processo 

educacional. 

2. Historicidade da Escola 

 

O prédio da Instituição pertence ao INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária), foi construído em 1968. Iniciou as suas 

atividades em 1969, como Escola Rural INCRA 08, atendendo o Ensino 

Fundamental (anos iniciais), em 1977 seu nome foi alterado para Escola 

Classe INCRA 08. Seguindo o crescimento populacional e a progressão dos 

estudos, a escola foi recebendo aos poucos os anos finais do Ensino 

Fundamental, e em 1980 passou a ser conhecida como Centro de Ensino de 1º 

Grau INCRA 08. Em 1996 atendendo as exigências da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, passou a ser chamada de Centro de Ensino Fundamental 

INCRA 08 e finalmente em 2013, pela Portaria 91, DODF 74 ficou registrada 

como Centro Educacional INCRA 08.  

O CED INCRA 08 foi durante 38 anos a única escola da região, sendo 

que a escola mais próxima estava situada a 10 km na cidade de Brazlândia, em 

2006 foi construída uma nova escola - Escola Classe 01 do INCRA 08.  

Atualmente, o CED INCRA 08 recebe 1112 alunos de Ensino 

Fundamental – anos finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, divididos em 02 

turnos (matutino e vespertino). 

A Instituição direciona suas ações ao bem estar físico, emocional e 

cognitivo do aluno, através do esforço conjunto de todos os profissionais da 

educação juntamente com a comunidade escolar e local.  Desta forma, 

oportuniza desafios e momentos aos alunos para que possam demonstrar suas 

habilidades, valorizando-os e engrandecendo a Instituição. Reconhecida por 

sua participação 

 em atividades que extrapolam seus muros e limites nossa escola tem se 

destacado em premiações e honras distritais e nacionais, tais como: 
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Participação nos jogos locais e do DF, destacando-se:  

 V JIBRAZ em 1991 - 3º - futsal masculino 

 X JIBRAZ em 1996 - 2º - queimada 

 XI JIBRAZ em 1997 - 2º - futsal masculino 

 XI JIBRAZ em 1997 - 1º - queimada   

 XVII JIBRAZ em 2003 - 2º - futsal infanto masculino 

 XVII JIBRAZ em 2003 - 2º - futsal infantil masculino 

 XVII JIBRAZ em 2003 - 3º - futsal infanto feminino 

 XVIII JIBRAZ em 2004 - 2º - futsal infantil masculino 

 XVIII JIBRAZ em 2004 - 1º - futsal infanto masculino 

 XVIII JIBRAZ em 2004 - 3º - futsal infanto feminino 

 XIX JIBRAZ em 2005 - 1º - futsal infantil masculino 

 XIX JIBRAZ em 2005 - 1º - futsal infanto masculino 

 XIX JIBRAZ em 2005 - 2º - futsal infanto masculino 

 XIX JIBRAZ em 2005 - 2º - futsal infanto feminino 

 XX JIBRAZ em 2006 - 1º - futsal infanto masculino 

 XX JIBRAZ em 2006 - 2º - futsal infanto masculino 

 XX JIBRAZ em 2006 - 2º - futsal infanto feminino 

 XXI JIBRAZ em 2007 - 2º - futsal infanto feminino 

 XXI JIBRAZ em 2007 - 2º - futsal infanto masculino 

 XXI JIBRAZ em 2007 - 3º - xadrez 

 XXIV JIBRAZ em 2010 - 1º - xadrez 

 3º lugar em Xadrez no campeonato de Xadrez do DF - 2010 

 1º Campeonato de jogos da amizade/ 2004 - 3º futsal feminino 

 XXXV JENDF/Corujão 2004 - 1º futsal sub 16. 

 Festival da Paz DF - 2005 - 1º futsal sub 16. 

 3º lugar em Xadrez no campeonato de Xadrez do DF – 2011 

 JISSEBRAZ/2000 - 1º lugar – futebol masculino 

 JISSEBRAZ/2011 - 1º lugar – basquete misto 

 JISSEBRAZ/2011 - 2º lugar – vôlei misto 
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 JISSEBRAZ 2013 - 1º lugar em futebol de campo. 

 JEDF /2016 - 1º lugar das Escolas Públicas do DF – Atletismo. 

 JEDF /2016 - 1º lugar 1000 metros 

 JEDF /2016 -3º lugar 100 metros com barreiras 

 JEDF /2016 -2º lugar dardo 

 JEDF /2016 -2º lugar revezamento 4x75 

 JEDF/ 2016 - 3º lugar revezamento 4x75 

 JEDF /2016 -2º lugar 80 metros com barreiras 

 

Participação em concursos locais, no DF e em âmbito nacional: 

 1º Concurso de quadrilha escolar do SESI/ 2003 - 3º lugar 

 1º Concurso de quadrilha escolar da DRE/Brazlândia/2006 - 2º lugar 

 2º lugar entre as escolas rurais, no ENEM/ 2006 e 2007. 

 Olimpíadas da Matemática- menção honrosa em 2006, 2007, 2008 e 

2010, 2012, 2013, 2014, 2015. 

 Olimpíadas da Matemática- 01 medalha de bronze/ 2011 e 2015. 

 Projeto leitura da Nestlé/2005 

 Concurso de frases sobre Educação Fiscal/2002. 

 Concurso de frases em homenagem ao sonho/visão de Dom Bosco/2005. 

 Exposição FOTOARTE/2003 

 Projeto Agrinho/2003 e 2007, 2008, 2009, 2010. 

 Bolsa de Estudo no Ensino Médio - Colégio Galois/2006. 

 1º Concurso de quadrilha/DRE - Brazlândia/2005 - 1º lugar 

 Participação na II Feira de Ciências do Ensino Médio -DF /2008 - 1º lugar 

 Concurso de redação - Ciência e Diversidade - 2º lugar  

 Concurso de redação - Programa Agrinho/2008 - 1º lugar (7ª série). 

 Concurso de redação - Programa Agrinho/2009 - 2º lugar (7ª série). 

 Concurso de redação - Programa Agrinho/2010 - 1º lugar (6ª e 7ª séries). 

 Programa Educação Financeira - 1º lugar DF e 2º lugar nacional -2011 

 Programa Educação Fiscal - 1º lugar -2011 
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 Aprovação de alunos em diversas faculdades do DF e em especial na 

Universidade de Brasília, através do vestibular e do PAS (Programa de 

Avaliação Seriada) e do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

 Além das premiações, outros fatores fizeram de nossa escola, um lugar 

especial. Alguns de nossos professores estudaram o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio no próprio Estabelecimento de Ensino e, hoje contribuem para o 

processo educacional, atuando como profissionais em áreas distintas. Em 

2007, fomos considerados pelos principais veículos de comunicação (Rede 

Globo, Rede Record, Correio Braziliense e Jornal de Brasília), como escola 

modelo em educação e referência no Distrito Federal, em organização e bom 

gerenciamento das verbas oriundas do Governo do Distrito Federal e do 

FNDE. Em 2011 alcançamos os melhores índices no Ensino Médio em 

Brazlândia e a Instituição, através do programa nacional em Educação 

Financeira, teve reconhecimento nacional participando no Rio de Janeiro, do I 

workshooping em Educação Financeira juntamente com escolas de 04 

Estados da Federação, com premiação aos alunos, coordenadores, professor 

e direção da escola.  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

Centro Educacional INCRA 08 

 

 

 7

2.1. Identificação da Escola 

Nome Endereço Telefone E-mail Número 
de 

Turmas 

Número 
de 

Alunos 

Centro Educacional 
INCRA 08 

DCAGBR 070 RA 
IV QD 04 Lote S/N 

3901 
66353901 
6636 

cefincra08@gmail.com.br 36 1112 

      

      

      

 

 

 

Etapa/Modalidade Turno Número 
de 

Turmas 

Número 
de 

Professor
es 

Númer
o de 

Alunos 

Ensino Fundamental 9anos - anos finais Matutino 18 22 522 

Ensino Fundamental 9anos - anos finais Vespertino 04 10 149 

Ensino Médio Vespertino 11 20 356 

Turmas de Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares Vespertino 03 05 67 
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3. Diagnóstico da realidade escolar 

 

O Centro Educacional INCRA 08 é única escola do INCRA que atende 

as comunidades: INCRA 06 e INCRA 08 na oferta de Ensino Fundamental 

séries/anos finais e EnsinoMédioe INCRA 07 no 9º ano e Ensino Médio. 

Devido a isto é fácil perceber a importância da mesma para a comunidade 

local. 

Vinculada a Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia, está 

localizado no núcleo Rural Alexandre Gusmão, que tem como principais 

atividades econômicas a agricultura e o comércio, a população 

economicamente produtiva da comunidade em sua maioria, trabalha nas 

satélites e a minoria no comércio e nas plantações locais. 

Considerada escola rural, a Instituição tem em sua clientela alunos 

oriundos de acampamentos sem terra, bem como filhos de caseiros de áreas 

rurais dos “INCRAs” 06; 07 e 08, que dependem de transporte escolar para 

realizar o trajeto campo-escola-campo. Conforme descrito na RESOLUÇÃO Nº 

2, DE 28 DE ABRIL DE 2008, que estabelece diretrizes complementares, 

normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 

atendimento da Educação Básica do Campo, em seu Artigo 4º, parágrafo 

único: “Quando se fizer necessária à adoção do transporte escolar, devem ser 

considerados o menor tempo possível no percurso residência-escola.”. 

A maioria dos lotes foi doada pelo INCRA, e foram sendo vendidos em 

pequenas partes para outros moradores, o que provocou um aglomerado de 

famílias em um mesmo lugar, com espaços limitados para o convívio familiar 

sadio. A comunidade do INCRA 08 ainda não possui sistema de esgoto, o que 

por diversas vezes ocasiona distúrbios intestinais em nossos alunos e que 

consequentemente interfere no processo ensino-aprendizagem. Atualmente, 

verificasse uma soma de esforços da comunidade local para a doação de 

áreas públicas federais para o governo do Distrito Federal a fim de 
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estabelecer novas estruturas de atendimento ao público como: Corpo de 

Bombeiros; na Hora e outros. 

Somando-se a tudo isto, com o crescimento da área de ocupação, 

cresce também a criminalidade, relativamente grande para o tamanho da 

cidade e sendo a maioria de jovens entre 15 e 23 anos de idade, alguns em 

idade escolar e frequentes na Instituição. 

Outro dado importante a ser observado e que interfere sobremaneira 

nas atividades da Instituição de Ensino é o grande número de pessoas 

analfabetas e de analfabetos funcionais presentes na comunidade local.  

Apesar de todos os problemas existentes, a comunidade conta com 

algumas organizações sociais, ausentes em outras cidades do mesmo porte e 

até maiores, tais como: Posto de Saúde, Posto Policial, Associação de 

Moradores; Clube; 02 Instituições de Ensino; Igrejas e outros. 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

calculado com base no desempenho do estudante e nas taxas de aprovação 

da Instituição, é perceptível a necessidade de desenvolver ações para 

fomentação dos saberes para que o aluno tenha bom desempenho no 

processo educacional. 

Ressalta-se que, nossos objetivos partem da análise detalhada dos 

índices gerados pelo IDEB, divulgados periodicamente, de estudos 

quantitativos de informações geradas pelo censo escolar, do desempenho dos 

alunos em exames de caráter nacional e distrital (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB/ Prova Brasil); olimpíada da Matemática (OBMEP); 

Olimpíada da Língua Portuguesa; e outros, em consonância com as exigências 

e recomendações legais previstas no Projeto Político Pedagógico Carlos Mota 

da SEEDF, com os Planos Distritais de Educação e com os princípios da Lei de 

Gestão Democrática nº 4.751/2012. 

As principais taxas informadas no Censo Escolar são: Aprovação, 

Reprovação e Abandono. 

 

Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental (em %) 
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Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental (em %) 

Esfera 2009 2010 2011 2012 
 

Brasil 85.2 86.6 83.4 88.2 
 

Estado 88.7 88.7 88.1 87.6 
 

Município - - - - 
 

Escola (CED INCRA 08) 83.8 76.5 71 68.3 
 

Taxa de Reprovação do Ensino Fundamental (em %) 

Esfera 2009 2010 2011 2012 
 

Brasil 11.1 10.3 12.4 9.1 
 

Estado 9.7 10.1 10.8 11 
 

Município - - - - 
 

Escola (CED INCRA 08) 9.9 20.3 25.4 25.2 
 

Taxa de Abandono do Ensino Fundamental (em %) 

Esfera 2009 2010 2011 2012 
 

Brasil 3.7 3.1 4.2 2.7 
 

Estado 1.6 1.2 1.1 7.3 
 

Município - - - - 
 

Escola (CED INCRA 08) 6.3 3.2 3.6 - 
 

Taxa de Aprovação do Ensino Médio (em %) 

Esfera 2009 2010 2011 2012 
 

Brasil 77.2 77.2 77.4 78.7 
 

Estado 76.6 74.8 74.2 74.1 
 

Município - - - - 
 

Escola (CED INCRA 08) 83.1 87.5 77.7 74.4 
 

 
Taxa de Reprovação do Ensino Médio (em %) 

Esfera 2009 2010 2011 2012 
 

Brasil 12.6 12.5 13.1 12.2 
 

Estado 16.1 18.6 18.5 18.6 
 

Município - - - - 
 

Escola (CED INCRA 08) 8.3 8.8 17.5 19.7 
 

Taxa de Abandono do Ensino Médio (em %) 

Esfera 2009 2010 2011 2012 
 

Brasil 11.5 10.3 9.5 9.1 
 

Estado - - 7.3 - 
 

Município - - - - 
 

Escola (CED INCRA 08) 8.6 3.7 4.8 5.9 
 

 
Já em relação á Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) que são avaliações para diagnóstico e avaliação da 

qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro e se referem 

atestes de Língua Portuguesa (com foco em leitura) e Matemática (com foco na 

resolução de problemas), aplicados no 9º ano do Ensino Fundamental e na 3ª 

série do Ensino Médio, além de questionário socioeconômico, onde os 

estudantes, professores e diretor fornecem informações sobre o contexto 
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escolar que podem estar associados ao desempenho.A escola possui os 

seguintes resultados: 

 
Anos finais do Ensino Fundamental 

Esfera 
IDEB Observado Meta 

   
2011 2013 2015 2018 

   
IDEB Brasil 3.9 4.0 4.5 4.7 

   
IDEB Estado 3.9 3.9 4.5 4.8 

   
IDEB Município - - - - 

   
IDEB Escola (CED INCRA 08) 3.3 3.3 5.1 5.3 

   
 
 

Taxa de Aprovação do Ensino Fundamental (em %) 

Esfera 2012 2013 2014 
  

Brasil 88.2 88 87.8 
  

Estado 87.6 89.4 85.6 
  

Município - - - 
  

Escola (CED INCRA 08) 68.3 75.4 67.8 
  

 
Taxa de Reprovação do Ensino Fundamental (em %) 

Esfera 2012 2013 2014 
  

Brasil 9.1 9.4 9.6 
  

Estado 11 9.4 12.7 
  

Município - - - 
  

Escola (CED INCRA 08) 25.2 19.8 27.3 
  

 
Taxa de Abandono do Ensino Fundamental (em %) 

Esfera 2012 2013 2014 
  

Brasil 2.7 2.6 2.6 
  

Estado 7.3 1.2 1.7 
  

Município - - - 
  

Escola (CED INCRA 08) - 4.8 4.9 
  

 
      

Taxa de Reprovação do Ensino Médio (em %) 

Esfera 2012 2013 2014 
  

Brasil 12.2 12.7 13.1 
  

Estado 18.6 15.1 18.3 
  

Município - - - 
  

Escola (CED INCRA 08) 19.7 17.4 14 
  

Taxa de Abandono do Ensino Médio (em %) 

Esfera 2012 2013 2014 
  

Brasil 9.1 9.2 8.6 
  

Estado - 5.5 7 
  

Município - - - 
  

Escola (CED INCRA 08) 5.9 5.4 3.6 
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PROVA BRASIL 
 
Anos finais do Ensino Fundamental 

Esfera 
2011 

Brasil 238.77 

Estado 243.17 

Município - 

Escola (CED INCRA 08) 234.78 

 

Distorção Idade-Série (média, em %) 

Ano referência: 2014 

Esfera Ensino Fundamental 

Ensin
o 

Médi
o 

Brasil 22.7 31.3 

Estado 22.4 32.6 

Município 22.4 32.6 

Escola 36.3 34.2 

Aproveitamento do estudantes (%) 

Ensino Fundamental 

Ano referência: 2014 

Esfera Aprovação Reprovação Abandono 

Brasil 87.8 9.6 2.6 

Estado 85.6 12.7 1.7 

Município 85.6 12.7 1.7 

Escola 67.8 27.3 4.9 
 

 

Aproveitamento do estudantes (%) 

Ensino Médio 

Ano referência: 2014 

Esfera Aprovação Reprovação Abandono 

Brasil 78.3 13.1 8.6 

Estado 74.7 18.3 7 

Município 74.7 18.3 7 

Escola 82.4 14 3.6 
 

 

 

 

Estas médias de desempenho auxiliam a escola na definição de ações 

que elevem a qualidade do ensino e consequentemente da educação além de 

subsidiar o cálculo do IDEB, ao lado das taxas de aprovação. 
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Além das médias do IDEB, outras avaliações também são utilizadas 

como indicadores para a melhoria da proficiência dos alunos nas diversas 

áreas do conhecimento. 

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1988 para 

avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica, tendo como 

objetivo principal contribuir para a melhoria da qualidade da escolarização.O 

ENEM tem várias utilidades, tais como: ingresso no ensino superior; acesso a 

programas oferecidos pelo governo (SISU e PROUNI). 

