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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional 08 é fruto da interação 

entre objetivos e prioridades estabelecidos pela comunidade escolar. É importante 

lembrar que esse documento é flexível às transformações frente às demandas sociais, 

por intermédio das ações educativas que se quer realizar.  

Sendo um processo democrático da tomada de decisões, o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), preocupam-se em reconstruir a realidade quando necessário, para 

satisfazer as necessidades da coletividade. Para o seu desenvolvimento, levam-se em 

consideração os princípios que norteiam as práticas desenvolvidas dentro da escola 

pública, como a promoção de escola a um espaço público, lugar de debates, de diálogos, 

construídos através de discussões e reflexões, no espaço da coordenação.  

A crítica reflexiva que ampara o nosso papel social frete as demandas da 

comunidade é a promoção da equidade cultural, a superação das necessidades presentes, 

o conhecimento científico, a promoção de relações sociais pautadas no encontro das 

desigualdades e no fortalecimento de idéias, como retrata a figura 1. 

  

  

Figura 1: Retrato de uma sociedade oprimida, produção cultural desenvolvida na semana da diversidade. 

 

Para avançar na organização do trabalho pedagógico, a escola promoveu 

momentos de formação continuada, discussões, reflexões e pesquisas socioeconômicas 

e culturais acerca da comunidade discente com foco na melhoria da prática educativa e 

sua transformação.   

Os debates sobre a semestralidade e a organização de aprendizagens em ciclos, 

muitas vezes, realizados em instituições distintas, foram amplamente desenvolvidos 
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com os membros da comunidade escola com o intuito de criar uma adequação curricular 

capaz de atender a realidade da nossa unidade de ensino (UE).  

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

O Centro Educacional 08 apresenta uma jornada de 45 anos, que começou como 

escola classe, em seguida, Ensino Fundamental/EJA e depois Fundamental e Médio, 

como permanece até os dias atuais.  

A instituição foi inaugurada em 12/10/1972, sob a direção da Professora Maria 

do Socorro Constantino da Silva, com a denominação de Centro 02 de Ensino de 1º 

Grau, em 1976, com a resolução nº 95-CD, sua denominação foi alterada para Centro de 

Ensino de 1º Grau 02 do Gama, reconhecida pela portaria nº 17 de 07/07/1980, da SEC-

DF, publicada no DODF nº 129 de 10/07/1980. A partir de 2010, a Instituição passou a 

oferecer, de forma parcial, a modalidade de educação integral e o Ensino Médio. Por 

este motivo, a escola teve o nome alterado, novamente, para Centro Educacional 08 do 

Gama, a partir de 2011.  

A Escola surgiu com o intuito de atender a demanda local, vindo a contribuir, 

significativamente, com a comunidade, pois facilita o acompanhamento acadêmico, por 

parte dos pais, esse fato torna-se verdade ao afirmar que 70% dos nossos estudantes são 

assistidos pela família (fig. 2). 

 

 

Figura 2: Levantamento estatístico sobre a condição parental dos estudantes. 
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Atualmente, o CED 08 compreende uma área total de 12.185,5 m2, sendo desse 

total 3.115 m2 de área construída. Nesse espaço são atendidos, em média, 1020 

estudantes, oriundos da própria região geográfica e do entorno, em que estão 

distribuídos em dois turnos, atendendo o Ensino Médio, no matutino, e o Ensino 

Fundamental, no vespertino. Entre outras atribuições, é nessa unidade de ensino (UE) 

que se encontra o polo de atendimento à criança que apresentam deficiência visual.  

Em seu espaço físico, a UE é constituída de 20 salas de aulas, 1 sala de direção, 

1 secretaria, 1 sala de professores, 1 sala de coordenação, 1 sala de Supervisão 

Pedagógica, 1 cantina, 3 depósito, 1 biblioteca, 1 mini-auditório, 1 sala polo de 

atendimento (deficiente visual), 1 quadra de esportes, 1 guarita, 1 laboratório de exatas, 

1 laboratório de informática, 2 banheiros masculinos, 2 banheiros femininos, 1 sala para 

os auxiliares de educação, 1 sala para os vigias. 

Para o desenvolvimento das práticas pedagógicas conta-se com 33 regentes, 4 

Coordenadores, 1 Secretaria, 2 Supervisores, 1 Diretor, 1 Vice-diretor, 3 Professores 

atuantes na biblioteca (professoras readaptadas), 1 Professor atuante na Sala de 

Recursos, 3 servidores na sala de deficiência visual, 6 Auxiliares de Limpeza, 3 

Merendeiras, 4 Vigias, 4 Servidores readaptados na Secretaria com apoio. 