 
Enem/2013 – Linguagens 

Nível 1  
<450 

 

Nível 2 
450 a 

549,99 

Nível 3 
550 a 649,99 

Nível 4 
650 a 

749,99 

Nível 5 
Acima 
750 

20,8% 56,3% 22,9% 0,0% 0,0% 

Média CED INCRA 08 

492,86 497,36 
 

Enem/2013 – matemática 

Nível 1  
<450 

 

Nível 2 
450 a 

549,99 

Nível 3 
550 a 649,99 

Nível 4 
650 a 

749,99 

Nível 5 
Acima 
750 

41,7% 33,3% 25,0% 0,0% 0,0% 

41,7% 58,3 

Média CED INCRA 08 

503,04 480,64 
 

Enem/2013 – Ciências humanas 
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Nível 1  
<450 

 

Nível 2 
450 a 

549,99 

Nível 3 
550 a 649,99 

Nível 4 
650 a 

749,99 

Nível 5 
Acima 
750 

8,3% 60,4% 31,3% 0,0% 0,0% 

8,3% 91,7 

Média CED INCRA 08 

513,83 521,68 
 

Enem/2013 – Ciências da natureza 
 

Nível 1  
<450 

 

Nível 2 
450 a 

549,99 

Nível 3 
550 a 649,99 

Nível 4 
650 a 

749,99 

Nível 5 
Acima 
750 

47,9% 45,8% 6,3% 0,0% 0,0% 

47,9% 52,1 

Média CED INCRA 08 

461,01 464,66 
 

Enem/2013 – redação 
 

Nível 1  
<450 

 

Nível 2 
450 a 

549,99 

Nível 3 
550 a 649,99 

Nível 4 
650 a 

749,99 

Nível 5 
Acima 
750 

47,9% 22,9% 22,9% 4,2% 2,1% 

47,9% 52,1 
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Média CED INCRA 08 

508,59 505,00 
 

ENEM 

Taxa de Linguagem e Códigos - Enem 2013 (em %) 

Esfera Participação Média 

Brasil 74,79 501,61 

Estado 75,97 523,74 

Município 75,97 523,74 

Escola 61,54 497,36 

Taxa de Redação - Enem 2013 (em %) 

Esfera Participação Média 

Brasil 74,79 536,85 

Estado 75,97 559,97 

Município 75,97 559,97 

Escola 61,54 505,00 

 

Taxa de Matemática - Enem 2013 (em %) 

Esfera Participação Média 

Brasil 74,79 534,74 

Estado 75,97 548,30 

Município 75,97 548,30 

Escola 61,54 480,64 

Taxa de Ciências Humanas - Enem 2013 (em %) 

Esfera Participação Média 

Brasil 74,79 529,27 

Estado 75,97 549,01 

Município 75,97 549,01 

Escola 61,54 521,68 

Taxa de Ciências Natureza - Enem 2013 (em %) 

Esfera Participação Média 

Brasil 74,79 487,83 

Estado 75,97 498,33 

Município 75,97 498,33 

Escola 61,54 464,66 

4. Função social 

 

Espera-se que além do cumprimento das funções sociais e 

pedagógicas que lhe são próprias, a escola também venha a ser introdutora 

de novas formas de sociabilidade humana que influencie o padrão de 
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desenvolvimento, se constituindo efetivamente em um espaço de formação 

para a cidadania. Todas as funções superiores originam-se, segundo 

Vygotsky (1998, p. 75), das relações reais entre indivíduos humanos, existem 

dois níveis de conhecimento: o real e o potencial. O processo de 

desenvolvimento cognitivo estaria centrado justamente na possibilidade de o 

sujeito ser, constantemente, colocado em situações problema que provoquem 

a construção de conhecimentos e conceitos, a partir da zona de 

desenvolvimento proximal. Ou seja, o sujeito necessita usar os 

conhecimentos já consolidados, desestabilizados por novas informações, que 

serão processadas, colocadas em relação com outros conhecimentos, de 

outros sujeitos, num processo de interação, para só então, serem 

consolidadas como um conhecimento novo.  

 As proposições do sócio-interacionismo podem ser consideradas 

absolutamente compatíveis com as exigências das novas formas de relação 

com o conhecimento, em função do caráter relacional dessa proposta. O 

conhecimento deixa de ser consumido, assimilado passivamente e passa a 

ser produto de processos de elaboração e construção.  

Para MORIN, 2001, p.19, vivemos na era da incerteza. 

 

Na qual, mais do que aprender verdades estabelecidas e 
indiscutíveis, é necessário aprender a conviver com a diversidade de 
perspectivas, com a relatividade das teorias, com a existência de 
múltiplas interpretações de toda informação, para construir, a partir 
delas, o próprio juízo ou ponto de vista. Não cabe mais à educação 
proporcionar aos alunos conhecimentos como se fossem verdades 
acabadas; ao contrário, ela deve ajudá-los a construir seu próprio 
ponto de vista, sua verdade particular a partir de tantas verdades 
parciais. 

 
 

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

 

Com objetivo de assegurar a execução das políticas públicas 

educacionais, buscando a transparência dos mecanismos administrativos, 
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financeiras e pedagógicas e garantindo a autonomia da escola através da 

participação da comunidade escolar. A proposta do CED INCRA 08 

fundamenta-se na formação integral do aluno e através da observância da 

realidade do meio, traçar estratégias de trabalho mútuo para diminuir a 

evasão e o baixo rendimento escolar na busca do conhecimento, 

oportunizando o acesso e a permanência do aluno na escola. 

A concepção teórica que fundamenta a ação pedagógica é pautada em 

abordagens sociocríticas que favorecem uma educação frente ao 

conhecimento darealidade e suas possibilidades para, a partir daí, 

estabelecer transformações necessárias. O currículo, neste sentido, 

estabelece harmonia com os temas transversais transposto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs, para que o todo o processo ensino 

aprendizagem tenha significado e, portanto passe a ser questionado e 

transformado. 

Acreditando que a educação ocorre em um processo de interação entre 

as variáveis do ambiente social, a instituição acentua a teoria do 

construtivismo que concebe a aprendizagem humana como resultante da 

construção mental do sujeito e sua ação sobre o meio, a partir da interação 

com o outro. Desta forma destaca-se o Currículo da Educação Básica do 

Distrito Federal que atende e aborda aspectos que garantem ao aluno 

potencialidade para aprender a pensar e descobrir novos conceitos e a partir 

desta proposta estabelecer e reestruturar novas aprendizagens. 

A educação holística não rejeita o conhecimento racional e outras 

formas de conhecimento, mas insiste em considerar a vida como uma 

totalidade em que o todo se encontra na parte, cada parte é um todo, porque o 

todo está nela. Daí que a consciência da pessoa só pode ser comunitária, 

ecológica e cósmica (Bertrand; Valois, 1994). 

 O holismo compreende a realidade como totalidade, em que as partes 

integram o todo, partes como unidades que formam todos, numa unidade 

orgânica. A gestão democrática – como princípio pedagógico faz parte das 

“pedagogias participativas”, pois incidem positivamente na aprendizagem.  A 
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participação e a autonomia compõem a própria natureza do ato pedagógico. A 

participação é um pressuposto da própria aprendizagem. Mas, formar para a 

participação é, também, formar para a cidadania, isto é, formar o cidadão para 

participar, com responsabilidade, do destino de sua comunidade, indo além do 

estabelecido na Lei9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), nos 

artigos 145 e 15, que preveem, somente, a participação dos profissionais no 

projeto pedagógico,e da comunidade, nos conselhos escolares, além de uma 

'progressiva' autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira às 

escolas (CNTE, 2009:289).  

A gestão democrática – como princípio pedagógico e como preceito 

constitucional – não se restringe à escola. Ela impregna todos os sistemas e 

redes de ensino. O princípio constitucional da gestão democrática também 

não se limita à educação básica: ela se refere a todos os níveis e 

modalidades de ensino: “a gestão democrática do sistema, em todas as 

esferas de organização, é um princípio basilar a partir do qual se fortalecem 

espaços de participação e de pactuação já instituídos e por instituir” 

(MARQUES e outros, 2013:03).  

7. Objetivos. 

7.1. Objetivos Gerais 

 

Proporcionar ao aluno crescimento em todas as suas dimensões 

garantindo formação global através de saberes diversos, a formação para 

cidadania e em direitos humanos, educação para a diversidade; educação 

para sustentabilidade; educação para o campo, respeitando o aluno em sua 

individualidade e anseios, proporcionando-lhe um ambiente de vivências 

múltiplas que oriente todas as ações educacionais, promovendo o diagnóstico 

do processo ensino-aprendizagem, no intuito de favorecer metodologias 

inovadoras em busca da excelência nas práticas pedagógicas, na perspectiva 

de uma educação de qualidade e com equidade onde o aluno atua como 
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sujeito ativo do seu próprio conhecimento, através de uma prática escolar 

investigativa levando-o a descoberta de sua verdadeira função social na 

perspectiva de inserção social saudável na continuidade acadêmica e 

futuramente no alcance do sucesso no mundo do trabalho. 

7.2. Objetivos Específicos 

 
 Construir relações saudáveis entre toda a comunidade escolar na busca 

de uma educação global, firmada no respeito às diferenças e limitações de 

cada um e nos elementos indispensáveis a transformação social;  

 Desenvolver a unidade na diversidade, respeitando a singularidade e 

contribuindo para a democracia participativa;  

 Oferecer a comunidadeescolar uma prática educativa inclusiva, fundada 

na colaboração, na coresponsabilidade e na solidariedade e na 

compreensão de sua estrutura econômica e social, na formação de 

espíritos dinâmicos e autocríticos, nos quais o conceito é o estudo por 

racionalização;  

 Proporciona a conscientização da importância da escola para o indivíduo 

no crescimento da comunidade em geral, corroborando para permanência 

e sucesso escolar do aluno;  

 Orientar no direcionamento de práticas saudáveis após a formação na 

Educação Básica, na continuidade acadêmica e mundo do trabalho. 

 Diminuir a evasão, elevando os índices de rendimento a partir de uma 

educação para todos, conforme metas do Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social 2015/2024 

 Promover e garantir o acesso pleno aos discentes a uma educação de 

qualidade; 

 Gerir os recursos públicos sob a égide da eficiência e da eficácia 

administrativa, com o objetivo de atender as demandas da comunidade 

escolar; 
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 Disponibilizar projetos educacionais para a comunidade escolar, 

estimulando a socialização e a melhoria do processo ensino-

aprendizagem; 

 Enfatizar o respeito ao patrimônio público e sua conservação, explorando 

e evidenciando as melhorias feitas na U.E; 

 Fortalecer os colegiados existentes na Unidade de Ensino. 

 

8. Concepções teóricas 

 

Epistemológicos:  

Atendendo a Proposta Pedagógica da SEEDF e a Lei nº 4.751, de 07 de 

fevereiro de 2012 que trata do sistema de ensino e da gestão democrática da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com o objetivo de assegurar a 

execução das políticas públicas educacionais, buscando a transparência dos 

mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos e garantindo a 

autonomia das escolas através da participação da comunidade escolar, a 

proposta Pedagógica do Centro Educacional INCRA 08 fundamenta-se na 

formação integral humana através do desenvolvimento de relações saudáveis 

entre toda a comunidade escolar, permitindo o diálogo das diferenças em uma 

convivência respeitosa, partindo do pressuposto que estas relações são 

essenciais para ocasionar um espaço de trocas significativas que constituem 

elementos imprescindíveis a permanência e ao sucesso do aluno na escola - é 

possível educar para a diversidade buscando, nesta troca de ideias, os anseios 

da comunidade escolar. 

Quando a escola oferece situações de desafios e de aprendizagens 

que levam ao questionamento do senso comum, ao desenvolvimento das 

capacidades de argumentação, de crítica e da criatividade, ela possibilita a 

mudança social para patamares superiores.  A abordagem sócio - 

interacionista concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na 

interação com o outro. A aprendizagem acontece por meio da internalização, 
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a partir de um processo anterior, de troca, que possui uma dimensão coletiva. 

Segundo Vigotsky, a aprendizagem deflagra vários processos internos de 

desenvolvimento mental, que tomam corpo somente quando o sujeito interage 

com objetos e sujeitos em cooperação. Uma vez internalizados, esses 

processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento. 

 

   Éticos: 

Almejando uma educação de qualidade e para todos, busca-se 

desenvolver no educando valores éticos e morais pautados em políticas 

afirmativas, promovidas a partir do respeito ás diferenças no âmbito social, 

cultural e econômico na perspectiva do mundo contemporâneo, através de 

temas relevantes da atualidade. Estes valores demandam políticas públicas 

em educação que visem um ensino aprendizagem de qualidade social, com 

capacidade de qualificar e incluir socialmente. 

Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Artigo 

2º: 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. “, pretende-se a 
formação global do cidadão conhecedor de sua 
responsabilidade perante as questões sociais, focado em 
um futuro de possibilidades de crescimento intelectual.  

 

Garantir que se estabeleçam relações de confiança e respeito tornando 

um exercício diário às propostas que proporcionem á cooperação, a amizade, 

o respeito ás diferenças e o cuidado com o outro, é propiciar um ambiente 

seguro e em constante transformação ajudando os educandos a fazer 

descobertas sobre o espaço, os objetos, os colegas e sobre si mesmos.Para 

tanto a Unidade de Ensino constrói, juntamente com toda a comunidade 

escolar normas disciplinares com objetivos claros que estabelecem formas 

saudáveis de convivência e de apropriação do saber sistematizado. (Normas 

de convivência). 
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  Estéticos:  

"O pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e 

inata, mas é determinado por um processo histórico-cultural e tem 

propriedade e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas 

naturais de pensamento e fala" (Vigotysky1989:44). 

As teorias psicológicas veem o conhecimento em espiral, enquanto 

aprendizagem sócio-histórica, construída em processo dialético, através de 

situações-problema, de atividades complexas e relacionais, avaliada nos 

aspectos qualitativos de resolução e no formato coletivo de trabalho, o que 

rompe, definitivamente, com os critérios exclusivos de mensuração quantitativa. 

O conhecimento prévio, em função do contexto sócio-cultural do aluno, de sua 

vida e de sua experiência sócio-cultural, é considerado, e este, por sua vez, 

influência as formas e os tempos diferentes de aprendizagem dos conteúdos 

trabalhados e das competências construídas. O processo de aprender deve 

atender todas as áreas de desenvolvimento humano, incluindo aí com a 

mesma importância o desenvolvimento da criatividade através das diversas 

manifestações artísticas e culturais em que cada parte é integrada. Conforme 

Resolução Nº 2/2008, Art. 7º, parágrafo 1º: “A organização e o funcionamento 

das escolas do campo respeitarão as diferenças entre as populações atendidas 

quanto à sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas 

tradições.”. 

 

9. Organização do trabalho pedagógico da escola 

9.1. Organização escolar em ciclos, seriação, semestralidade. 

 

A organização escolar da Instituição atende a seriação noEnsino 

Fundamental anos finais, do 6ºao 9º ano. A organização em série ocorre 

devido à necessidade de organização do espaço escolar, pois a Instituição 
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não comporta as modalidades divididas em ciclos pela impossibilidade de 

atendimento dos alunos do 9º ano no horário do turno matutino,já que, não 

possuímos espaço físico suficiente para que estes estudem no mesmo turno 

dos alunos dos 8º anos,ficando assim o 2º bloco do 3º ciclo (8º e 9º anos) 

prejudicado e impossibilitado de ser colocado em prática, inviabilizando desta 

foram a implementação  nesta UE da organização escolar em ciclos nos anos 

finais do Ensino Fundamental. 

No entanto esta UE implementará no ano letivo de 2018a organização 

escolar do Ensino Médio emSemestralidade.Tendo como base a dificuldade 

em alcançar as metas projetadas do IDEB pelo Ministério da Educação 

(MEC), a complexidade do sujeito do Ensino Médio e os índices de evasão e 

retenção, que ainda se apresentam altos, percebe-se a necessidade de 

elaborar propostas pedagógicas voltadas para a reorganização dessa etapa, 

ou seja, a adoção por parte da SEEDF da organização escolar do Ensino 

Médio em Semestralidade. 

O Ensino Médio organizado em semestres nas Unidades Escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal amparado legalmente na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que estabelece, em 

seu art. 205, o direito de todos à educação, o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

Tais possibilidades de organização são reforçadas no Ensino Médio 

pelo Conselho Nacional de Educação, por meio da publicação da Resolução 

nº 02, de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, no inciso I do art.14. 9 DIRETRIZES PARA A 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA SEMESTRALIDADE: 

ENSINO MÉDIO Já na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece 

o Plano Nacional de Educação, o Ensino Médio é contemplado pela meta 3, e 

as estratégias 3.11 e 3.12 descrevem a necessidade de redimensionar e 

desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio. 
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Os Sistemas de Ensino e as Unidades Escolares encontram respaldo 

na legislação vigente para decidir pela forma de organização escolar. No 

Distrito Federal, a semestralidade é a opção teórico-metodológica alternativa 

à clássica seriação no Ensino Médio, aprovada no Conselho de Educação do 

Distrito Federal (CEDF), em 03 de dezembro de 2013, pelo Parecer 229/2013. 

9.2. Organização dos tempos e espaços 

 

Ensino Fundamental – anos finais. 

 

O Ensino Fundamental, oferecido em regime anual, em quatro anos (6º 

ao 9º ano), com 200 dias letivos e carga horária de 1.000 horas, visa 

oportunizar uma educação que contemple todos os aspectos do 

desenvolvimento humano, em busca de formação ampla e valorosa, 

observando os valores culturais e o respeito à diversidade. Entretanto, para 

que esta educação global aconteça são necessárias relações interpessoais 

que construa valores e atitudes que implique no aprender constante através 

do convívio e da troca de conhecimento, da cooperação e do respeito mútuo, 

capacitando o aluno a enfrentar novos desafios, ampliando suas 

potencialidades e posicionando-se de maneira crítica. 

Entretanto um dos grandes problemas atuais da educação é o alto nível 

de reprovação que ocorre nos 6º anos do ensino fundamental.Neste contexto, 

uma das soluções pontuais para amenizar este problema é oportunizar uma 

transição saudável do 5º ano para o 6º ano, observando suas aprendizagens 

anteriores e expectativas futuras. É importante considerar este momento 

como uma adaptação a novas estruturas administrativas e principalmente 

pedagógicas.  

Até o 5º ano, o aluno convive comapenas uma professora, o currículo é 

lúdico, atraente para a criança, incentivando-o ir para a escola. Depois disso, 

a diversidade de professores e métodos, sem elo e de estruturas estanques, 

leva muitos alunos a perda da vivacidade de aprendizagem que aos poucos 
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vão se dissipando e se perdendo, pois não conseguem acompanhar tantas 

mudanças. Assim, no 6º ano, quando o aluno deixa de ter uma única 

professora e passa a ter diversos educadores que lecionam disciplinas 

específicas, há uma explosão na repetência e abandono. Cabe á escola 

considerar esta perspectiva e reunir esforços para que os discentes consigam 

visualizar esta etapa, sem traumas e sem perdas psicológicas e pedagógicas. 

Observando os objetivos do ensino Fundamental - anos finais é 

importante à análise do documento “Currículo em Movimento/ 2014” que 

estabelece o currículo de educação básica da Secretaria de Estado de 

Educação e apresenta os objetivos do Ensino Fundamental, observando a 

legislação vigente: 

- Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, 

em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação 

para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

Educação para a Sustentabilidade. 

- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, 

permitindo vivências de diversos letramentos. 

- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos 

processos histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema 

político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos 

humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-

americana e mundial; 

- Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes. 

- Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, 

capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas 

aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

Verifica-se desta forma a necessidade de se estabelecer interação da 

escola com o meio e com a realidade em que está inserida, frente ás 
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possibilidades e perspectivas da clientela e a valorização de atitudes 

democráticas que oportunize crescimento social e político.  Atendendoa 

Resolução CNE/CEB 01 de 2002 queinstitui Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, em seu Art. 2º, Parágrafo único: “A 

identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 

inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 

dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e 

tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 

projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 

social da vida coletiva no país”. E no Art. 5º: “As propostas pedagógicas das 

escolas do campo, respeitadas as diferenças e o direito à igualdade e 

cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 

9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 

aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia”. 

Na perspectiva sócio-interacionista no ambiente de aprendizagem 

virtual, o sujeito é o protagonista, ele interage e constrói o saber. Ele tem 

autonomia no seu processo de aprendizagem e torna-se agente do seu 

desenvolvimento cognitivo. O que coloca o sujeito de forma ativa frente ao seu 

objeto de conhecimento. Assim, entra em cena a mediação tecnológica 

articulada ao processo educativo para que aconteça a aprendizagem. 

Ensino Médio 

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, oferecido em regime 

de semestralidades, em três séries, com 200 dias letivos, com carga horária 

de 1.000 horas/anuais, consolida valores e atitudes onde o educando assume 

uma postura de responsabilidade social.  

O art. 35 da LDB prevê o Ensino Médio como etapa final da Educação 

Básica, em continuidade ao Ensino Fundamental, com os seguintes objetivos: 

I - a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento 

crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando teoria-prática, no ensino de cada disciplina. 

Diante deste perfil os objetivos propostos pela Instituição de Ensino 

para esta etapa educacional são,através do conhecimento sistematizado que 

os jovens já possuem, alcançar a formação global destes com o escopo de 

formarcidadãos cada vez mais engajados nas causas sociais e, portanto, 

transformadores da realidade, oportunizando a continuidade de seus estudos 

e de crescimento profissional. 

 

 Competências para o Ensino Médio: 

Conforme preconizado pelas Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio, 

ás competências a serem atingidas nesta etapa de ensino são: 

 Apreensão da norma padrão da língua portuguesa e compreensão 

das suas variedades linguísticas e das várias linguagens: artística, científica, 

corporal, filosófica, literária, matemática e tecnológica, bem como acesso ao 

conhecimento de línguas estrangeiras para ampliação da visão de mundo. 

 Compreensão e construção de conhecimentos dos fenômenos 

naturais e sociais, nos diferentes componentes curriculares, em seus 

processos histórico-geográficos, artístico-culturais e tecnológicos para a 

formação do cidadão. 

 Seleção, organização e interpretação de dados correlacionados a 

conhecimentos, representados nos diferentes componentes curriculares, para 

enfrentar situações-problema teóricas e práticas. 

 Construção de argumentações consistentes, correlacionadas a 

situações diversas, para propor e realizar ações éticas de intervenção social. 
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Como etapa final da Educação Básica esta modalidade de ensino tem 

papel primordial no futuro profissional do educando e, pensando nisto a 

Instituição analisa a oportunidade dada pelas políticas públicas atuais de 

ingresso em cursos técnicos gratuitos a esta clientela, bem como a isenção das 

taxas do PAS - Programa de Avaliação Seriada e do vestibular da Universidade 

de Brasília, como única e colaboradora de novas expectativas de 

aprendizagem e consequentemente de crescimento pessoal, partindo do 

pressuposto de que esta iniciativa é uma tentativa de dissolver a desigualdade 

social tão visível quando comparada a educação pública com a educação 

privada.  

Com a instituição do Programa de Fomento à Educação em Tempo 

Integral no Ensino Médio por meio da Portaria 1.145/16, a Unidade de Ensino 

enxerga a possibilidade de estabelecer uma educação que compreende o 

desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, 

emocional, social e cultural, configurando-se em projeto coletivo, envolvendo 

educandos e educadores; famílias e comunidades locais; gestores e gestões. 

Na Educação em Tempo Integral o currículo se articula aos conteúdos 

numa proposta mais significativa e mais dinâmica. Essa significação e dinâmica 

nada mais é que compartilhar os diversos saberes dos diversos segmentos na 

estruturação de novos conceitos formativos e de novas perspectivas de 

aprendizagem através de um planejamento integrado entre aulas e oficinasque 

compõem o planejamento integrado da escola como um todo, por todos e para 

todos, nos seus objetivos, estratégias e avaliações, acentuando, neste contexto 

a participação educativa, decisória e avaliativa de todos os envolvidos, em 

todas as etapas do processo é imprescindível onde os saberes acadêmicos se 

misturam aos saberes comunitários, complementando-os entre si. 

Portanto, é fundamental a ampliação da jornada escolar, entendendo 

que o processo educativo não se limita à sala de aula. Levando em 

consideração que a comunidade e parceiros são recursos que ampliarão o 
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conhecimento acadêmico e fornecerão uma dinamicidade necessária ao 

processo educativo tornando-o mais abrangente e significativo. 

A proposta inicial de atendimento será para os quatro 1º anos do Ensino 

Médio, com ampliação sucessiva ano a ano até a série final do Ensino Médio, 

de forma a atender até 2018 toda esta etapa/modalidade educativa. 

Para tanto serão oferecidas no contraturno, de acordo com o interesse 

dos alunos, oficinas deMúsica, Primeiros Socorros, Cinema, Robótica e de 

Games e Apps, além de aulas de Língua Portuguesa e Matemática, conforme 

preconiza o documento orientador da proposta de Educação em Tempo 

Integral no Ensino Médio - Portaria 1.145/16. 

As principais adequações pedagógicas propostas pelo programa são: 

 Aumento da carga horária dos componentes de Língua 

Portuguesa e matemática para 300 minutos semanais; 

 500 minutos semanais dedicados à parte diversificada; 

 Critério de admissão de alunos por proximidade da escola pública 

de origem ou localidade da residência do mesmo, excluindo-se 

qualquer outro critério. 

 Diagnóstico inicial dos estudantes admitidos em tempo integral e 

previsão de ações voltadas para melhoria do ensino 

aprendizagem. 

 Plano de participação da comunidade nas escolas; 

 Adequação do PPP ao modelo de atendimento em tempo integral; 

 Ao final do 3º ano do Programa, atender a totalidade de seus 

alunos e ensino médio em tempo integral. 

 

Etapas/modalidades ofertadas: 

A Instituição atende em 02 turnos, com carga horária semanal de 25 

horas em cada turno, totalizando 05 horas relógio de atividade escolar por dia. 

Atualmente possui 17 salas de aula que, sendo 01 adaptada (sala de 

xadrez) atende no horário matutino 08 sextos anos; 05 sétimos anos e 04 

oitavos anos, em um total de 17 turmas. No vespertino são atendidas 03 
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turmas do Bloco II Do Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares (A, B 

e C que correspondem sucessivamente ao 6º, 7º e 8º anos); 04 turmas de 9º 

anos e o Ensino Médio sendo: 04 turmas de 1º ano, sendo turmas em tempo 

integral atendidas das 8h15 ás 13h;03 turmas de 2º ano e 03 turmas de 3º ano, 

somando um total de 17 turmas. 

 

A- Matutino: de 7H: 30MIN. às 12H: 30MIN. 

Número de professores: 24Números de salas de aula: 21 

6º ano: Número de Turmas: 08 Número de alunos: 167 

Número de ANEE/modalidade: 15 
7º ano: Número de Turmas: 05      Número de alunos: 137 
Número de ANEE/modalidade: 08 

8º ano: Número de Turmas: 04 Número de alunos: 126 

Número de ANEE/modalidade: 07 

 

B- Vespertino: de 13H. às 18H. 

Número de professores: 26  Número de salas de aula: 17 

9º ano: Número de Turmas: 04 Número de alunos: 138 

 Número de ANEE/modalidade: 09 

1º ano: Número de Turmas: 04 Número de alunos: 128 

Número de ANEE/modalidade: 08 

2º ano: Número de Turmas: 03 Número de alunos:89 

Número de ANEE/modalidade: 07 

3º ano: Número de Turmas: 03 Número de alunos: 89 

Número de ANEE/modalidade: 01 

PAAE: Nº. De turmas: 03    Número de alunos:81 

Número de ANEE/modalidade: 01 

 

Número de salas de aula usadas para outros fins pedagógicos: 03 

01 sala- Laboratório de Informática: utilizado para complementação de 

aulas no turno de regência do professor ou no contra turno a partir de projeto 

para utilização apresentado á coordenação. 
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01 sala- Sala de Leitura: utilizada para pesquisas escolares, serve a alunos, 

servidores e comunidade em geral. 

01 sala–Coordenação: utilizada para atendimento de alunos, professsores e 

pais em questões relacionadas as atividades pedagógicas. 

9.3 Relação escola-comunidade 

 

A Instituição de Ensino é considerada referência para a comunidade 

escolar. Inaugurada em 1968 atendeu, educou e formou a maioria dos 

moradores da comunidade, sendo hoje pais de alunos e alguns deles 

funcionários da escola.  O que oferece importante vínculo afetivo deste com a 

escola, percebendo um sentimento de pertencimento e de agradecimento. 

Até hoje, a Instituição é a única a oferecer o Ensino Fundamental Anos 

Finais e Ensino Médio e por isto está sempre em evidência. 

Nossa clientela é composta por alunos,crianças e adolescentes,entre 11 

e 21 anos, com anseios e desejos próprios de sua idade.  

Nas reuniões bimestrais de apresentação de rendimento e frequência, 

há participação de aproximadamente 80% dos pais. Que ainda contam com as 

segundas-feiras para conversar sobre o filho com o Conselho de Classe, 

dirimindo as dúvidas e acompanhando de perto o andamento pedagógico do 

seu filho. 

Além destas prerrogativas, os pais,  alunos e educadores contam 

aindacom o auxílio diário e online da ferramenta pedagógica e administrativa – 

JUNTOS-NAESCOLA.RHCLOUD.COM –trata-se de um programa via internet 

onde são lançadas pelos docentes e gestão todas as informações necessárias 

à compreensão dos processos pedagógicos e cotidiano da Unidade de Ensino, 

como: informativos, atividades comemorativas e culturais; atividades avaliativas 

de cada bimestre e de cada um dos docentes; ocorrências inerentes ao 

estudante e outros. Acessando esta ferramenta, através do computador em 

qualquer lugar, os pais conhecem e participam de forma processual das 

atividades da escola. 
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9.4 Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

 

SALA DE RECURSO: 

 Incluir significa que o aluno deve conviver estudar e ser atendido em 

suas necessidades especiais, sem distinções em relação aos demais da 

escola. O trabalho coletivo, juntamente com a Direção, Coordenação, 

Professores e Servidores e, principalmente, alunos, é sempre prioritário e 

indispensável nessa proposta. 

 O Atendimento Educacional Especializado é uma forma de garantirque 

sejam reconhecidas e atendidas às peculiaridades de cada aluno com 

Necessidades Educativas Especiais. Caracteriza-se por ser uma ação do 

sistema de ensino no sentido de acolher a diversidade ao longo do processo 

educativo, constituindo-se num serviço disponibilizado para oferecer o suporte 

necessário à comunidade escolar.  

Atualmente este atendimento conta com 02 professoras, sendo uma na 

área de exatas e outra na área de humanas e uma monitora. 

 A legislação exige a participação da equipe do AEE, Atendimento 

Educacional Especializado, no PPP da U. E. 

 A despeito da obrigatoriedade, esta SR dissemina as ideias do PPP, 

desenvolvem, na teoria e na prática, atividades consonantes, tanto dentro da 

SR quanto nos eventos coletivos, a fim de estabelecer relações interpessoais 

positivas, contribuindo para o ambiente de trabalho saudável. 

 Quanto ao PPP idealizado este ano letivo: “CORA - Coragem, Otimismo, 

Resiliência e Amor ”A SR tem como meta continuar interagindo com o corpo 

docente e os demais servidores, buscando viabilizar ações que favoreçam a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

 Para tanto, a SR desenvolverá o projeto CONHECENDO SUA 

HISTÓRIA:FORTALECENDO SUA AUTOESTIMA.  
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 Além do projeto citado, a Sala de Recursos visa valorizar e efetivamente 

incluir os ANEEsjunto à comunidade escolar, disponibilizando sempre o seu 

espaço para os alunos, pais, responsáveis, professores, direção e servidores. 

 Para contribuir com a convivência realmente inclusiva, adotamos 

também as seguintes estratégias: 

 Utilizar o sudoku, palavras cruzadas, dominox, montagem de quebra-

cabeças, entre outros, com o intuito de transmitir, fixar conteúdos, 

envolver regras ou atividades corporais, dando espaço a imaginação e a 

fantasia de uma forma mais agradável e atraente para os alunos 

atendidos; 

 Aplicar jogos educativos utilizando os computadores; 

 

SALA DE LEITURA: 

 

Com o objetivo principal de proporcionar ao aluno e à comunidade o 

contato com a leitura de forma lúdica, criativa e prazerosa, atuando na fusão de 

diversas realidades, levando-os a imaginar, refletir e ao mesmo tempo 

constituirconceitos e valores necessários para sua estruturação enquanto 

sujeitos leitores capazes de perpassar suas fronteiras literárias, o Centro 

Educacional INCRA 08assumiu o papel de criar um ambiente leitor para toda a 

comunidade, sendo a Biblioteca Ziraldo um polo desse processo. 

Atualmente o atendimento é realizado por duas professoras 

readaptadas, sendo uma na área de exatas e outra na área de humanas. 

Pensando em um espaço significativo que a Biblioteca Ziraldo sentiu a 

necessidade de desenvolver o projeto “A MAGIA DA LEITURA NA 

BIBLIOTECA ZIRALDO”, o qual busca programar algumas ações que possam 

proporcionar à comunidade escolar o gosto pela leitura contínua. 

Partindo da realidade que se encontra a leitura e a escrita dos 

educandos, é um desafio das escolas formar seres pensantes, críticos e 

atuantes na sociedade, faz-se necessário desenvolver e estimular de forma 

criativa a descoberta do prazer de ler, visando à compreensão dos vários 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

Centro Educacional INCRA 08 

 

 

 34 

gêneros textuais, contribuindo para a motivação da escrita dentro e fora do 

contexto em que ele se encontra, oferecendo condições de inferir informações 

implícitas e explicitas em um texto. 

Todavia, fez-se necessário promover práticas culturais voltadas para o 

encantamento da leitura e que viabilizassem a aproximação e ampliação do 

público leitor da escola. O foco foi à transformação da biblioteca num espaço 

vivo de promoção da leitura, com profissionais divulgando o acervo e 

interagindo com os usuários através de atividades dinâmicas e atraentes em 

torno do livro e da leitura. 

Inicia então a vitalização e humanização do espaço, a valorização e 

validação do acervo. A estruturação de uma comunidade permanentemente 

leitora. Propostas literárias são criadas e outras aglutinadas constituindo o 

Projeto. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram sistematizadas diversas 

atividades com diferentes metodologias apresentadas a seguir: 

- Hora da Leitura; 

- Empréstimos de livros; 

- Leia esse livro;  

- Recreio com leitura; 

- Monitoramento do processo de leitura de livros; 

- Espaço dos escritores;  

- Gibiteca 

- Espaço das coleções; 

- Mesa do Troca-Troca; 

- Pesquisas na Biblioteca; 

É frequente a socialização de experiências de leitura, compartilhando 

preferências literárias, respeitando opiniões e gostos pessoais, sendo 

significativa a prática da atividade “Leia esse livro” cuja importância percebesse 

nos alunos que, na maioria das vezes, trocam informações previamente, 

chegando à Biblioteca já decidida sobre a escolha da obra para a semana 

seguinte. 
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Alunos que apresentavam uma postura passiva e reservada, hoje se 

mostram participativos e atuantes. Observa-se a formação de critérios para 

selecionar o material lido prevalecendo o gosto pessoal, e, assim então ocorre 

o garimpo das dobras ou escritores preferidos. 

O mesmo acontece com a comunidade escolar que se mostra 

comprometida e responsável com o espaço da biblioteca, também com o seu 

material, respeitando o prazo de devoluções. Doando somente livros úteis à 

escola. A ideia de que a biblioteca é depósito de livros já não pertence mais a 

essa comunidade que se mostra crítica, consciente, participativa e seletiva. 

 A motivação à leitura em família, que socializa o acervo da biblioteca 

nos lares, faz com que os adultos (familiares) venham associar-se na 

biblioteca, tendo assim a oportunidade de retiradas quinzenais de obras 

literárias conforme suas preferências, estimulando assim o hábito da leitura 

contínua. 

Desenvolvendo um processo contínuo de leitura, o indivíduo é capaz de 

tornar-se agente transformador na sociedade, contribuindo de forma crítica, 

consciente e democrática. 

 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE): 

 

O Serviço de Orientação Educacionaltem como objetivo colaborar para 

o sucesso na formação dos alunos como cidadãos, colaborando com o 

processo ensino e aprendizagem, auxiliando professores a compreender os 

diversos comportamentos do alunado, buscando relações saudáveis entre os 

diversos agentes da comunidade escolar. 

 Atualmente o atendimento conta com uma orientadora e uma professora 

readaptada, na área de Atividades/ Pedagogia. 

Abordando aspectos da família, Nogueira (1988) explica que a 

participação dos pais na vida escolar dos filhos pode influenciar de modo 

efetivo, o desenvolvimento escolar dos filhos. 
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No mundo escolar, encontra-se todo tipo de pais. O pai atento e 

preocupado que vai à escola com regularidade, que participa das reuniões de 

pais, e das atividades da escola; o pai que só vai à escola quando é 

convidado a ir que não comparecem as reuniões porque não tem tempo; o pai 

despreocupado do filho, que não sabe nem sequer se está tudo correndo bem 

na escola, que anda completamente alheio aos problemas do seu filho; e 

ainda aquele que fica muito preocupado com seu filho, quando eate aparece 

em casa com uma participação grave na escola, e então é o momento de 

castigar a escola pelos desastres cometidos pelo seu filho e claro, não foi 

essa a educação que lhe deu. É cada vez mais importante sensibilizar os pais 

para participarem ativamente da vida escolar dos seus filhos. A escola faz 

parte do cotidiano do aluno e os pais devem estar envolvidos em todo o 

processo de aprendizagem. 

Pode-se dizer que a escola é um prolongamento do lar, onde o aluno 

se socializa com os outros e partilha o seu dia a dia. Assim, a colaboração e 

interação dos pais e professores ajudam a resolver muitos problemas 

escolares, de crianças e adolescentes, que vão surgindo ao longo do seu 

percurso escolar. Participar da escola, não deve ser só para receber 

informações dos educandos. É preciso que façam sugestões; tomem algumas 

decisões em conjunto com os professores; participem nas atividades da 

escola, etc. Note-se que, muitas vezes, a causa da abstenção dos pais na 

vida escolar dos filhos passa pelos seus horários de trabalho inflexíveis e 

acompanhar o percurso escolar do aluno, torna-se bastante difícil, nestas 

circunstâncias. Sempre que possível, os pais devem: 

Comparecer na escola sempre que solicitado ou por iniciativa própria; 

 Participar ativamente e cooperar em atividades extracurriculares; 

 Incentivar os filhos a utilizar a Biblioteca; 

 Incutir a compreensão da necessidade de respeito pelo trabalho, pelo 

horário; pelos professores e pelas exigências disciplinares da escola;  

 Procurar criar o hábito de ser assíduo e pontual às aulas;  

Atribuir pequenas responsabilidades, ajudando o aluno a organizar-se 
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nas atividades escolares para torná-las mais independentes e seguros 

de si;  

 Mostrar interesse em tudo o que o aluno realiza, incentivando-o nas  

pesquisas e esclarecendo dúvidas, sem, no entanto, fazer os trabalhos 

por ele;  

 Favorecer o seu desenvolvimento de acordo com a sua capacidade, 

não  

fazendo comparações com os colegas, mas estimulando-o a superar-

se;  

Ser otimista perante a vida em geral, criando um ambiente positivo.  

 

É preciso que os alunos tirem proveito o máximo do tempo que passam 

na escola, com os colegas e professores e que o façam de forma 

responsável, sentindo que tem todo apoio dos pais. A participação dos pais 

traz benefícios, pois quando aumentam as suas informações, melhoram o seu 

papel de educadores. 

Aos encarregados de educação cabe a tarefa de fomentar a noção de 

responsabilidade, que estes desempenhem responsavelmente o papel de 

estudantes de forma que hoje enquanto jovens se preparem para a vida 

adulta. 

 

Proposta de recuperação de estudos:  

 

A educação como direito do indivíduo, não pode se limitar a entrada e 

permanência na escola, mas principalmente na qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Garantir a superação das dificuldades do aluno durante sua 

escolarização é dever da escola e para tanto, práticas de reforço e 

recuperação devem ser implementadas e fazer parte concomitantemente do 

processo de ensino-aprendizagem. 

É importante salientar que a recuperação escolar e o reforço possuem 

que se estabelecer de forma diferenciada àquela oferecida em sala de aula, 
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evitando a mera repetição dos conteúdos que não foram compreendidos, 

utilizando-se de novas estratégias que possibilitem ao aluno apreender.  