Para gerir este estabelecimento, dispõe-se de repasses financeiros, através do 

MEC/PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, feito pelo FNDE, que no ano de 

2017 foi no valor de R$ 45.000,00, sendo que 30% foram utilizados na aquisição de 

bens permanentes e 70% em materiais de consumo.  

A prestação de contas feita aos órgãos responsáveis se encontra no 

estabelecimento para maiores esclarecimentos a qualquer membro da comunidade 

escolar e no sistema SEI da Secretaria de educação. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O fator crucial que caracteriza a comunidade local é o desprovimento de 

recursos financeiros, observa-se que 33% dos entrevistados admitem ter uma renda 

inferior a um mil reais mensais (figura 3), para sustentar uma família de 

aproximadamente cinco pessoas. Muitas dessas famílias são mantidas por programas do 

governo, como bolsa família, que cobre apenas as despesas básicas com muita 

dificuldade. 

A segunda maior renda, representada no gráfico, é oriunda de diárias e trabalhos 

informais, sendo que 80% das diárias são realizadas por mães, que em média, saem para 

trabalhar às 6h da manhã e retornam às 19h. Nesse cenário, a matriarca que se ausenta 

muito cedo não participa ativamente do convívio social dos filhos, os quais são 

assistidos, por irmão mais velho, avós, tios, primos entre outros parentes, quando 

presentes.  

 

 

Figura 3: Levantamento socioeconômico 

 

O comércio de drogas, mediante o cenário acima, de uma juventude condenada 

ao desemprego e a falta de esperança, articula-se, muitas vezes, como uma alternativa 

plausível para aquisição de dinheiro rápido e fácil, na tentativa de suprir as suas 

necessidades básicas.  

Outro fator que acomete a comunidade local é a higiene social, pautadas em 

condições de insalubridade em associação à violência e o desemprego. Observa-se que 

uma parcela desse público reside em locais pequenos com aglomerado de moradores, 

demonstrando características típicas de um cortiço, em que as relações interpessoais são 

mantidas de forma defensiva, para garantir a sobrevivência.  
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 A violência é terceiro fator presente na representação da comunidade assistida, 

esta é uma questão grave, que impede a realização do pleno potencial de trajetórias 

pessoais, em que vítimas e/ou famílias inteiras têm o seu desenvolvimento global 

limitado. As crianças, por exemplo, não conseguem estabelecer vínculos na sala de aula 

com colegas ou mesmo com o professor e, isso dificulta o seu processo de aprendizado. 

O problema da violência é que essa se apresenta tanto na forma psíquica quanto nas 

marcas físicas, ofendendo a integridade do outro e tirando-o direito ao desenvolvimento 

psicossocial. 

A solução para este caos, muitas vezes, é direcionada à criação cultural. O funk, 

o hip-hop, break atualizam as marcas do mundo vivido de deus moradores, bem como a 

representação social com sentimentos de pertencimentos presente nas pinturas, no 

grafite ou nas fotografias, promovendo uma mistura de arte com vida que faz a 

esperança cotidiana ser chamada de cultura, a partir do grito de socorro atrelado a sua 

representação.   

Em um espaço parcialmente arborizado, necessita, entre outras, da construção de 

uma cobertura da quadra esportiva e da construção de um auditório (preferencialmente 

segundo o modelo das escolas de Ensino Médio). Essa ampla reforma faz-se necessária, 

pois, entre as atividades, atualmente desenvolvidas na escola, como o projeto literário e 

os jogos do interclasse, depende exclusivamente das condições climáticas, o que 

promove, consideravelmente, um prejuízo pedagógico para os alunos.  

Em relação ao desempenho acadêmico dos discentes frente aos exames externos, 

observa-se uma melhora gradual quanto a anos anteriores, mas ainda está abaixo da 

média distrital e, consequentemente a média nacional. No Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), por exemplo, obteve-se uma média abaixo do esperado 

para os indicadores de qualidades educacionais estabelecidos pelo Governo Federal, em 

que combina informações de rendimento escolar (fluxo), constantes do Censo Escolar, e 

o desempenho dos estudantes nas avaliações padronizados do SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica). No entanto, essa média foi maior do que o ano anterior, 

demonstrando indicadores positivos quanto promoção de ações, pois, apesar das 

dificuldades encontradas com a infraestrutura entre outros fatores, os projetos e as ações 

pedagógicas desenvolvido por toda comunidade escolar não podem parar, pois o 

público atendido anseia por mudanças sociais, qualificação profissional, 

responsabilidade e respeito da valorização da pessoa humana.  
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Outro dado capaz de avaliar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes no 

ensino fundamental e fornecer dados para reflexão é a provinha Brasil, que oferece 

informações que podem orientar e operacionalização ações frente a interpretação dos 

resultados dentro da proposta política de desenvolvimento social. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também é um indicador de 

desempenho do estudante ao final da educação básica, buscando contribuir para a 

melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. Este indicador promover 

informações sobre o fluxo de aprendizagem e almeja ações que possam, de forma 

equilibrada, favorecer uma educação de qualidade. 