 Atendendo a recuperação processual, serão oferecidas atividades de 

recuperação aos alunos que, no decorrer do processo educativo e avaliativo, 

demonstrarem não atingir os objetivos propostos nos componentes 

curriculares. A recuperação será desenvolvida de forma simultânea e contínua 

por meio de atividades diversificadas. O professor fará o registro do 

desempenho apresentado pelos alunos com média menor que 5,0 (cinco), no 

bimestre. O planejamento desse processo de recuperação é de 

responsabilidade do professor do componente curricular e deverá envolver a 

identificação das dificuldades dos alunos para que seja feita a seleção dos 

objetivos e atividades a serem trabalhadas e avaliadas. 

 O reforço escolar, oferecido no contra turno, pelo professor regente da 

disciplina é uma forma de verificação da aprendizagem e de possíveis falhas 

no processo, sanando-as para que a aprendizagem de novos conteúdos 

venha a acontecer de forma eficiente e eficaz. 

 A escola possui uma organização de recuperação, nos termos da lei 

(seção VIII do regimento escolar - dependência), paralela aos estudos 

regulares para realização da dependência de disciplinas da série anterior, 

onde o professor regente, no horário de coordenação atende os alunos e os 

responsáveis e busca, através de estudos orientados, a recuperação destas 

disciplinas até o 3º bimestre do ano letivo. 

 

Secretaria escolar 

 

Á Secretaria Escolar compete o planejamento e a execução de 

atividades de escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento 

a alunos, pais e professores em assuntos relativos à sua área de atuação.  

Atualmente tem como chefe o Sr. Antonio Elton, habilitado e autorizado 

pela SEEDF para o exercício da função. Contando com 03 servidores da 

Carreira Assistência, realocados de funções extintas da SEEDF. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

Centro Educacional INCRA 08 

 

 

 39 

 

Portaria 

 

A escola conta ainda com 03pessoas na portaria, que se revezam no 

sentido de que todos os horários tenham presença e controle. Na entrada e 

saída dos alunos estes profissionais são acompanhados e orientados pela 

direção da escola a abordar com respeito todos os que procuram a escola, 

indicando-os para a direção ou para a secretaria escolar, dependendo do caso, 

isso só é possível pelo entendimento que possuem de todo o funcionamento da 

escola e suas diversas ações. Em relação aos alunos estes profissionais 

possuem de forma clara e objetiva as formas de proceder ao recebê-los, nos 

momentos de saída prematura e nos horários de saída normal.  

 

 

Cantina 

A cantina escolar é terceirizada pela empresa Confere e dispõe de 03 

merendeiras com curso e atestados de saúde atualizados. Por dia são 

produzidas 02 refeições sendo 01 no matutino e 01 no vespertino. Os alimentos 

são produzidos a partir de um cardápio pré-estabelecido pela SEEDF e atende 

os alunos em suas necessidades nutricionais. Nos últimos tempos percebe-se 

uma maior e melhor aceitação dos alunos em relação á merenda escolar, o que 

tem produzido efeitos positivos no processo de aprendizagem de nossos 

alunos tanto do Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

 

Coordenação pedagógica 

 

Conforme preconiza o Regimento Escolar das Instituições Educacionais 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a Coordenação Pedagógica tem 

por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades 

didático‐pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, 
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promovendo ações que contribuam para a implementação das Orientações 

Curriculares da Secretaria de Estado de Educação em vigor. 

A Instituição possui, conforme Portaria nº 466 e 467/2016 que trata da 

distribuição de carga horária dos professores da rede pública de ensino, 02 

(dois) coordenadores pedagógicos, escolhidos por eleição direta pelos seus 

pares. Os coordenadores atendem todos os professores sem divisão de 

modalidade de ensino ou mesmo de área de conhecimento, pois devido á 

escassez de professores interessados no cargo não é possível esta divisão. 

Sendo assim, sendo a principal característica da escola, o trabalho com 

a Pedagogia de Projetos, estes profissionais são divididos por 

projetospedagógicos principais e, em especial no projeto:“Acompanhamento 

Contínuo”, onde todos são coparticipantes, pois depende do horário de trabalho 

e da disposição destes na Instituição de Ensino naquele momento.  

1. Coordenadora Rosimar Oliveira de Souza Freire 

2. Coordenador Fabio Andrade de Lucena 

Os coordenadores ainda auxiliam em todos os outros projetos da 

Instituição de forma a garantir o pleno desenvolvimento destes. Possuem 

ainda, horários e CPIs pré-determinados e de conhecimento do grupo de 

professores, de forma a garantir a organização dos professores e direção no 

dia a dia escolar. 

A grande maioria dos professores não tem interesse em estar na função 

de coordenador pedagógico por não ter perfil ou disposição para sê-lo. Esta 

falta de interesse acaba por causar prejuízo ao processo pedagógico, uma vez 

que não se pode escolhê-los a partir de sua área de formação e, portanto, 

atender a todos os profissionais da educação de forma mais democrática. Há 

exemplo disto, em 2015, a escola possuía um professor de Língua Portuguesa, 

um de Filosofia/ Sociologia e um de História, não atendendo, portanto, as áreas 

de exatas. Entretanto é perceptível uma grande vontade e disponibilidade 

destes coordenadores em atuar junto a estes professores no sentido de 

garantir atendimento de qualidade. 
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10. Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem 

 
A qualidade na educação deve estar relacionada à retórica da 

excelência e não se deve falar em avaliação sem essa proposta. Pensar 

qualidade na educação pressupõe pensar avaliação. 

Como proposta de avaliação, o Centro Educacional INCRA 08 tem 

como objetivo realizar avaliação dos objetivos e metas da Proposta 

Pedagógica, com a participação dos representantes de todos os segmentos 

da comunidade escolar. 

A partir do desempenho da escola nas avaliações de larga escala a 

qualidade da educação aferida será condicionada com os objetivos 

educacionais e desta forma utilizada no redimensionamento da prática 

educativa e consequentemente da proposta pedagógica. 

A avaliação tem de adequar-se à natureza da aprendizagem levando 

em conta não só os resultados das tarefas realizadas, o produto, mas também 

o que ocorreu no caminho, o processo. Levando em consideração o que 

recomenda a LDB “O aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico.”. 

A avaliação do processo ensino aprendizagem se constitui em três 

etapas distintas sendo: 1)Realizada pelo Conselho de Classe no início do ano 

letivo - avaliação diagnose - realizada através do levantamento das 

informações e dados referentes a estruturas de aprendizagem já alcançada 

pelos alunos para, a partir daí desenvolver a prática educativa mais eficaz; 2) 

Durante cada bimestre - avaliação processual - que analisa o desempenho do 

aluno frente à Proposta Pedagógica da Escola buscando a percepção do 

aprender de forma eficiente, em busca de uma prática educativa eficaz; e 3) Ao 

final do bimestre - avaliação formativa - que visa identificar o que o aluno 

aprendeu e o que ainda não aprendeu, quando serão realizadas análises do 
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rendimento e das taxas de evasão com vistas a identificar necessidades de 

implementação de ações que assegurem a permanência de todos na escola, 

tendo como objetivo a melhoria do rendimento e a manutenção do aluno até a 

conclusão do ano letivo. 

Em relação ao Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, a 

escola considera e respeita as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e 

de Aprendizagem para Educação Básica, normatizado pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, conforme estabelecido no Regimento 

Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal em seu Artigo 144: Os resultados bimestrais e finais da avaliação do 

processo de aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental – Séries e Anos 

Finais e do Ensino Médio, deverão ser expressos por meio de notas, que 

variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). § 1º no caso de serem 

adotados testes/provas, como instrumento de avaliação, o valor a eles atribuído 

não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final de cada 

componente curricular, por bimestre. 

Conforme estabelece Vygotski, (1998) “As proposições do sócio - 

interacionismo podem ser consideradas absolutamente compatíveis com as 

exigências das novas formas de relação com o conhecimento, em função do 

caráter relacional dessa proposta. O conhecimento deixa de ser consumido, 

assimilado passivamente e passa a ser produto de processos de elaboração e 

construção.”. 

A abordagem sócio-interacionista entende a aprendizagem como um 

fenômeno que ocorre no espaço relacional e dialógico com o outro, sendo 

necessário, portanto, que a avaliação seja suficientemente abrangente para 

envolver aspectos, como: O aprendiz, com suas funções cognitivas e 

aspectos afetivos e os níveis de conhecimento; o ensinante e a sua visão do 

processo, o que ele desejava ensinar, suas expectativas e aspirações; a 

interação que ocorre entre ambos, a ação sobre a zona de desenvolvimento 

proximal do aprendente e do ensinante, já que ambos aprendem neste 

processo.  
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O Conselho de Classe acompanha e avalia o processo de ensino 

através da reflexão sobre as metas planejadas. Entende-se que a avaliação 

contínua subsidia a avaliação final. Desta forma o aluno é acompanhado 

sistematicamente ao longo do processo, sendo possível identificar o que foi e 

o que não foi aprendido, redimensionando ações e procedimentos. No Artigo 

32, item III da LDB “O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores”, percebemos o papel fundamental da escola em todo o seu 

processo avaliativo: propiciar a todos os alunos a aquisição de competências, 

habilidades, atitudes e valores indispensáveis a uma efetiva participação na 

sociedade em que vive, contemplando de forma igualitária aqueles que não 

estão posicionados nasséries/idades, adequadas através de projetos de 

Intervenção que garanta condições de aprendizagem, bem como processos 

avaliativos a partir do ensino ministrado que garanta o retorno ao curso 

normal da sua vida escolar, com sucesso; e atendimento diferenciado aos 

alunos ANEEs, através da adequação curricular e de formas de avaliação 

diferenciada que corroborem no enfoque do potencial individual desta 

clientela.   

Para que a avaliação atenda seu verdadeiro objetivo é necessário que 

seja realizada conforme a proposta pedagógica da Instituição e atenda 

ospreceitos propostos pelas Diretrizes de Avaliação da SEEDF, portanto 

implementando uma proposta avaliativa mais eficiente frente á organização 

pedagógica e curricular, que corresponda as expectativas de aprendizagem 

no cotidiano escolar, percebeu-se a necessidade de uma avaliação do 

processo educativo como um todo, tendo como objetivo a formação global do 

aluno frente aos desafios sociais. A partir desta análise foi concebida a 

avaliação contextualizada/simulado, prevista nas Diretrizes para Avaliação da 

Aprendizagem/2006, que permite não só um redimensionamento das 

habilidades e competências, mas de toda a estrutura escolar. 
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Busca-se avaliar para detectar possíveis erros e consertá-los a tempo 

de favorecer o processo educacional, tornando-o mais justo para todos que 

dele fazem parte.  

A partir desta constatação, percebeu-se também a importância 

deoportunizar momentos avaliativos a todos os segmentos escolares, onde 

cada um expressa suas dificuldades, anseios e possíveis soluções para um 

melhor desempenho junto ao processo educacional. Partindo deste ponto, a 

autoavaliação da Instituição é um momento de reflexão e um estudo crítico 

sobre suas dimensões. A avaliação Institucional é importante para o 

planejamento na gestão educacional, permitindo verificar o efetivo 

cumprimento da missão da escola e oferecendo subsídios para a revisão e 

aperfeiçoamento do processo educativo. Estabelecida como uma diagnose da 

situação em que está o ensino aprendizagem, observando a função social da 

escola, a avaliação institucional ocorre por meio de questionários e de 

discussões com a participação de toda comunidade escolar da Instituição 

visando um levantamento geral da situação escolar em todos os seus 

aspectos, realizada a cada final de semestre, pois é neste momento que 

surgem novas expectativas quanto à melhoria do atendimento aos alunos. 

Instituem-se diversas ações para tentar elevar as taxas de aprovação, sendo 

todas passíveis de avaliações constantes, ações como: inserção do mercado 

trabalho com temas atuais e preconizados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais; prática pedagógica contextualizada e buscando a 

interdisciplinaridade; estudo do currículo proposto pela SEEDF, com devida 

organização quanto às especificidades da clientela; avaliação contextualizada; 

atividades de incentivo a participação coletiva e de liderança; reestruturação 

de atividades sociais dentro da escola; inovação na prática pedagógica 

incentivando a participação do aluno nas atividades propostas; autoavaliação 

dos alunos professores e direção; e outras. Em resumo, podemos afirmar que 

o trabalho coletivo é que tem tornado possível construir uma escola 

acolhedora e que cumpre sua função social de formar cidadãos críticos, 
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situados e preparados para o aprendizado de diversas práticas sociais, o que 

inclui o exercício pleno da cidadania. 

A avaliação financeira ocorrerá quadrimestralmente, observando a 

participação de todos os segmentos que compõem a Unidade de Ensino; a 

Unidade Executora e Conselho Escolar com vistas à análise dos recursos 

recebidos, assim como dos investimentos realizados, ressaltando as 

especificidades das necessidades identificadas, anteriores a avaliação. A 

análise da prestação de contas ocorrerá em momento definido pelo Conselho 

Escolar, em reuniões com os seus pares. 

Em relação à avaliação da educação em tempo integral, a portaria 

1.455/201 estabelece às escolas aderentes, contrapartida em relação a sua 

proposta, sendo: 

 

Evasão  

ENEM: Escolar:  

 No primeiro ano: reduzir em 3.5 pontos percentuais em relação 

aos dados oficiais do Censo Escolar; 

 No segundo ano: 3.5 pontos percentuais; 

 Terceiro ano em diante: alcançar e manter o patamar de 5%. 

 Alcançar participação de 75% dos alunos matriculados em 

tempo integral no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM; 

 Atingir média de 15 pontos acima da média da escola; 

 E ainda o MEC poderá criar outros indicadores de desempenho 

ao longo da vigência do Programa. 

 

11. Organização Curricular da Escola 

 

A proposta curricular do Ensino Fundamental (anos finais) e do Ensino 

Médio, pautadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da 

Educação, em consonância com as políticas públicas, face aos objetivos 
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propostos pelos componentes da comunidade escolar do CED INCRA 08, 

implementar-se-á na Unidade de Ensino, observando suas peculiaridades. 

Em relação à Educação em Tempo Integral prevê 06 módulos-aulas 

(cinquenta minutos) da base comum no período da manhã;06 módulos-

aulas (cinquenta minutos) da parte flexível no período vespertino ou o inverso, 

considerando o horário do almoço como tempo pedagógico. - Dois intervalos, 

um pela manhã e outro á tarde, que também deverão ser tratados 

pedagogicamente, com seus respectivos projetos.  

Os atuais projetos das escolas poderão e deverão ser aproveitados para 

o atendimento da parte flexível do tempo integral, com professores em 

dedicação exclusiva aos projetos ou com cargas residuais aproveitadas para 

esta finalidade. Também está previsto que, eventualmente, a parte flexível 

poderá ser atendida com professores em contrato temporário. 

 
Ensino Fundamental: 

O momento educativo do aluno do Ensino Fundamental exige da escola 

a capacidade de atender com eficiência as transformações físicas e psíquicas 

experimentadas ao longo dos quatro anos de sua duração. 

 Assim, o objetivo é desenvolver e ampliar o universo cultural e social do 

aluno, por meio de estratégias eficientes e novas tecnologias para conhecer 

sua realidade e interagir intelectual e socialmente com ela através de uma 

educação emancipadora. 

Atividades que reportem a estrutura da PROVA BRASIL também estão 

inseridas na organização curricular da Instituição de Ensino, na tentativa de 

familiarizar os alunos com os processos de construção de conhecimentos 

específicos desta avaliação, na interpretação e resolução de problemas, 

utilizando-se do raciocínio lógico. 

A Prova Brasil é uma avaliação censitária das escolas públicas das 

redes municipais, estaduais e federal, aplicada aos alunos de 9º ano do Ensino 

Fundamental anos finais, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino. 
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Na Prova Brasil as habilidades de língua portuguesa estão associadas á 

competência de leitura e interpretação de textos e as habilidades de 

matemática estão associadas á competência em resolução de problemas, onde 

o aluno deverá: Identificar, reconhecer, resolver, interpretar, utilizar, efetuar, 

calcular e associar informações e conhecimentos diversos. 

A meta do trabalho pedagógico é desenvolver, de forma equilibrada, 

processos educacionais de informação e formação para estimular as diversas 

habilidades do educando para o exercício da liderança, além de habilitar o 

aluno para atuar na sociedade com senso crítico, iniciativa, criatividade, 

autonomia e responsabilidade social, por meio de projetos interdisciplinares 

que fortaleçam os valores, as ações e as atitudes positivas. 

Conforme parecer nº. 88/06 - CEDF, o currículo do Ensino Fundamental 

é constituído por uma Base Comum e uma Parte Diversificada:  

  

Base Comum Parte Diversificada 

Arte PD – Ciências 

Ciências Naturais PD –Geografia  

Geografia PD – Inglês 

História PD –Língua Portuguesa 

Língua Portuguesa PD –Matemática 

Língua Estrangeira - Inglês PD – História 

Matemática  

Educação Física  

 

PAAE– Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares. 

 

O artigo 24, inciso iv, da lei de diretrizes e bases daeducação 

(9.394/96), respalda uma proposta pedagógica de aceleração, 

estabelecendo que um dos critérios de verificação do rendimento escolar é a 

aceleração de estudos para alunos em defasagem escolar.“Poderão 

organizar-se em classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com 
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níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de Línguas 

Estrangeiras, Artes, ou outros componentes curriculares. ” 

Atendendo a este preceito legal, a SEEDF apresenta a proposta de 

classes de aceleração – PAAE - sendo uma estratégia de intervenção 

pedagógica que tem como objetivo sanar problemas de aprendizagem, 

melhorando o desempenho dos alunos, possibilitando arecuperação do 

tempo perdido ao longo de sua trajetória escolar. Dessa forma, espera-se 

corrigir o fluxo, superando o fracasso escolar. Diminuindo a defasagem 

idade-série. 

Segundo o MEC, o programa de aceleração de aprendizagem “tem a 

finalidade de possibilitar aos sistemas públicos de ensino, municipal e 

estadual as necessárias condições para combater o fracasso escolar, 

proporcionando aos alunos que apresentam a chamada distorção idade-série 

efetivas condições para a superação de dificuldades relacionadas com o 

processo de ensino- aprendizagem.”. 

Enfim, um contexto de dificuldades de aprendizagem, que deve ser 

considerado pela escola para que seja possível á inclusão de todos no 

processo educativo, atendendo o preceito de uma educação para todos e com 

equidade,no atendimento educacional que a legislação aponta, na oferta de 

outros tipos de experiências educativas, adequadas às especificidades de cada 

idade. 

O currículo do Ensino Fundamental é constituído por uma Base Comum 

e uma Parte Diversificada:  

 

Base Comum Parte Diversificada 

Arte PD – Geografia 

Ciências Naturais  

Geografia  

História  

Língua Portuguesa  

Língua Estrangeira - Inglês  
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Matemática  

      Educação Física  

 

Ensino Médio:  

O Projeto Pedagógico para o Ensino Médio parte do mesmo conceito e 

da experiência do Ensino Fundamental. São propostas amplas que buscam o 

novo, a reavaliação contínua e o aperfeiçoamento gradual (e constante) na 

busca da educação integrada e atualizada com as demandas de um mundo 

que muda a todo instante. 

 

PROVA BRASIL 

A Prova Brasil é um dos dois elementos que compõem o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb): o cálculo do Ideb é feito usando os 

resultados da prova e informações sobre a aprovação ou repetência dos estudantes. 

Essa prova faz parte da Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), uma das três 

avaliações que integram o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

Até hoje, porém, apenas as edições da Prova Brasil do ensino fundamental 

eram aplicadas de forma censitária, ou seja, para todos os estudantes do 5º e do 9º 

ano do fundamental. Como resultado, no Saeb 2015, 3.986.190 estudantes 

participaram da prova: 2.071.581 do 5º ano do fundamental, 1.842.034 do 9º ano do 

fundamental, e apenas 72.575 estudantes do 3º ano do ensino médio. As 

competências e habilidades exigidas naavaliação são: Identificar; reconhecer; 

relacionar; resolver problemas; interpretar; calcular e associar informações 

dentro de um contexto sócio-cultural de aprendizagens. 

Incentivar os alunos e ressaltar a importância da prova é essencial, 

porém não é o suficiente. Para Maria do Pilar, os resultados da Prova Brasil 

podem ser um grande aliado dos professores. "Em cada escola os profissionais 

de ensino têm a oportunidade de articular seus resultados com os das 

avaliações por eles produzidas em sala de aula. Essa articulação ajuda o 

professor a reorientar suas intervenções pedagógicas em busca da melhoria 

das aprendizagens dos jovens”. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

Centro Educacional INCRA 08 

 

 

 50 

 
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. 

 

Uma educação tem que levar em conta uma sociedade dominada pela 

informação ágil e pela criação acelerada de mitos e valores efêmeros. As 

novas tecnologias, mais do que separar, servem para reaproximar o aluno da 

escola, até para que ele perceba o que é um mito, o que é o novo, o que é um 

valor e o que é efêmero, entre outras questões fundamentais para a formação 

do cidadão que estará escolhendo um futuro e uma profissão. É imprescindível 

formação acadêmica e conhecimentos específicos para uma formação cultural 

sólida. 

OEnem, as mudanças no ensino médio só vão produzir reflexos a partir de 

2019. O Ministério da Educação também está fazendo uma consulta pública pela 

internet sobre outras propostas de modificação no exame. 

É o assunto do momento para quem está se preparando para o Enem saber se o 

exame deve ser mantido em dois dias com 90 questões por dia e a redação ou se 

a prova deve ser realizada em um único dia, com cem perguntas, mais, a redação. 

 

PAS - Programa de Avaliação Seriada.  

 

O Programa de Avaliação Seriadaé uma espécie de vestibular seriado da 

UnB. Ao final de cada ano do ensino médio, o aluno realiza 

uma prova dosconhecimentos aprendidos naquela série, cada prova é uma 

etapa. Competindo com outros alunos matriculados no mesmo ano de 

estudodo ensino médio. 

As provas do PAS exigem de o candidato interpretar enunciados e 

gráficos, relacionando as diversas disciplinas, o PAS não enfatiza a 

memorização de fórmulas, regras e classificações. É fundamental que o aluno 

seja capaz de compreender, raciocinar e analisar questões derelevância para a 

sua formação como cidadão consciente e capaz de opinar criticamente a 

respeito de problemas da atualidade e de modificar a sociedade em que vive. 
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De acordo com o artigo: Como posso começar a estudar para o PAS?, 

todos os estudantes que participam do processo desenvolvido no dia-a-dia de 

sua escola — cumprindo seu papel, estudando com seriedade, em grupo, 

aproveitando ao máximo o que seus professores têm a oferecer em termos de 

orientação — já estão, mesmo sem o saber, preparando-se para o PAS. 

A formação integral oferecida em todos os níveis de ensino, também 

está presente no Projeto Pedagógico para o Ensino Médio: formação cultural; 

compreensão de uma sociedade que vive mudando rapidamente; 

transformações culturais, políticas e comportamentais impostas por um mundo 

cada vez mais globalizado e complexo e formação econômica - financeira que 

permite ao cidadão melhor qualidade de vida e de parâmetro social sadio. 

Os conteúdos devem ser vistos como meios para constituição de 

competências e não como fins em si mesmos. O conhecimento da ciência e da 

tecnologia surge como ferramentas indispensáveis à promoção social e a 

qualidade dos estudos. Enfim, o aluno deverá ser capacitado a constituir 

competências, habilidades e disposições de condutas que lhe tornem possível 

à inserção na sociedade de uma forma produtiva, crítica e criativa, construindo 

cidadãos autônomos capazes de transformar o ambiente de forma eficiente.           

Com as demandas das diretrizes pedagógicas e avaliativas, fica mais 

clara a responsabilidade da escola - e do professor - de estruturar o seu 

programa de ensino. Um programa dinâmico, que esteja de acordo com a 

realidade local e com as necessidades imediatas dos alunos.  

Conforme instituído nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, “se constituem num conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem observados na organização pedagógica 

e curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas de 

ensino, em atendimento a legislação, tendo em vista vincular a educação com 

o mundo do trabalho e a prática social, consolidando a preparação para o 

exercício da cidadania e propiciando preparação básica para o trabalho.” 

Orientados pelos valores apresentados na Lei 9394/96, a saber: 

    I. Estética da Sensibilidade 
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    II. Política da Igualdade,  

    III. Ética da Identidade,  

Art. 10 - A base nacional comum do currículo do ensino médio será 

organizada em áreas de conhecimento, a saber: 

     I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

    II - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.  

    III - Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

 O currículo do Ensino Médio é constituído, conforme Parecer nº. 

88/2006 - CEDF, por uma Base Comum e por uma Parte Diversificada:  

 

 
BLOCO 1  
DISCIPLINA 

CH BLOCO 2 
DISCIPLINA 

CH 

Língua Portuguesa 04  Língua Portuguesa  04  
Matemática 03 Matemática. 03 
Educação Física 02 Educação Física 02 
História 04 Geografia 04 
Filosofia 04 Sociologia 04 
Biologia 04 Física 04 
Química 04 Arte 04 
Inglês 04 Redação 02 
Ensino Religioso 01 Ensino Religioso 03 
Total Semanal 30 Total Semanal 30 

 

 

Considerando que a educação só pode realizar-se através de mediações 

práticas que se desenvolvem a partir de um projeto educacional, vinculado, por 

sua vez, a um projeto histórico e social, e que a instituição escolar é o lugar por 

excelência desse projeto, no que concerne a sua dimensão educacional, a 

Instituição Educacional observou a necessidade de instituir projetos gerais 

dentro de sua Proposta Pedagógica sendo: 

-CORA -Que tem como objetivo, levar o aluno a identificar-se, conhecer-se e 

reconhecer-se na dinâmica da sua origem, da sua pessoalidade e 

possibilidades futuras num processo cognitivo contínuo e de autoconstrução. 
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Analisando a LDB 9.394/96, Art. 3º, II - “O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. ”Neste sentido busca-se 

além de oferecer qualidade de ensino, favorecer a construção do conhecimento 

partindo das habilidades e competências do educando. 

Conforme o documento “Currículo em Movimento da Educação Básica 

da SEEDF”, os objetivos do Ensino Fundamental são: 

- Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, 

em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação 

para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

Educação para a Sustentabilidade. 

- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, 

permitindo vivências de diversos letramentos. 

- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos 

processos histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema 

político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos 

humanos e de princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-

americana e mundial; 

- Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes. 

Ao longo desta proposta pedagógica observa-se um comprometimento 

no desenvolvimento de projetos pedagógicos que garantam ao educando o 

compartilhar educacional, desta forma além de trabalhar os conteúdos 

programados, o currículo da Secretaria de Educação, há a contextualização 

das aprendizagens na busca de conhecimentos mais complexos e,portanto, 

sujeitos a críticas e construções novas. A pedagogia de projetos visa á busca 

de uma metodologia de trabalho pedagógico que garanta a participação de 

aluno e professor no processo educativo, tornando-os responsáveis por todo o 

seu desenvolvimento – desde a sua concepção até a sua avaliação e 
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redirecionamento, colaborando para análise da realidade social, política, 

econômica e cultural e consequentemente para a transformação desta. Como 

ensina FREIRE(1997) acrescentamos a essa metodologia uma reflexão sobre 

a realidade social, orientando os projetos de trabalho para uma reflexão sobre 

as condições de vida da comunidade que o grupo faz parte, analisando-as em 

relação a um contexto sócio-político maior e elaborando propostas de 

intervenção. 

 

PROJETOS/PROGRAMAS: POLÍTICAS PÚBLICAS DO DF E 

BRASIL 

 

Algumas políticas educacionais em nível distrital e nacional auxiliarão 

no alcance dos objetivos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, são 

eles: 

 

1-Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares- que tem 

como meta oferecer aos alunos em defasagem idade/série, condições de 

retomar o curso normal da sua vida escolar (promoção até dois anos), 

realizando, através do trabalho com conteúdos significativos, esta inserção 

social de igualdade e respeito às diferenças e dificuldades do sujeito aprendiz. 

Atendendo 03 turmas do Ensino Fundamental, no vespertino. 

 

2- Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Especiais–um aprofundamento na 

reflexão sobre a educação inclusiva, discutindo-a a partir do contexto imediato 

do alunado, atendendo o preceito do Artigo 7º do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência: “Art. 7º. Todas as pessoas com deficiência são iguais perante a lei 

e não sofrerão nenhuma espécie de discriminação.”. 

 

4- Políticas de Promoção da Cidadania e Cultura da Paz - tem como 

finalidade a propagação de uma política de Paz dentro das escolas públicas 
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em busca de um clima de harmonia entre toda comunidade escolar 

propiciando um ambiente de aprendizagem propicio. 

 

5- Olimpíadas Brasileiras e do Distrito Federal de Matemática das 

Escolas Públicas - Tem como finalidade fomentar o estudo da matemática 

através de atividades de raciocínio lógico respeitando as etapas de ensino-

aprendizagem e as modalidades da educação básica. 

 

6- Olimpíadas da Língua Portuguesa - tem como finalidade o estudo 

sistemático da Língua Portuguesa buscando a produção literária de textos. 

 

7- Programa Mais Cultura – programa do governo federal- MEC – que 

disponibiliza verba ás escolas (22.000,00 – vinte e dois mil reais) para a 

propagação da arte e da cultura no meio educacional. 

 

8 – Semana de Conscientização do Uso Sustentável e Racional da 

Água –Objetiva informar para conscientizar e suprir as necessidades de 

preservação ambiental para as gerações futuras, realizando atividades 

práticas que consistirão em alerta e que ressaltem a importância da 

conscientização do uso racional e sustentável da água. As ações, além de 

explicativa, fazem com que o aluno seja parte de um processo consciente dos 

recursos naturais, tornando-o um cidadão participativo e preocupado com o 

meio ambiente. 

 

9 - Educação em tempo Integral no Ensino Médio – EMTI – 

A educação em tempo integral é uma das metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE), propondo o desafio de atingir, ao menos, 50% dos alunos 

de toda a educação básica. A educação integral representa a opção por um 

projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as necessidades, 

possibilidades e interesses dos estudantes. 
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10- Programa de Avaliação Seriada – PAS –Tem por objetivo a 

ampliação do processo de interação Universidade e Ensino Médio, o PAS é 

mais uma oportunidade de acesso à universidade que valoriza a formação 

significativa como fundamental na formação de sujeitos críticos e participantes 

do próprio processo de aprendizagem. Apenas alunos matriculados no Ensino 

Médio podem participar. 

 

11 – Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM -  

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova, criada em 1998 pelo 

Ministério da Educação (MEC), que busca avaliar o desempenho do 

estudante ao fim da escolaridade básica. Além disso, os participantes podem 

utilizar seus resultados para ingressar em universidades ou instituições de 

ensino superior que adotem o Enem como/no seu processo seletivo. Podem 

participar alunos que estão concluindo o ensino médio, como também aqueles 

que já concluíram em anos anteriores, maiores de 18 anos. 
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12. Plano de Ação para implementação do Projeto Político-Pedagógico 

12.1 Gestão Pedagógica 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 
DAS AÇÕES 

RESPONS
ÁVEIS 

CRONO
GRAMA 

Promover uma 
educação de qualidade 
que realmente 
contemple a inclusão 
educacional, a elevação 
do índice de 
escolarização e 
letramento, redução 
dos índices de evasão 
e repetência, 
investimento em 
melhorias dos aspectos 
estruturais da Unidade 
de Ensino, capacitação 
permanente dos 
profissionais da 
educação e 
aperfeiçoamento dos 

Fortalecer a 
inclusão 
educacional 
 

- Adequar plenamente a estrutura 
física da Unidade de Ensino às 
necessidades de todos os alunos 
com necessidades especiais; 
- Adotar tecnologias educacionais 
que garantam o ensino-
aprendizagemaos alunos ANEEs; 
- Reforçar a atuação dos 
responsáveis junto aos discentes e 
a Sala de Recursos; 
- Fomentar a competente 
adequação curricular dos conteúdos 
aos alunos, mediante reuniões 
coordenadas; 
- Estimular estudos e 
aperfeiçoamento docente quanto às 
temáticas pertinentes ao Ensino 
Especial.   

-Convívio sadio 
entre todos os 
alunos frente a 
esta clientela. 
- Melhoria das 
condições de 
aprendizagem 
desta clientela. 

Toda 
Comunidad
e Escolar. 

Ano letivo 
2014/201
8 
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mecanismos e ações 
participativas da 
comunidade escolar. 

- 

Incentivar os estudos 
em turno contrário na 
Biblioteca da escola, no 
Laboratório de 
Informática e em cursos 
preparatórios, além de 
aulas de reforço 
naquelas disciplinas 
com maior índice de 
reprovação. 

Ampliar os 
níveis de 
escolarização 
e letramento -  

- Propor aos docentes que 
elaborem testes diagnósticos 
objetivando perceber as deficiências 
e os déficits do alunado no que 
tange o acesso aos saberes. 
- Oferecer meios de 
desenvolvimento de programas que 
priorizem qualitativamente a 
correção da defasagem idade-série, 
reformulando as metodologias de 
ensino no sentido de atender aos 
reais anseios dos discentes. 
-Conduzir projetos de reforço 
escolar e preparação para exames 
vestibulares e concursos nos 
contraturnos escolares. 
- Conceber e desenvolver projetos 
interdisciplinares que se pautem 
pela motivação, criatividade e 
inovação por meio das novas 
tecnologias educacionais (TIC's). 
- Auxiliar os discentes para 
realização, com sucesso, das 
avaliações de larga escala e para o 

Através do 
interesse de 
todos os 
segmentos 
escolares nas 
atividades e 
eventos da 
escola. 

Toda 
Comunidad
e Escolar. 

Ano letivo 
2014/201
8 
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PAS/UNB. 
 

 
 

12.2 Gestão de Resultados Educacionais 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁV
EIS 

CRONOGR
AMA 

Conhecer e 
reconhecer os 
resultados 
educacionais 
nas avaliações 
de larga escala 
para atuar de 
forma a elevar 
os mesmos. 

-Elevar os 
índices 
educacionais 
nas avaliações 
de larga escala 
 

-Apresentar e discutir com todos 
os segmentos escolares os 
índices; 
-Detectar possíveis problemas na 
proficiência dos alunos em relação 
às avaliações de larga escala; 
-Aplicar simulados para 
diagnosticar as necessidades dos 
alunos frente às avaliações 
propostas. 
-Levantar sugestões para 
implementação de ações na 
prática escolar que possam refletir 
diretamente nos resultados. 
-Atuar nas problemáticas 
apontadas pelas avaliações de 
larga escala. 

- Observação 
de melhorias 
nos índices nas 
avaliações de 
larga escala. 

Toda 
comunidade 
escolar 

Ano letivo 
2014/2018 
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Elevar o 
rendimento dos 
alunos de forma 
geral. 

 

-Garantir a 
aprovação de 
80% dos alunos  

Analisar o rendimento individual 
dos alunos, juntamente com o 
conselho de classe a cada final de 
bimestre para detectar as falhas e 
redirecionar a prática pedagógica. 

-Convocar pais dos alunos com 
rendimento abaixo da média para 
a análise e implementação de 
ações junto a família para melhoria 
do rendimento destes. 

- acompanhar o desenvolvimento 
das atividades extraclasses e de 
classe. 

-Observação da 
melhoria no 
rendimento de 
alunos com 
baixo 
rendimento e de 
alunos com 
rendimento 
satisfatório. 

Toda 
Comunidade 
Escolar. 

Ano letivo 
2014/2018 

Aumentar a 
frequência dos 
alunos em 90% 

-Diminuir a 
evasão a fim de 
garantir maior 
tempo possível 
na escola e de 
aprendizagem 
significativa. 

- realizar levantamento de alunos 
faltosos; 
- convocar pais e responsáveis 
para detectar  as causas das 
ausências dos alunos. 
-Encaminhar aos órgãos 
competentes a frequência 
daqueles alunos que os pais não 
comparecerem á convocação 

Retorno de 
alunos faltosos 
ás aulas. 

Toda 
Comunidade 
Escolar. 

Ano letivo 
2014/2018 
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12.3 Gestão Participativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇOES 

RESPONSÁVEIS CRONOG
RAMA 

-Garantir aparticipação 
do Conselho Escolar nas 
deliberações acerca do 
processo pedagógico e 
financeiro. 

Tornar as 
decisões da 
escola mais 
democrática e 
portanto mais 
eficazes. 

 

-Realizar reuniões 
ordinárias (uma vez por 
mês) e reuniões 
extraordinárias (sempre 
que necessário) com 
convocação prévia e por 
escrito. 

- Levar à votação todas 
as decisões a serem 
tomadas. 

-Presença, 
assiduidade e 
participação nas 
reuniões ordinárias 
e extraordinárias. 

Toda 
Comunidade 
Escolar 

Ano letivo 
2014/2018 

- Fortalecer as ações do 
Grêmio Estudantil 
através do conhecimento 
do funcionamento 
pedagógico e 
administrativo e 
financeiro da IE, para 
que possam atuar de 
forma a somar com as 
práticas tornando-as 
mais democráticas. 

dar voz e 
ação aos 
alunos de 
forma que 
entendam os 
processos 
educativos e 
possam 
opinar de 
forma mais 
fundamentada
. 

-Realizar reuniões 
periódicas com os 
membros do Grêmio 
Estudantil; 

-Garantir a participação 
deste órgão nos projetos 
e eventos da escola; 

´-Avaliar periodicamente 
a atuação do colegiado e 
de suas funções dentro 
da escola. 

-Presença, 
assiduidade e 
participação nas 
reuniões. 

- Interesse dos 
alunos frente as 
atividades da 
escola; 

- colaboração do 
órgãos 
colegiadoscom os 
processos 

Toda 
Comunidade 
Escolar 

Ano letivo 
2014/2018 
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educativos. 

Estreitar as relações 
escola-comunidade 
fortalecendo o 
conhecimento das ações 
do processo educativo a 
fim de uma participação 
eficaz e eficiente. 

Oferecer 
maior 
participação 
da 
comunidade 
escolar nas 
atividades da 
Instituição. 

-Organizar momentos de 
participação da 
comunidade nas 
atividades oferecidas 
pela escola; 

-Oferecer vaga em 
cursos oferecidos a 
alunos e profissionais da 
escola 
paraacomunidade. 

- Interesse dos 
membros da 
comunidade 
escolar e local em 
participar das 
atividades e 
cursos oferecidos 
pela Instituição 

Toda 
Comunidade 
Escolar 

Ano letivo 
2014/2018 

Buscar parcerias com 
profissionais de 
educação de outras 
Instituições Educacionais 
para fomentar aulas 
direcionadas aos exames 
nacionais e avaliações 
de larga escala par 
alunos do 3º ano do 
Ensino Médio. 

-Valorizar os 
profissionais/ 
estudantes 
com 
certificação, 
como docente 
voluntário, na 
preparação 
dos discentes 
do 3º ano. 