No interior da escola, outros elementos sinalizam a qualidade social da 

educação, entre eles, a organização do trabalho pedagógico e gestão da escola; os 

projetos escolares; as formas de interlocução da escola com as famílias; o ambiente 

saudável; a política de inclusão efetiva; o respeito às diferenças e o diálogo como 

premissa básica; o trabalho colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento dos 

colegiados e/ou dos conselhos escolares. 

Os esforços na formação da pessoa humana não cessam. Eles são buscados em 

ações sociais, promoção de cenários em que os alunos possam dialogar com 

profissionais de áreas específicas, conhecerem ambientes universitários, participar de 

feiras, eventos e palestras construtivas para a sua formação, pois é na escola, o primeiro 

contato com, além do familiar, que a criança começa a estabelecer elos sociais. Assim, 

estamos incumbidos de garantir que as novas gerações tenham acesso ao legado cultural 

da humanidade, em um espaço geográfico e histórico onde a educação dá-se de forma 

intencional, estruturada, sistematizada e explícita. 

A Escola, portanto, deve estar atenta aos aspectos afetivos e eferentes dos 

estudantes, visto que esses aspectos são condições fundamentais para a participação, 

tanto no processo de aprendizagem como na formação do espírito de solidariedade e 

colaboração. 

Nesse contexto, busca-se uma educação alicerçada em valores éticos e morais e, 

principalmente, sempre construindo uma ação coletiva é que almejamos realizar e 

alcançar uma formação continuada, acompanhando os avanços científicos e integrando 

toda comunidade nesse processo, criamos um questionário socioeconômico, para coletar 

informações pertinentes a alguns aspectos da vida familiar dos nossos estudantes. Esse 

questionário serviu de base para identificar determinados comportamentos presentes 
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entre alguns pais, como o de não intervir ou mesmo não ajudar os estudantes a terem um 

melhor desempenho escolar.  

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A educação, segundo a Constituição Federal de 1988, é um direito de todos. Para 

que esse direito seja alcançado, a sociedade brasileira vem se organizando a fim de que 

cada brasileiro, independente de sexo, orientação sexual, identidade, gênero, raça, cor, 

credo religioso, idade, classe social e localização geográfica, tenham acesso à educação. 

A ideia de ensino que enfatiza a construção do conhecimento nos remete a 

refletir sobre nossa prática em sala de aula. De uma cultura de escola e professor como 

transmissores de conhecimento, passamos para outro papel, de auxiliar na construção do 

conhecimento que perpassa mudanças na forma de pensar dos estudantes, num processo 

de evolução conceitual. O estudante não é uma tábua rasa que possam agregar 

conhecimento como afirma Freud (1872), pelo contrário é um ser dotado de 

aprendizagens individuais adquiridas ao longo de suas experiências pessoais, como 

apresenta Piaget em 1976, a partir desse aprendizado que o indivíduo se desenvolve.   

O caráter social da aprendizagem escolar se expressa em conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, o que Vygotsky ilustra como concepção de que os processos 

de desenvolvimento e aprendizagem humanos são essencialmente sociais. Ou seja, em 

qualquer circunstância, “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa 

através de outra pessoa”, tem na figura do mediador, o professor, a oportunidade de 

conhecimento científico que pretende construir com eles, levando em consideração seus 

conhecimentos prévios. 

 

5. PRÍNCIPIOS ORIETADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

O conhecimento é repassado desde os primórdios da humanidade, 

intencionalmente, na tentativa de preservar o aprendido, sendo difícil estipular o 

momento histórico do surgimento institucionalizado da Escola, assim é consensual o 

compromisso de construir o saber através da interação de todos os segmentos sociais, 

relevando a ação educativa, garantindo a todos o exercício pleno da cidadania e a 

compreensão da temática científica. 
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Cabe à escola proporcionar um conjunto de práticas contextualizadas com áreas 

afins, com o propósito de contribuir para que os estudantes se apropriem de conteúdos 

sociais e culturais diversificados, para o convívio social de forma crítica e construtiva.  

Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

oferecer ensino de qualidade, com a participação da família e da comunidade, 

assegurando o desenvolvimento integral do aluno e suas condições para o seu 

aprimoramento como pessoa humana, propiciando a todos o sucesso escolar, 

obedecendo aos prazos legalmente estabelecidos pela LDB, quanto aos níveis e 

modalidades de ensino.  

A conjuntura social, na qual todos estão imersos, amplia o papel e o significado 

da educação escolar, exigindo que a mesma opere em aberta e constante interação com a 

dinamicidade da vida. A mudança do sentido de escola nas propostas de ciclos é 

orientada pelo entendimento de que ela deva combater as desigualdades sociais, em 

particular aquelas que afetam a escola como instância de mediação das desigualdades. 

Afinal, a proposta de ciclos pretende corrigir ou minorar os desacertos dessa escola 

graduada por idade (ano de vida – ano de escola), ao buscar assegurar a permanência da 

criança em períodos mais extensos e mais flexíveis na escola de ciclos (ciclo da vida – 

ciclo escolar). 

O princípio da progressão continuada é justamente garantir a todos o direito de 

aprender. Ele reconhece que as crianças passam por ciclos de desenvolvimento - como 

ensinou o psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) e que as aprendizagens ocorrem 

dentro desses ciclos. Mas cada criança tem um ritmo e uma maneira de aprender, que 

devem ser respeitados. Por isso, em vez de uma organização curricular dividida por 

séries, anual, a progressão prevê a possibilidade de ciclos de dois, três ou quatro anos e 

elimina a retenção dentro desse período, por acreditar que, com um tempo maior 

disponível, todos podem atingir as expectativas de aprendizagem. 

De comum acordo com as propostas apresentadas na reestruturação da seriação 

em ciclos estão as diretrizes de organização do trabalho para semestralidade, no Ensino 

Médio, em que prevê um currículo organizado por semestres na tentativa de agregar 

saberes, problemas, sentidos e valores decorrentes da socialização do grupo de origem, 

em detrimento a organização por séries anuais requer uma reorganização dos processos 

ativos para promoção das aprendizagens. 

Esses processos são embasados na necessidade de igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; pluralismo de ideias e concepções, reconhecimento 
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pluricultural e multiétnico, como traz os princípios norteadores presentes no artigo 206 

da CF/88. A Constituição também defende o princípio da gestão democrática, ou seja, a 

unidade de ensino tem autonomia para construir a sua proposta pedagógica frente as 

demandas encontradas. Pautadas nessa proposta, as políticas visam romper com a 

homogeneização do aprendizado e promover uma assimilação entre os conteúdos e 

cotidiano dos discentes.    

É com base nesses pilares que a escola deve formar cidadãos capazes de atuar 

com competência e dignidade na sociedade, buscando eleger como objetivo do ensino, 

conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam o momento 

histórico, cuja aprendizagem e assimilação são consideradas essenciais para que os 

alunos possam exercer seus direitos e deveres.  

Assim, saber como a oferta da educação vem se dando no País é muito 

importante, para que possamos corrigir as assimetrias regionais, garantindo educação de 

qualidade socialmente referenciada como um direito de todos (as). O Plano Nacional de 

Educação (PNE), com diretrizes, metas e estratégias, deve ser objeto de análise pelos 

diferentes sistemas de ensino, instituições educativas e sociedade em geral. 

 

6. OBJETIVOS  

 

A escola tem como objetivo cumprir as diretrizes e preceitos estabelecidos na 

Constituição Federal, na LDB, corrigindo as distorções de aprendizagem, através de 

análise da realidade dos anos anteriores, relato dos professores e comunidade escolar. 

Em especial, a escola objetiva desenvolver uma ação educativa baseada na filosofia 

“educação voltada para os Direitos Humanos” na Secretaria de Educação do DF, 

proporcionando um conjunto de conhecimentos nacionalmente elaborados e 

reconhecidos para o necessário exercício da plena cidadania.  