-Convidar profissionais 
de todas as áreas do 
conhecimento; 

-Disponibilizar material 
escrito e audiovisual 
necessário ao repasse 
das informações; 

- montar calendário de  
aula para atendimento 
aos alunos. 

Nível de 
proficiência dos 
alunos nos 
exames nacionais,  
nas avaliações de 
larga escala e nos 
vestibulares das 
mais diversas 
faculdades. 

Toda 
Comunidade 
Escolar 

Ano letivo 
2014/2018 
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12.4 Gestão de Pessoas 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇOES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Estabelecer 
momentos de 
diálogo entre pais, 
professores e 
coordenadores em 
busca de uma 
educação mais 
inclusiva e mais 
eficiente. 

Proporcionar meios de 
participação efetiva da 
comunidade escolar na 
regulação e supervisão 
das condições de 
trabalho de seus 
servidores e clientela 
educacional, 
priorizando as relações 
sociais pautadas pelo 
respeito à 
multiplicidade, 
diversidade e 
alteridade, primando 
assim pela qualidade 
na prestação de 
serviços educacionais. 
 

-Estabelecer 
atendimento 
prioritário aos pais 
nas segundas-
feiras durante a 
coordenação. 

-Convocar pais 
sempre que 
observar baixa no 
rendimento do 
aluno; 

-Informar os pais 
através de 
comunicado 
qualquer tipo de 
comportamento 
estranho ao 
andamento 
pedagógico. 

- Alimentação 
diária do site 
JUNTOS_NA 

- Interesse dos pais 
em estar, nas 
segundas-feiras, ou 
sempre que 
convocado, na 
Instituição para 
construção de 
melhorias no 
rendimento dos 
filhos. 

Toda Comunidade 
Escolar 

Ano letivo 
2014/2018 
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ESCOLA. 

 

Incentivar 
momentos de 
formação 
continuada dos 
profissionais da 
educação 

Desenvolver o hábito 
de reconstrução e 
atualização do 
conhecimento 
específico de cada um 
dos profissionais de 
educação; 
-Dar garantias do uso 
dos novos 
conhecimentos na 
prática educativa. 
-Oferecer cursos de 
aperfeiçoamento no 
âmbito escolar, nas 
coordenações 
coletivas de quarta-
feira. 

-Repasse 
atualizado dos 
cursos oferecidos 
pela EAPE. 

-Incentivo aos 
docentes na 
participação de 
cursos de 
aperfeiçoamento 
em outros órgãos 

- Incentivar o uso 
dos novos 
conhecimentos em 
sala de aula, 
oferecendo 
subsídios didáticos 
para tal. 

-Quantidade de 
profissionais 
inscritos e 
participantes de 
cursos através da 
exigência de 
apresentação de 
declaração do 
promotor do curso. 

- Melhoria na 
qualidade das aulas 
destes profissionais. 

Profissionais da 
Educação 

Ano letivo 
2014/2018 

Estabelecer 
momentos de 
coordenação 
coletiva com 
estudos de textos 
de relevância 

-Melhoria na qualidade 
das aulas; 
-Melhor entendimento 
dos processos 
educativos; 
-Melhoria de todos os 

-Estudo de temas 
relevantes ao 
aprimoramento do 
processo 
educativo: TDAH; 
Avaliação de 

-Melhoria da prática 
pedagógica a partir 
do entendimento 
das suas 
particularidades. 

Toda Comunidade 
Escolar 

Ano letivo 
2014/2018 
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educacional; 
avaliação do 
processo 
educacional e de 
deliberações 
acerca da 
organização 
pedagógica. 

processos educativos, 
tornando-os mais 
democráticos e mais 
eficazes. 

desempenho; 
Coordenação 
Pedagógico e 
outros 

- Deliberações 
com votação 
aberta e com 
assinatura para 
dar respaldo a 
equipe diretiva e a 
todas as ações da 
escola. 

 

Estabelecer junto á 
comunidade 
escolar e órgãos 
colegiados normas 
de convivência, que 
garantam o 
convívio ético entre 
os segmentos. 

-Oferecer respaldo 
legal as ações da 
Instituição; 

-Elaborar normas 
de convivência de 
forma clara e 
objetiva; 

-Levar ao 
conhecimento de 
toda a comunidade 
escolar as normas 
da escola, através 
de cartilhas aos 
pais e cartazes 
nas salas de aula. 

-Compreensão da 
necessidade de 
estabelecimento de 
regras de 
convivência na 
garantia dos direitos 
e deveres de todos 

Toda Comunidade 
Escolar 

Ano letivo 
2014/2018 

Garantir a -Elevar a autoestima -Estabelecer, -Valorização do Toda Comunidade Ano letivo 2018 
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participação ativa 
dos servidores 
readaptados em 
todo o processo 
educativo. 

destes profissionais 
para que se sintam 
parte importante e 
imprescindível da 
Instituição. 

juntamente com o 
servidor, 
atividades pré-
determinadas. 

-Levar ao 
conhecimento dos 
demais segmentos 
as funções de 
cada um destes 
profissionais. 

-Incentivar a 
interação deste 
com toda 
comunidade 
escolar. 

- Orientar os 
profissionais da 
carreira Magistério 
a Elaborar Projeto 
Pedagógico de 
atendimento á 
comunidade 
escolar, conforme 
Portaria nº 
12/2018. 

profissional 
readaptado por 
todos os segmentos 
da comunidade 
escolar, percebendo 
sua necessidade no 
processo educativo.  

Escolar 
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12.5 Gestão Financeira 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEI

S 
CRONO
GRAMA 

Atualizar e dar a conhecer os 
recursos financeiros disponíveis, 
definindo os gastos gerados a 
partir da demanda e da 
necessidade da comunidade 
escolar, atendendo assim aos 
pré-requisitos de oferecimento de 
uma educação de qualidade 
originada por uma gestão 
educacional altamente 
profissionalizada. 
Somar esforços no sentido de 
prover a Unidade de Ensino de 
estruturas físicas e materiais 
pedagógicos que realmente 
contemplem o processo ensino-
aprendizagem. Para tanto, uma 
reiterada consulta à comunidade 
se faz premente por meio do 
Conselho Escolar e reuniões 
ordinárias. 
 

Gerir os 
recursos 
financeiros 
sob a égide 
da eficiência 
e da eficácia 
administrativa
. 
 
 

Maximizar o custo-
benefício na aquisição de 
equipamentos e 
infraestrutura. 
- Criar meios de 
colaboração da 
comunidade escolar para a 
manutenção dos espaços, 
ambientes e materiais da 
U.E. 
- Publicizar os gastos 
oriundos de recursos 
públicos utilizados em 
ações de melhoria da U.E 
(transparência). 
- Realizar reuniões e 
encontros visando ao 
atendimento das 
demandas da comunidade 
escolar, através do 
Conselho Escolar e do 
Grêmio Estudantil. 
- Prestar contas dos 

- Interesse dos 
segmentos em 
contribuir para 
o 
direcionamento 
e 
redirecionamen
to dos recursos 
recebidos e a 
receber. 

Toda 
Comunidade 
Escolar 

Quadrien
almente, 
durante 
todo o 
ano 
letivo. 
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recursos recebidos 
quadrienalmente a fim de 
dirimir as dúvidas e 
reavaliar os gastos. 

 
 

12.6 Gestão Administrativa 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁ
VEIS 

CRONO
GRAMA 

Indicar e exercitar 
diuturnamente a 
transparência e a 
desburocratização das 
ações de gestão da U.E 
visando à humanização 
dos processos 
organizacionais, do fluxo 
documental, das 
relações sociais e de 
trabalho. 

Investir e adequar às 
estruturas físicas e de 
pessoal da Unidade 
de Ensino. 

-Acompanhar 
resolutamente as 
condições físicas da U.E 
objetivando a plena 
adequação e melhoria dos 
espaços físicos 
institucionais. 
- Consultar a comunidade 
escolar quanto aos anseios 
de ampliação da estrutura 
física da U.E. 
- Criar mecanismos de 
participação da 
comunidade escolar no 
que tange ao cuidado e ao 
zelo do patrimônio escolar. 

-Análise da 
melhoria das 
instalações físicas 
e estrutural da I.E 

Toda 
Comunidade 
Escolar. 

Ano letivo 
2014/201
8 
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Incentivar o uso contínuo 
e correto dos materiais 
audiovisuais em busca 
de uma prática educativa 
inovadora e significativa. 

-Conservar os 
materiais/ recursos 
didáticos a fim de 
garantir o uso coletivo 
e responsável. 
 
 

- discutir com os 
profissionais a melhor 
forma de garantir o acesso 
dos profissionais de 
educação aos recursos 
audiovisuais; 
- Oferecer minicursos 
sobre a forma correta de 
utilização dos materiais 
audiovisuais. 
- Programar tabelas de 
reserva de uso destes 
materiais de forma a 
garantir o planejamento 
das ações pedagógicas. 

- Percepção do 
uso correto dos 
equipamentos e 
recursos 
audiovisuais, no 
momento de 
devolução do 
mesmo após o 
uso. 

Toda 
Comunidade 
Escolar. 

Ano letivo 
2014/201
8 

Valorizar o patrimônio 
escolar entendendo-o 
como coletivo e 
consequentemente a 
necessidade de 
conservação do mesmo. 

Estabelecer vínculo 
afetivo e de 
interessecoletivo de 
todos os segmentos 
escolares pela 
Instituição de Ensino 
e suas possibilidades 
estruturais 

-Demonstrar por meio de 
planilhas os gastos 
realizados para reparos na 
escola; 
- Mostrar que a 
conservação é a melhor 
forma de garantir cada vez 
mais equipamentos e 
recursos pedagógicos 
atualizados para utilização 
no processo educativo. 

-Alocação correta, 
por parte de todos 
os segmentos, do 
lixo produzido 
pela escola; 
- redução de 
gastos de 
materiais de 
consumo. 

Toda 
Comunidade 
Escolar. 

Ano letivo 
2014/201
8 
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13.Acompanhamento e avaliação do Projeto Político-

Pedagógico. 

 

A avaliação da escola deve ser diferenciada da avaliação da 

aprendizagem dos alunos, apesar de estarem relacionadas e uma depender 

da outra. É importante que não se perca de foco a análise das condições 

institucionais no alcance dos objetivos do plano de trabalho, com a finalidade 

de descobrir as razões desta proximidade ou distanciamento, para permitir 

que o replanejamento venha, de fato a resolver os problemas, levando em 

consideração tanto à avaliação institucional quanto a avaliação da 

aprendizagem. 

 Desta forma, a Proposta Pedagógica está sujeita a 03 momentos 

específicos de avaliação, sendo: 

1º momento – março – através da discussão de temas relevantes do 

PPP como: a escola que temos e a escola que queremos em aspectos 

específicos e gerais; respondidas por funcionários e alunos da escola. 

2º momento – agosto - análise dos resultados de projetos em relação 

ao rendimento dos alunos e aplicação de questionários com perguntas a 

cerca da organização pedagógica e administrativa do processo educacional, 

para todos os segmentos da comunidade escolar. 

3º momento – outubro - análise dos resultados dos questionários e 

redirecionamento das atividades e processos da Instituição para o ano 

seguinte.
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14. Projetos específicos/ PD 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

MEDIDA CERTA  Produzir gêneros orais e 
escritos expositivos e 
argumentativos mais curtos 
ligados a diferentes 
esferas; 

 Identificar/analisar textos 
curtos produzidos com 
diferentes aspectos 
tipológicos em diferentes 
esferas; 

 Produzir gêneros 
narrativos, observando 
diferentes discursos 
narrativos; 

 Desenvolver estratégias de 
leitura; 

 Localizar informações 
explicitas e implícitas em 
um texto. 

 No mínimo dez redações ao ano; 
 Em cada quinzena uma redação; 
 Serão produzidas em sala de aula e 

ou em casa. 

Sirlei de Faria 
Andrade 

 Correção 
conforme 
os 
critérios 
do ENEM; 

 Cada 
redação 
no valor 
de um 
ponto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Horta saudável  Despertar o 
interesse poro 
conteúdos diários; 

 Despertar o 
interesse sobre 
como lidar com a 
terra e a 
importância do 
consumo de 
produtos 
alimentícios sem 
uso de agrotóxico. 

 Plantio de verduras, legumes e 
algumas plantas medicinais; 

 

Giovani Luiz Valadão 
Filho. Produção em 

sala; 

Avaliação da 
prática de plantio 
e de 
conhecimento 
sobre as plantas; 

Provas; 

Trabalhos. 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

CADERNO DE 
REDAÇÃO  

 Aprimorar a escrita de 
textos do gênero 
dissertativo: expositivo e 

 Debates e exposições de 
temas ligados ao contexto 
atual; 

Liana Cristina S. 
Marques 

 Correçã
o 
conform
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argumentativo; 
 Desenvolver habilidade da 

escrita de textos 
dissertativos nos padrões 
do PAS e ENEM; 

 Analisar textos e temas já 
desenvolvidos em anos 
anteriores; 

 Praticar a leitura e debates 
de temas da atualidade. 

 Escrita de redações com 
temas de possíveis 
abordagens em vestibulares; 

 Correção e providências 
para melhora dos textos. 

e os 
critérios 
do PAS 
e ENEM 

 Avaliaçã
o 
prática 
com 
correçã
o dos 
possívei
s 
desvios. 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Geometria no 
Ensino 
Fundamental 

 Desenvolver nos 
alunos a 
capacidade de 
compreender a 
Geometria, 
fornecendo 
ferramentas e 
subsídios para que 
possam aumentar 

 Estudo da geometria plana e 
espacial; 

 Cálculos e construção de 
figuras geométricas; 

 Vídeo aula; 
 Aulas relacionadas com a 

vivência do aluno; 
 Construção de figuras 

geométricas. 

Cláudio Borges Rabelo  Construção de 
figuras 
geométricas.  

 A qualidade final 
das peças 
produzidas. 

 Participação 
constante e 
efetiva nas 
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sua motivação no 
estudo e na 
aplicação desta 
utilizando para isso 
experiências 
práticas cotidianas. 

 Propiciar 
capacidade de 
identificar as 
figuras 
bidimensionais e 
tridimensionais.  

 Condições que 
facilitem as 
identificações e 
classificações das 
figuras planas.  

 A construção de 
sólidos 
geométricos e a 
identificação e 
definição de seus 
elementos. 

 Despertar a 
percepção dos 
alunos na 
visualização das 

atividades 
individuais ou 
em grupos. 

 O 
desprendimento 
de cada grupo 
no 
desenvolvimento 
de suas 
atividades. 

 A integração 
entre os grupos 
e dentro de cada 
um deles. 

 A colaboração 
na aquisição e 
organização dos 
materiais 
necessários. 

 Entrega de 
relatórios.  
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formas geométricas 
espaciais. 

 Propiciar ao aluno 
o contato da 
matemática com a 
prática e o 
cotidiano através 
de atividades 
lúdicas. 
 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Trabalhos e 
experimentos 

 Auxiliar os 
estudantes na 
confecção dos 
trabalhos 
escolares; 

 Dar suporte para 
realização de 
pesquisas. 

 Aulas expositivas sobre cada parte do 
trabalho de pesquisa e de relatórios; 

 Aulas práticas com experimentos no 
laboratório de Ciências relacionando o 
conteúdo que os estudantes estarão 
estudando em Ciências Naturais; 
 

Vagner Luiz da Mota Observação 
constante da 
participação do 
aluno. 
 Desempen
ho individual. 
 Realização 
dos trabalhos e 
relatórios.  
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Projetos específicos/ PD Matemática – A Matemática no Vestibular e no Concurso público. 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
A Matemática 
no Vestibular e 
no Concurso 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Incentivar a participação de processos 

seletivos (Vestibulares, Concursos, etc); 

 Capacitar os alunos a obterem melhor 

desempenho nos certames por meio de 

resolução de exercícios anteriores que 

abordem o conteúdo proposto. 

 Questionar a realidade formulando-se 

problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a 

criatividade, a intuição, a capacidade de 

análise crítica, selecionando procedimentos e 

verificando sua adequação. 

 Utilizar jogos lúdicos e a tecnologia como 

ferramentas potencializadoras do raciocínio; 

 Desenvolver as habilidades do aluno para o 

entendimento de estruturas lógicas, num 

contexto interdisciplinar; 

 Aulas 

expositivas 

teóricas e 

práticas; 

 Jogos lúdicos 

didáticos em sala 

de aula e no 

laboratório de 

informática; 

 Resolução de 

questões da 

Prova Brasil, 

vestibulares e 

concursos 

públicos; 

 

Waldner 
Fernandes da 
Paz       

 Estudo Dirigido 

Escrito. 

 Estudo Dirigido 

Oral. 

 Atividades em 

sala 

 Prova. 
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 Explorar novas perspectivas proporcionando 

outras visões de um problema prático; 

 Inserir o conteúdo matemático num contexto 

mais amplo que venha a contemplar os seus 

interesses acadêmicos e os do cotidiano; 

 Resolver problemas que exigem o uso do 

raciocínio lógico e do conhecimento das 

ferramentas matemáticas; 

 Desenvolver no aluno a capacidade de 

raciocinar, analisar, argumentar criticamente, 

posicionar-se e expressar-se com clareza, 

utilizando a linguagem matemática; 

 

 
 
 
PROJETO/PD Português. 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 
PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
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EU leitor,  
EU escritor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Despertar o prazer pela leitura e escrita, e 

utilizá-las como mediadoras para a formação 

de adolescentes críticos, capazes de 

interferir e transformar a realidade em que 

vivem. 

 Proporcionar leituras diversas. 

 Identificar recursos e estratégias de leitura. 

 Estimular a linguagem oral e incentivá-los 

a obter maior conhecimento vocabulário. 

 Capacitar os alunos a obterem melhor 

desempenho em análise e interpretação de 

textos diversos, fazê-los conhecer os tipos 

de textos existentes e orientá-los na 

construção dos mesmos. 

 Despertar o interesse pela leitura de obras 

literárias, incentivando-os a conhecer a 

diversidade literária Brasileira e também 

estrangeira. 

  Trocar ideias e privilegiar a construção de 

sentido dos textos, estabelecendo relações 

com a realidade os aluno. 

 Aulas expositivas 

teóricas e 

resolução de 

questões sobre o 

conteúdo 

explanado. 

 Atividade de 

leitura em sala. 

 Atividade de 

leitura para casa. 

 Escolha de uma 

obra literária por 

bimestre; cada 

bimestre um 

trabalho a ser 

elaborado sobre o 

livro. 

 Recriação de 

obras literárias, de 

poemas (sonetos, 

entre outros) e 

Bruna Alves 
Beserra de Araujo. 

 Atividades em sala. 

 Avaliação do 

Caderno. 

 Estudo Dirigido 

Oral. 

 Correção do 

trabalho baseado na 

obra literária 

proposta. 
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 Incentivar o uso frequente da biblioteca da 

escola. 

 Incentivar os alunos a compartilhar 

opiniões, ideias e preferências sobre leituras 

realizadas. 

 Estimular a reescrita de contos, histórias, 

obras literárias ajudando-os na descoberta 

de sua  capacidade de criar e recriar textos e 

histórias. 

 Desenvolver no aluno a capacidade de 

expressão associando a capacidade 

linguística. 

 

poesias. 

 Criação de obras 

literárias, poemas, 

poesias. 

 (Criação de 

diversos tipos de 

textos como; 

propagandas, 

receitas, 

acrósticos, etc...). 

 

 
 
PROJETO/PD 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROF RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 
Rumo ao ENEM/PAS  Analisar as provas do  Aulas com análise Rodrigo Santos Oliveira  Mapas 
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ENEM e PAS, de 
2008 a 2017, para 
conhecer o estilo da 
prova; 

 Compreender como é 
feita a 
correção/pontuação 
de cada uma delas; 

 Mapear a frequência 
dos conteúdos de 
Física ao longo dos 
anos; 

 Construir mapas 
Conceituais como 
instrumento de 
revisão; 

 Elaborar estratégias 
de resolução de 
prova de acordo com 
a  

 

do estilo das provas 
(tempo de prova, 
tipos de questões, 
pontuação, etc); 

 Construção de 
Mapas conceituais; 

 Lista de exercícios 
online para treino; 

  
 

conceituais 
 Listas de 

Exercícios 
Online; 

 
 
PROJETO/PD Física 9º anos 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROF 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

Futuro Cientista  Realizar um  Em cada quinzena, Rodrigo Santos  Fichas de Experimento; 
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experimento de 
Física e/ou Química 
a cada 15 dias; 

 Aprender a 
observar, elaborar 
hipóteses, avaliar 
condições de acerto 
e erro experimental; 

 Desenvolver a 
escrita formal de 
relatórios e textos 
científicos; 

 Incentivar a 
curiosidade e o 
gosto pelo estudo 
das ciências; 

 Compreender as 
etapas da 
elaboração de um 
trabalho científico 
estilo Pôster 

uma aula será 
utilizada para a 
realização do 
experimento e a 
outra para debate e 
produção do 
relatório; 

 Fichas de 
experimento 
elaboradas pelo 
professor para 
preenchimento. 

 Uso de vídeos, 
artigos, trechos de 
documentários, 
para análise e 
produção de 
resumos/resenhas 

 Pesquisas sobre os 
principais conceitos 
presentes nos 
experimentos 

Oliveira  Resumos/Resenhas; 
 Relatórios; 
 Cartazes/Pôsters 

 
 
Projetos específicos/ PD – ATUALIDADES 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 
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Trabalhando com textos 
informativos e gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação de 
gráficos com base em 
informações contidas 
em diferentes textos. 

Compreender o conceito 
de gráfico; 
Reconhecer a existência 
de diferentes tipos de 
gráficos; 
Ler e interpretar textos; 
Confeccionar um gráfico 
a partir de informações 
contidas em um texto; 
Ler e interpretar 
gráficos. 

Valduleide Batista 
Visgueira 

O aluno será avaliado 
por meio da leitura e 
interpretação dos 
textos, discussões 
em grupo e com a 
turma; 
Pesquisa de 
diferentes tipos de 
gráficos e 
apresentação em 
sala; 
Capacidade de fazer 
a relação entre os 
dados do texto e a 
montagem de 
gráficos; 
Interpretação dos 
gráficos e 
apresentação de 
forma escrita e oral.  
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14.1- Projetos específicos da EU 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

PROJETO 
NORTEADOR 
DE 2018 

- Conscientizar a 
comunidade em geral, 
especialmente o 
alunado, da 
importância de 
acreditar nas suas 
potencialidades e 
possibilidades. 
 
 

1º Bimestre -  Coragem 
- Apresentação do Projeto (Primeira Semana); 
-História de cada um (apresentação dos alunos - 
cultura); 
- Conhecendo Sua História Fortalecendo Sua 
Autoestima; 
- Alfabetização Tardia - Sanando Lacunas; 
- Projeto literário – Os Clássicos; 
- Projeto de Redação – Apenas palavras. 
- Palestra – “A vida que vale a pena ser vivida” – Clovis 
de Barro; 
2º Bimestre – Otimismo 
- Sala de aula invertida; 
- Construção prática do saber; 
- Semana de Educação para a Vida (Lei Federal nº 
11.998/2009) de 07/05 a 11/05/2017; 
- Gincana - GINCRA de 07/06 a 07/07/ 2017; 
- 07/07 – Festa Junina. 
3º Bimestre – Resiliência 
- Palestras das profissões (trazer profissionais de 
áreas distintas); 
- Visitas às Universidades, IFB etc; 
- Visita ao Fórum ao STJ; 

Todo o corpo 
docente desta UE. 

Participação e 
envolvimento de 
toda a 
Comunidade 
(escolar e local) 
no 
desenvolvimento 
do projeto. 
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- Teste vocacional; 
- Palestras sobre o funcionamento do ENEM, PAS; 
- 21/09 - Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005). 
- 18/08 -Dia do estudante; 
- 21/08 – Interclasse; 
- Transição do 5º para o 6º ano. 
 
4º Bimestre - Amor (preparação para a mostra 
cultural) 
- Recitação de poemas de Cora Coralina; 
- Participação nas atividades externas; 
- Produção para exposição; 
- 10/11 - Feira de ciências. 
 

 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
 

Feira Cultural -visualizar as 
atividades 
pedagógicas 
exploradas e 
vivenciadas durante 
o ano letivo, através 

- Organizar as turmas em duplas ou trios; 
- Estabelecer momentos e horários, durante a semana, 
para reuniões com professores conselheiros e as turmas 
para planejamento das atividades a serem 
apresentadas. 
- Estabelecer formas de apresentação para toda a 

Todos os 
funcionários da 
Instituição de 
Ensino. 

Participação no 
desenvolvimento 
do projeto. 
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de exposição de 
trabalhos e 
exposição oral. 

comunidade escolar; 
- Buscar interação do tema: De onde vim? Quem eu 
sou? Pra onde eu vou?Com as demais turmas. 
 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Transição dos 
5ºs para os 6ºs 
anos: a quebra 
de um 
paradigma 
 

Diminuir a ansiedade que os 
alunos dos 5ºs anos 
apresentam em relação a 
esse período de transição e 
consequentemente buscar 
reduzir esse drástico índice 
de reprovação. 

-Vinda dos alunos dos 5ºs anos 
para visitação guiada com os 
seus respectivos professores. 
- Ida dos professores do CED 
INCRA 08 à Escola Classe 01. 
-Vinda dos alunos dos 5º anos 
para o CED INCRA 08. 
-Reunião com os pais dos 5º 
anos  efetuadas pela Direção do 
CED INCRA 08 nas  
dependências da Escola Classe 
01 do INCRA 08. 

Equipe Gestora e 
coordenadores do 
CED INCRA 08 e 
da Escola Classe 
01 do INCRA 08. 
 

- No inicio do ano letivo de 
2018 será analisado com os 
professores dos 6ºs anos se as 
práticas adotadas em 2018 
surtiram efeitos com os alunos, 
se os mesmo se sentiram mais 
tranquilo e principalmente se 
houve uma adaptação mais 
harmoniosa dos alunos às 
novas práticas pedagógicas. 
- No final do ano letivo de 2018 
será feito um levantamento dos 
índices de reprovação e 
desistência e será comparado 
com os índices de 2018. Desta 
forma faremos uma análise se 
estas intervenções, 
conjuntamente com outras que 
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estão sendo trabalhadas, 
surtirão efeitos para a melhora 
no processo deensino e 
aprendizagem e diminuição dos 
números de reprovação. 
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

     

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

A Magia da 
Leitura na 
Biblioteca 
Ziraldo. 

Com o objetivo principal de 
proporcionar ao aluno e à 
comunidade o contato com a 
leitura de forma lúdica, 
criativa e prazerosa, atuando 
na fusão de diversas 
realidades, levando-os a 
imaginar, refletir e ao mesmo 
tempo constituir conceitos e 
valores necessários para 
sua estruturação enquanto 

- Hora da Leitura; 
- Empréstimos de livros; 
- Leia esse livro; 
- Recreio com leitura; 
-Monitoramento do 
processo de leitura de 
livros; 
- Espaço dos escritores; 
- Gibi teca 
- Espaço das coleções; 
- Mesa do Troca-Troca; 

Davina Rodrigues                                                                             
  
Elieuza Aparecida 
de Resende 
 

Será avaliado observando os seguintes 
pontos: 
1 - A motivação da leitura em conjunto para 
desenvolver um processo contínuo de 
leitura. 
2 - O empréstimo de livro para socialização 
do acervo da biblioteca, fazer com que os 
adultos (familiares) venham associar-se na 
biblioteca, tendo assim a oportunidade de 
fazer parte do grupo de leitores contínuos, 
através do seguimento da sociedade. 
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sujeitos leitores capazes de 
perpassar suas fronteiras 
literárias, o Centro 
Educacional INCRA 08 
assumiu o papel de criar um 
ambiente leitor para toda a 
comunidade, sendo a Sala 
de Leitura Ziraldo um polo 
desse processo. 

 

- Pesquisa na Biblioteca; 
-Atendimento a 
comunidade. 
 

3 – Através da socialização de experiências 
de leitura, compartilhar preferências literárias 
e respeitar opiniões e gostos pessoais. 
4 - Alunos que apresentam uma postura 
passiva e reservada poderão mostrar-se 
participativos e atuantes, através da 
socialização da leitura. 
5 – Ao frequentarem a sala de leitura muitos 
alunos poderão mostrar-se independência na 
busca de informações de que necessitam, 
vendo-o como um espaço que poderá 
auxiliar em tarefas fora da sala de aula. 
6 - Promover visitas de outras escolas da 
região com o objetivo de conhecer a 
proposta desenvolvida pela biblioteca. 
7 - O sucesso do projeto só será possível em 
decorrência do apoio recebido pela equipe 
diretiva, o trabalho interdisciplinar e a 
participação atuante dos pais. 
8 – Cada professor direcionando e avaliando 
em sala os trabalhos de leitura voltados a 
sua área e ao seu projeto. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Superando 
Desafios. 
 

-Corrigir em, NO 
MÁXIMO, dois anos de 
escolaridade o fluxo 
escolar dos alunos 
defasados em idade-
série. 
-Acelerar a escolarização 
dos alunos em duas 
séries; 
-Inserir os alunos, ao final 
do ano letivo, na série em 
que apresentem condições 
de prosseguimento de 
estudos. 

 Realizar avaliação diagnose dos alunos; 
 Oferecer aulas de alfabetização; 
 Reorganizar o currículo reavaliando as disciplinas 
indispensáveis ao alcance dos objetivos propostos; 
 Reestruturar o Currículo por bimestre, a partir 
dos conteúdos significativos para cada série, de 
cada um dos componentes curriculares/ disciplinas 
selecionadas; 
 Aulas temáticas; 
 Passeios e estudos de campo; 
 Aulas expositivas com música; 
 Concursos internos (dança paródia, literários e 
outros). 
 

Professores e 
alunos do PAAE 

Realizada 
durante o 
processo de 
desenvolvimento 
das atividades 
propostas 
observando a 
participação, 
motivação e 
crescimento 
pessoal e 
intelectual do 
educando. 
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁV

EL 

AVALIAÇÃO  
 

Convivência. 
 
 

-Oportunizar momentos de 
interação entre escola e 
comunidade em busca de um 
melhor entendimento do processo 
educativo suas limitações e 

 Elaborar momentos de construção coletiva a 
partir das necessidades da comunidade escolar 
através de questionários direcionados a pais e 
alunos. 
 Realizar dia temático (dia da família), para 

Todos os 
profissionais 
da Instituição. 

Observ
ação da 
qualidade do 
envolvimento 
da 
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possibilidades para o 
desenvolvimento do ser humano 
em todas as suas dimensões; 
-Proporcionar melhor 
relacionamento pessoal e 
interpessoal entre todos os 
segmentos escolares; 
-Aperfeiçoar os serviços da escola 
em relação às demandas da 
comunidade escolar; 
-Desenvolver o projeto pedagógico 
com a compreensão e participação 
da comunidade escolar em todas 
as suas dimensões. 

construções coletivas entre toda a comunidade 
escolar. 
 Preparar e oferecer oficinas a partir das 
necessidades apresentadas pelas respostas 
dadas aos questionários. 
 Organizar as oficinas na busca de maior 
frequência possível dos pais. 
 Realizar feira de talentos com exposição de 
trabalhos artesanais de pais, alunos e 
funcionários da escola. 
 Realizar atividades de expressão cultural 
(teatro, apresentação musical, apresentação de 
dança e jogos) para conscientização de temas 
atuais e de relevância social. 
 Oferecer atendimentos sociais diversos a 
população, com especialistas na área de saúde; 
segurança; jurídica e de educação. 

comunidade 
escolar (pais, 
alunos, 
professores, 
servidores e 
comunidade 
local) nas 
atividades 
oferecidas 
durante todo o 
processo. 
 

 
 
 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

GINCRA -Buscar a interação entre alunos no 
desenvolvimento de atividades de grupo 

-Organizar as turmas em equipes 
dirigidas por professores 

Coordenadores. A partir do 
interesse e 
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e individuais abrangendo as diversas 
formas de competição, através de temas 
relevantes do cotidiano com a finalidade 
de melhorias do espaço escolar. 
-Fomentar o espírito de equipe e as 
suas expectativas. 
-Buscar momentos de interação entre 
alunos/alunos; alunos/professores e 
professores/alunos. 
-Aperfeiçoar as potencialidades 
individuais e coletivas, incentivando o 
voluntariado. 
-Fulgurar o empreendedorismo para 
alcançar objetivos específicos. 
-Analisar a diversidade esportiva do 
mundo e suas possibilidades para a 
construção de relações saudáveis. 
Promover a cidadania e a cultura da 
paz. 

conselheiros. 
-Incluir os demais servidores como 
padrinhos de equipes, observando 
sua predisposição á participação. 
-Planejar gincana com regulamento 
específico onde todos possam ser 
respeitados e correlacionados.  
-Propor provas diversas que englobe 
as disciplinas escolares, e que, 
portanto compactue com as 
diretrizes pedagógicas da SEEDF e 
com os conteúdos obrigatórios, na 
tentativa de elevar o conhecimento 
do alunado e suas expectativas de 
aprendizagem. 
 -Oportunizar a expressão artística 
em todas as suas dimensões. 
 
 

organização dos 
alunos no 
desenvolvimento 
das atividades 
propostas. 
 

 
 
 
 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. AVALIAÇÃO  
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RESPONSÁVEL  

INTERCLASSE -Oportunizar momentos de 
construção de hábitos saudáveis 
de competição, em consonância 
com a prática de esportes e seu 
significado para o mundo social. 
 

 Efetuar pesquisa sobre a preferência 
dos alunos em relação aos tipos de jogos 
de competição (futsal, basquete, voleibol, 
tênis, dominó e outros), que gostariam de 
realizar. 
 Organizar as equipes por modalidade 
de ensino e por turma/classe. 
 Executar jogos observando as regras 
oficiais e suas especificidades.  
 Oferecer premiação aos competidores 
vitoriosos dos 03 primeiros lugares e 
outros destaques (artilheiro, melhor 
goleiro, melhor equipe etc.). 
 

Professores de 
Educação Física 

No decorrer 
do projeto 
observando o 
alcance dos 
objetivos 
propostos. 
 

 
 
 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
 

Conhecendo Sua 
História 
Fortalecendo Sua 
Autoestima 

Consolidar a prática pedagógica na 
sala de recursos desta instituição 
de ensino tornando dinâmico o 
processo de inclusão dos 

-Através de uma abordagem de 
vivênciaprática, registrando e tabulando 
dados nas oficinas ofertadas, os alunos 
atendidos pelos professores na/da sala 

-Ivonete José 
Vieira  
-Rosana Maria de 
Gouvea da Costa  

A avaliação do 
projeto se dará de 
forma processual 
e contínua, após 
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 Estudantes com Deficiência e 
Transtorno Global do 
Desenvolvimento no ensino regular, 
repudiando qualquer prática 
contrária.  
 

de recursos irão desenvolver práticas. 
- Oficinas de artesanato - serão 
abordados os conceitos de cores, 
espessuras, medidas, formas, 
quantidades, psicomotricidade, através 
da construção das peças. 
- jogos pedagógicos - Jogos online, 
jogos (madeira, emborrachado e 
plástico), quebra-cabeças, jogo da 
memória, dominós dama, xadrez, 
sudoku, cruzadinhas, caça-palavras, 
quadrado mágico, sete erros, labirinto, 
banco imobiliário, sequenciação de 
ideias e figuras, encaixe, resta um, 
jogos de estratégia, forca, tabuleiro 
matemático de resultados – serão 
estimuladas as operações mentais de 
identificação, comparação, análise, 
síntese, classificação, codificação, 
decodificação, diferenciação, 
representação mental, raciocínio lógico, 
analógico e hipotético, memória, 
atenção, concentração e estratégias, 
além da apreensão de conceitos. 
 
 

-Simone Valentim 
de Souza Braga 
(monitora) 

observação da 
interação e 
desenvolvimento 
dos alunos nos 
objetivos 
específicos ou 
pela necessidade 
de acréscimo ou 
supressão de 
objetivos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Eu, valores 
na prática! 

Apresentar aos discentes que, ao 
despertar os valores que existem no 
seu íntimo, inicia-se o processo de 
transformação da realidade social ao 
qual está inserido. 
 

Este projeto abrangerá toda a 
comunidade escolar, com participação 
efetiva dos alunos e do Serviço de 
Orientação Educacional, do Ensino 
FundamentalII, divididos e organizados 
por tópicos; os quais; se dará no 
período do ano letivo, com cada valor 
sendo trabalhado mensalmente. 
 

 Fevereiro_______Organização 
 Março _____________Eu 
 Abril ____________Amor 
 Maio ___________Disciplina 
 Junho ______________União 
 Agosto ____Responsabilidade 
 Setembro__________ Respeito 
 Outubro_________ Obediência 
 Novembro________ Amizade 

 
 Utilizando painéis, com gravuras ou 
fotos que representam forma dos 
valores mencionados acima e com 
atividades de dobradura, pintura, 
recorte e colagem para promoção e 

Direção e Serviço 

de Orientação 

Educacional 
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percepção dos valores. 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Alfabetização 
Tardia - 
Sanando 
Lacunas. 
 

Sanar as lacunas que 
ocorreram no processo de 
alfabetização de alguns dos 
nossos discentes. 
 

- Aula expositiva; 
- Discussão e registro das 
conclusões em folha; 
- Registro da história (RECONTO); 
- Leitura apontada; 
- Correção dos exercícios em 
grupo; 
- Registro das palavras 
(vocábulos); 

Equipe Gestora 
e 
coordenadores. 
 

A avaliação se dará nos moldes 
da avaliação formativa, do 
Registro de Avaliação – RAV, da 
observação e resolução de 
problemas dentre outros, 
seguindo as diretrizes de 
avaliação educacional da 
SEEDF. 
 Desta forma teremos: 
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- Interpretaçãode textos; 
- trabalha o QVL (Quadro Valor de 
Lugar) 
- práticas com o material dourado. 
- Leituras em grupo. 
 

-Construção de texto; 
-Releitura de textos; 
-Auto Ditado; 
-Ditado; 
-Avaliação das quatro 
operações; 
-Interpretação; 
-Caligrafia; 
-Transcrição; 
-Leitura em voz alta; 
-Leitura matemática. 
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

RESGATE -Resgatar alunos com 
problemas de 
indisciplina; 
-Trabalhar com alunos 
em situações de 
indisciplina a cerca do 
Projeto ‘CORA - 
Coragem, Otimismo, 
Resiliência e Amor? 
Quem eu sou? E para 
onde vou? 

-Os professores regentes/ coordenadores, farão 
encaminhamento dos alunos que apresentam situações 
de indisciplina em sala de aula, para o professor 
responsável por este projeto; 
-Em nenhum momento, será retirada a autoridade do 
professor regente diante das possíveis sanções 
aplicadas e previstas no regimento escolar e nas 
normas de convivência; 
-O foco maior deste projeto será a conscientização. O 
aluno será conscientizado de que em função “desta 
indisciplina”, o mesmo será monitorado, com vistas a 

Renalva Coração 
de Jesus 
Ordones. 

Por meio de 
questionário, pedir 
aos alunos, 
professores e pais 
que 
analisem/avaliem 
os avanços no 
processo. 
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-Manter a comunicação 
com os pais / 
responsáveis pelos 
alunos envolvidos em 
situações de 
indisciplinas; 

 
 
 

 

melhorar, e não apenas como punição. 
-O professor readaptado responsável por este projeto 
irá participar junto aos coordenadores, sempre que 
possível das conversas/mediações, envolvendo as 
sanções aplicadas pela direção; 
-Sempre que se fizer necessário, os pais/ 
responsáveis, por esses alunos serão convocados a 
comparecer á escola. Esse contato com a família é de 
extrema importância; 
-Oferecer palestras ou atividades acerca do tema 
indisciplina ao menos uma (1) vez por semestre, ou de 
acordo com a necessidade. 
-Acompanhar junto aos professores regentes, se houve 
ou não melhora no comportamento /postura do aluno 
em sala de aula. 
-Será criado um formulário para que haja o 
acompanhamento individual e mais detalhado de cada 
aluno. Segue em anexo formulário.  
 
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Iniciação à 
Metodologia 

-Contribuir com o 

processo de 

- Realizar reunião com os professores dos 

estudantes do 6º ao 9º ano para: 

Leiva Gonçalves 
de Bastos 

- Avaliar ao final de cada 
bimestre, a melhoria da 
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Científica 
para 
estudantes 
do 6º ao 9º 
ano do 
ensino 
fundamental. 
 

aprendizagem dos 

estudantes em relação 

à leitura e produção do 

gênero textual pesquisa 

escolar e os aspectos 

da metodologia 

científica presentes 

nele. 

-Disponibilizar aos 

alunos, material 

didático com 

orientações e modelos, 

com características que 

constituem o gênero 

textual em questão, em 

conformidade com a 

ABNT. 

 

apresentação do projeto; estabelecimento 

da parceria para sua realização; 

apresentação da apostila orientadora para 

prováveis contribuições; estabelecimento 

de prazos para os professores 

trabalharem com os estudantes, as 

orientações contidas na apostila; 

- Elaborar de uma apostila explicativa 

sobre como iniciar, organizar, formatar e 

apresentar o trabalho de pesquisa 

escolar, contendo orientações sobre cada 

parte do gênero textual para que o 

estudante possa visualizar como deve ser 

o resultado o final do seu trabalho; 

- Oferta aos alunos de plantão tira dúvidas 

a respeito das orientações contidas na 

apostila e sobre demais dúvidas inerentes 

à elaboração de trabalhos de pesquisa 

escolar. 

 

qualidade dos trabalhos de 
pesquisa por meio do feedback 
dos professores, na 
coordenação pedagógica 
coletiva. 
- Participar do conselho de 
classe das turmas dos 6º e 9º 
anos com objetivo de avaliar a 
possível melhoria das notas 
atribuídas aos trabalhos 
realizados, após o 
desenvolvimento desse projeto, 
por meio dos depoimentos dos 
professores envolvidos; 
- Aplicar questionário a pelo 
menos 15 estudantes atendidos 
com o projeto, por semestre, 
para que os mesmos avaliem o 
projeto. 
- Levantar dados das 
avaliações realizadas pelos 
professores e estudantes, 
tendo em vista a melhoria do 
projeto para o ano letivo de 
2018. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Crescendo 
Coletivamente 

-Oportunizar momentos coletivos educativos 
para análise da proposta pedagógica em 
consonância com a prática educativa em 
busca de uma educação de qualidade. 
-Programar a prática educativa; 
-Buscar a interdisciplinaridade do currículo em 
consonância com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais -PCNs e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais -DCNs; 
-Oportunizar o aperfeiçoamento do 
profissional de educação na busca de uma 
prática educacional de qualidade e com 
equidade; 
-Oferecer momentos de estudo dos 
documentos e legislação educacional para 
melhor compreensão das atividades 
institucionais do dia a dia; 
-Dar subsídios para organização das 
atividades escolares realizadas pelos alunos 
em sala de aula. 

-Reuniões acerca das 
atividades propostas. 

   -Estudo dos documentos 
educacionais frente à 
identidade da Instituição 
em consonância com a 
Proposta Pedagógica. 
-Estudo de textos de 
reflexão. 
-Confecção de 
atividades para utilização 
em sala de aula. 
-Avaliação do processo 
ensino-aprendizagem. 
-Avaliação das 
atividades desenvolvidas 
em sala de aula. 
-Adequação curricular 
necessária. 
 

Todo corpo 
docente e Equipe 
Diretiva 

A cada final de 
bimestre 
verificando o 
uso 
responsável do 
tempo para 
atividades de 
cunho 
pedagógico 
que visam o 
enriquecimento 
da prática 
educativa. 
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-Oportunizar a produção de atividades para 
utilização em sala de aula. 
 

 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 
 

Intervenção 
 

Sanar Dificuldades Que 
comprometem o desenvolvimento 
cognitivo do aluno em relação aos 
conteúdos ministrados no 6° anos. 
 

O Projeto se dará juntamente com 
os professores na quais relatam 
dificuldades específicas do público 
alvo. 
Será realizada pela professora Maria 
Helena de O.S Nogueira o teste da 
psicogênese português, matemática 
identificando e avaliando o nível e 
defasagem a qual os alunos se 
encontram. 
Na fase seguinte, será feito um 
trabalho de intervenção com 
professor da área. 
A Sala de apoio acompanhará os 
resultados obtidos por meio da 
intervenção feita ao decente. 
 

Maria Helena de O.S 
Nogueira. 

Serão feitos 
testes 
subsequentes. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Intervenção 
pedagógica 

-Buscar mecanismos que possam 
reduzir a reprovação e garantir o 
sucesso do aprendiz na escola, 
diminuindo a evasão e a 
repetência. 
-Elevar autoestima de estudantes 
com baixo rendimento bimestral; 
-Conscientizar pais e alunos das 
consequências da reprovação e 
da evasão tanto para o aluno 
quanto para a sociedade; 
-Elevar a expectativa de 
aprendizagem de alunos 
prováveis reprovados; 
-Conscientizar os pais de seu 
papel na educação dos filhos; 
-Reconhecer e enfatizar a 
participação dos pais no processo 
educativo para que possam 
entendê-lo e contribuir com o 
sucesso escolar do filho. 

-Identificar junto ao Conselho de Classe, no 
final de cada bimestre, os alunos que 
possuem baixo rendimento e as causas 
deste. 
-Relacionar sugestões do Conselho de 
Classe, proposta de atendimento para estes 
alunos que possam auxiliar na dificuldade 
apresentada; 
-Realizar reuniões com responsáveis para 
informações e orientações a cerca da 
dificuldade apresentada pelo filho; 
-Buscar junto á família parceria para resolver 
o problema de aprendizagem do aluno 
dando sugestões para possíveis soluções 
por parte da escola e por parte da família; 
-Elaborar esquemas de aprendizagem, tais 
como: cronograma de estudo em casa; 
reforço escolar no contraturno das aulas; 
atendimento psicossocial. 
-Acompanhar o desenvolvimento das 
atividades de recuperação de estudo 
propostas durante o bimestre seguinte; 
-Avaliar as metodologias utilizadas e 

Coordenadores, 
Equipe Diretiva e 
SOE. 

Será realizada 
no final do 2º, 3º 
e 4º bimestres a 
partir da 
melhoria do 
rendimento dos 
alunos que 
sofreram 
intervenção. 
 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

Centro Educacional INCRA 08 

 

 

 102

redirecioná-las, se necessário, para o 
alcance dos objetivos. 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

CID Futsal 
 

Utilizar a prática do futsal como ferramenta 
de formação integral de nossos futuros 
atletas, propiciando o acesso às atividades 
do esporte escolar, da iniciação ao 
treinamento. 

-Oferecer estrutura 
física e material para a 
prática esportiva; 
-Propiciar um ambiente 
saudável e prazeroso 
para prática esportiva; 
-Metodologia 
diferenciada e 
qualidade técnica nos 
treinamentos; 
-Participar de 
competições de âmbito 
escolar, regional e 
nacional.  
 

Gilvan Ederson Leite 
de Sousa 

Os alunos serão avaliados 
de forma continua e 
processual em seus 
aspectos físicos, técnicos, 
táticos, afetivo, social e 
cognitivo ao longo do 
processo de formação, 
sendo reavaliada a 
metodologia abordada a 
cada competição 
realizada, modificando as 
ações para o próximo 
ciclo (macro). 
 

 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
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JUNTOS_NA
ESCOLA. 

Proporcionar aos pais e responsáveis o 

acompanhamento sistemático dos 

alunos (ocorrências diárias e atividades 

de classe e extraclasse), através da 

internet no endereço eletrônico. 

(JUNTOS_NAESCOLA.RHCLOUD.CO

M) 

-Disponibilizar e 
conscientizar os pais da 
ferramenta, indicando seu 
objetivo e necessidade, bem 
como o uso consciente da 
mesma. 
-Alimentar a plataforma, de 
forma responsável, 
diariamente para 
disponibilizar informações 
fidedignas e verídicas. 
  
 

Professores e direção. -Utilização consciente 
e responsável da 
ferramenta por pais, 
professores e direção; 
-Entendimento entre 
os pares da 
comunidade escolar no 
que se refere ao 
sucesso do aluno. 
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Reforço 
Escolar 

O trabalho na escola deve:  

 Estimular o aluno a localizar os 

erros; permitindo que compreenda 

o seu potencial, criando 

condições favoráveis que os 

levema aproximar-se mais do 

conhecimento; criando novas 

 Recuperação da 
Aprendizagem; 

 Exploração do potencial do 
aluno; 

 Preparação para a OBMEP. 
 

Ruth Bragança Todas as atividades e 
frequência serão 
registradas em fichas 
individuais (Anexo 3) e a 
avaliação será contínua, 
narrando todo o progresso 
ou a falta dele. 
Periodicamente, os 
professores regentes 
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técnicas, métodos e 

procedimentos para trabalharas 

atividades, as quais apresentam 

dificuldades;estimulando-os a 

solucionar suas dúvidas e 

proporcionando um conhecimento 

amplo sobre o assunto estudado. 

serão informados do 
progresso de cada aluno. 
Também haverá um 
acompanhamento quanto 
às notas bimestrais 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Crescendo 
por meio da 
leitura 
 

Motivar os alunos a se 

interessarem pela leitura dos 

tipos textuais e também pela 

diversidade de gêneros 

textuais, visando construir seus 

próprios escritos.  

 

-Levantamento da variedade de títulos 
disponível na escola; 
-Apresentação da proposta aos 
alunos;  
-Pedido de obras que eles já tinham; 
-Troca das obras; 
-Reconto das obras; 
-Pesquisa de leitura espontânea;  
-Exploração das obras oral e por meio 
de imagens; 
-Preenchimento de fichas de leitura;  
-Construção individual e coletiva de 
textos;  

Perpétua R. Porto 
Fernandes. 

-Avaliar com precisão os 
níveis de leitura em que 
os educandos estavam e 
todo processo de 
desenvolvimento da 
aprendizagem em que 
eles se encontram.  
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-Apreciação e exposição dos escritos.  
 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Conhecer, 
Pensar, 
Fazer e 
Apreciar 
Música. 

Desenvolver a sensibilização e 

vivência musical priorizando a 

expressão oral e sonora. Nessa 

perspectiva será realizado 

trabalho com os elementos 

constitutivos da música e da 

língua por meio de vivências de 

corpo, voz e movimento. 

-Cantar apreciando a sonoridade e a 
melodia. 

-Auxiliar os desenvolvimentos 
corporal e harmônico. 

-Estimular o raciocínio e a atenção 
em relação ao texto. 

-Analisar criticamente letras de 
músicas diversas. 

-Redescobrir o gosto por diferentes 
estilos musicais. 

-Ampliar o vocabulário. 

-Despertar a criatividade. 

-Integrar músicas, de forma 
interdisciplinar, aos conteúdos 
trabalhados. 

-Reconhecer a música como um 
texto possível de ser lido e 
interpretado 

Coordenador e 
Equipe gestora 

Os alunos serão 
observados durante todo 
o “Projeto através da 
observação do interesse, 
participação, realização 
das atividades, orais, 
escritas e práticas. Os 
conteúdos explorados 
também serão analisados 
pelos trabalhos e provas 
aplicadas em sala de aula 
durante cada bimestre. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Melhor 
Viver – 
Oficina de                                                                                                              
Socorrista 
/ Primeiros 
Socorros 

Habilitar e treinar alunos e 

comunidade para prestar o 

socorro pré-hospitalar 

de emergência. 

Preservando a saúde e 

integridade física, minorando 

o sofrimento causado por 

acidentes, males súbitos e 

pelas doenças que os 

atingem no local de trabalho, 

escolas e residências, 

mantendo a vida e aliviando 

ou impedindo a ocorrência 

de maiores complicações, 

numa visão prevencionista. 

-Apresentar o que são os primeiros 
socorros, conhecer os sinais vitais, assim 
como as situações e procedimentos de 
emergência e a montagem de kit de 
primeiros socorros. 
Conhecer e reconhecer os conceitos e 
procedimentos relativos aos primeiros 
socorros: 
1.Hipotermia; febre; respiração; 
reanimação cardiopulmonar;  
2.Pressão arterial; sinais de Apoio; 
solicitação de socorro; 
3.Situações e procedimentos de 
emergência; 
4.Asfixia; ressuscitação cardiorrespiratória; 
hemorragias; 
5.Corpos estranhos;  
6. Transporte de acidentados; acidentes e 
procedimentos; 
7.Ações incorretas e prevenção 

Coordenador e 
Equipe gestora 

Capacidade de identificar, 
abordar e agir 
corretamente, mediante a 
utilização de técnicas ou 
condutas adequadas, 
frente aos principais 
eventos. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

A Arte de 
Ser 
Humano – 
Oficina de 
Judô. 

Através dos preceitos do 

ensinamento do judô, auxiliar no 

processo de desenvolvimento 

educacional, social e de saúde do 

alunado atrelado ao sentimento 

de cooperação, amizade e 

desenvolvimento humano,  

psicomotor, afetivo e social. 

-Criar um espaço de convivência 
esportivo-social, evitando o contato 
com o mundo da marginalidade, 
vislumbrando perspectivas de 
melhoria da qualidade de suas vidas; 
-Utilizar as diversas perspectivas de 
melhoria como ação preventiva de 
distorções sociais; 
-Favorecer a disseminação de uma 
cultura esportiva diversificada por 
meio de atividades com várias 
modalidades esportivas, tendo como 
principal foco o judô. 
-Praticar atividades esportivas 
pautadas em princípios sócio-
educacionais como meio de formação 
de indivíduos, que através de valores 
desenvolvidos dentro do esporte, 
sejam multiplicadores da nãoviolência 

Coordenador e 
Equipe gestora 

Desenvolvimento de 
valores morais, firmeza, 
autoconfiança, 
potencialidades, 
inteligência, capacidade 
de superação, 
determinação diante dos 
desafios e senso crítico, 
fundamentais para que o 
processo educacional se 
estabeleça na plenitude 
necessária para o 
enfrentamento da vida 
moderna e para a 
construção de uma 
sociedade melhor.  
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e da ética na vida, que sejam, além 
de qualquer outra coisa, cidadãos; 
-Envolver a família, a escola e a 
comunidade em uma ação conjunta 
de valorização dessas instituições 
frente à criança e o adolescente; 
 

 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
 

Transforman
do e 
Inovando – 
Oficina de 
Games e 
Apps. 

Promover a interação 

entre conteúdos 

pedagógicos e jogos 

eletrônicos, por meio do 

desenvolvimento de 

jogos e aplicativos para 

celular que contemple 

um determinado 

conteúdo curricular de 

forma lúdica, ampliando 

os índices de motivação 

pessoal. 

-Conhecer os conceitos básicos de lógica de 
programação para jogos.  
-Instruir quais os passos necessários para 
criar um aplicativo no mercado de 
desenvolvimento de aplicativos e jogos para 
smartphones. 
-Elencar os sites que disponibiliza formas 
diferentes de criar seu próprio aplicativo, 
com opção para iPhone, Android e Windows 
Phone. 
-Conhecer os diversos processos para a  
-Utilização de games para que os alunos 
aprendam conceitos de programação e 
ciência da computação. 

Coordenador e 
Equipe gestora. 

-Apresentação, 
participação, organização E 
envolvimento dos alunos na 
confecção e apresentação 
dos games e Apps; 
-Realização de devolutivas 
por escrito e oralmente, 
individuais e coletivas, para 
que os alunos possam 
acompanhar seu processo 
de desenvolvimento e 
aprendizado.  
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-Criação de games e Apps: como escolha de 
sites; tipo de aplicativo; parte visual; 
ferramentas de divulgação e etc. 
- Identificar a diversidade do mercado de 
games e como projetar seus games da 
melhor forma possível e quais os melhores 
canais de distribuição e divulgação. 
-Incentivar a criação de suas próprias 
startups, sozinhos ou em grupo, e lançarem 
seus produtos no mercado, seja ele um 
game, um aplicativo, uma aplicação web, um 
hardware, ou qualquer outro tipo de produto 
tecnológico. 
-Apresentar conceitos de marketing, vendas, 
direito, contábil, MVP, RH, Canvas, entre 
outros conceitos extremamente importantes 
para qualquer empreendedor e futuro 
empresário. 

 
 
 
 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFº. 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO  
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Eureka!!! – 
Oficina de 
Robótica. 

Desenvolver habilidades e 

competências como: trabalho de 

pesquisa; capacidade crítica; o 

senso de saber contornar as 

dificuldades na resolução de 

problemas e o desenvolvimento 

do raciocínio lógico, através do 

uso da Robótica Educacional 

como recurso pedagógico, 

apontando as diversas formas 

como essa tecnologia é utilizada e 

as perspectivas em relação ao 

processo cognitivo. 

-Identificar, a partir dos materiais 

didáticos de robótica, ferramentas 

tecnológicas e metodologias de 

ensino que melhor se adaptem ao 

currículo da Educação Básica 

nacional, bem como aos princípios da 

educação em tempo integral; 

-Desenvolver materiais didáticos – 

hardware, software, manuais e 

tutoriais – que possam ser atraentes 

para os estudantes da Educação 

Básica, aumentando, assim, o 

interesse pelas ciências exatas e 

tecnológicas, buscando melhorar o 

seu desempenho escolar; 

-Promover a integração entre as 

escolas e as comunidades, a partir da 

criação de Pontos de Presença* para 

o desenvolvimento e uso de 

metodologias e ferramentas 

Coordenador e 
Equipe gestora. 

A partir da identificação do 
nível de compreensão, 
descoberta, construção e 
reconstrução de trabalho 
científico através da 
capacidade inventiva, 
envolvendo o processo 
de, imaginar, raciocinar e 
depois criar. S 
-Avaliação de situações e 
ideias, reflexão sobre o 
que foi visto e 
possibilidades de ação, 
planejamento e execução 
de soluções para 
problemas levantados. 
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tecnológicas;  

- Capacitar estudantes, professores 

que atuem Educação Básica, para 

uma melhor utilização dos materiais 

didáticos desenvolvidos. 

- Promover eventos de caráter 

integrador, com as escolas 

participantes do projeto, como 

Mostras, Desafios ou Competições de 

Robótica, sendo realizados nos 

Pontos de Presença; 

-Promover a participação da escola 

em eventos tecnológicos distrital e 

nacional. 
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