Para alcançar esse propósito, essa UE conta com a participação de todos os 

segmentos envolvidos no processo de formação dos discentes, indispensáveis para que 

se favoreça a aprendizagem efetiva e significativa dos estudantes, bem como a 

construção de valores, por meio das práticas pedagógicas que propiciem o exercício da 

cidadania. Para tanto, faz-se necessário que haja, também, a interação das áreas de 

conhecimentos através da ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade 

cultural, trabalho e consumo, na construção de valores sociais. 
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O trabalho pedagógico com o Ensino Médio, em particular, visa, além do 

supracitado, a preparação dos alunos para o ingresso no Ensino Superior, por meio de 

um sistemático trabalho baseado no processo do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), na Avaliação do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB, bem como 

outros instrumentos avaliativos entre as principais faculdades do DF. 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover interação da Escola com a Comunidade. 

 Promover conexões entre as disciplinas. 

 Reduzir a disparidade entre grupos locais de aprendizado. 

 Resgatar os valores morais e sociais. 

 Preparar os alunos do 3º ano do Ensino Médio para as avaliações externas. 

 Promover o encontro com autoestima de si mesmo.  

 Reacender a esperança dos discentes fretes as dificuldades encontradas.    

 Possibilitar ao educando: 

a) Atribuir sentido a textos orais e escritos de forma crítica, de acordo com a 

função de cada um; 

b) Estabelecer relações entre partes do texto ou entre textos diversos; 

c) Escrever textos coerentes e coesos, de diversos gêneros; 

d) Reconhecer, relacionar e utilizar corretamente vocábulos e expressões 

simples de uso cotidiano da língua inglesa, bem como vocábulos básicos em 

contextos reais de comunicação; 

e) Participar das atividades corporais, de forma a estabelecer relações 

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo a si mesmo como 

elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividade corporal; 

f) Desenvolver o reconhecimento e a análise, dentro da prática cotidiana, das 

atividades físicas que promovam a saúde; 

g) Experimentação e exploração das possibilidades de cada linguagem 

artística; 
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h) Identificação, relacionamento e compreensão a identificação sobre arte, 

reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos, e 

concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias; 

i) Reconhecer, analisar e interpretar dados que a natureza fornece com o 

intuito de entender teorias e compreender a influência dos seres vivos na 

transformação do ambiente; 

j) Desenvolver capacidades cognitivas abstratas e formais, de raciocínio, de 

abstração, de dedução, de reflexão e de análise, bem como desenvolver 

habilidades para resolver problemas em deferentes campos; 

k) Compreender a geografia, a natureza do homem, na busca da compreensão 

do espaço, contribuindo para formação de cidadãos críticos, responsáveis, 

conhecedores de seus direitos e deveres; 

l) Inserir no processo histórico, de modo que o aluno se perceba como agente 

desse processo, e se conscientize de seus deveres e direitos; 

m) Compreender a integração das histórias individuais e coletivas como parte 

da História. 

n) Desenvolver no aluno uma inteligência prática que o permita reconhecer 

problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, 

desenvolver uma ampla capacidade de lidar com a atividade matemática. 

o) Proporcionar aos alunos do Ensino Médio uma vivência com a realidade dos 

exames nacionais, partindo de uma avaliação interdisciplinar confeccionado 

pelos próprios professores a partir de um tema pré-estabelecido em virtude 

da realidade dos alunos.  

 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS. 

 

O debate em torno da qualidade social da educação implica reconhecê-la como 

um campo polissêmico, dinâmico e histórico, inscrita nas demandas de uma sociedade, 

em um determinado período, presente no tempo e no espaço. Por assim dizer, é preciso 

reconhecer a educação como uma prática social. No Brasil, a questão da qualidade em 

educação sempre esteve imbricada nos propósitos da educação, e estes, no processo 

socioeconômico, político e cultural do país, além de uma extensiva influência 

internacional. Mas a pedagogia histórico crítica infere sobre a importância do sujeito, 
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como formador de relações sociais e interação com o meio ambiente, na construção de 

uma escola marcada por conflitos entre o desenvolvimento de forças produtivas e 

relações sociais de produção, com um propósito de garantir a aprendizagem de 

conhecimentos historicamente construídos pela humanidade.  

Nessa perspectiva, a educação é uma prática social, que une os homens entre si 

em torno do direito de aprender e, cabe a comunidade docente criar mecanismos 

capazes de instrumentar elementos para decodificar informações oriundas de prática 

social do estudante. Os instrumentos que fundamentam essas práticas são sistematizados 

na compreensão no conjunto de saberes, experiências e percepções construídas pelo 

próprio estudante em sua trajetória experimental que envolve a sua vivencia pessoal e 

acadêmica. 

Para que isso ocorra, a aprendizagem deve ser fomentada por uma relação de 

interação associada a troca de experiências, tendo como protagonista o estudante do 

processo de aprendizagem. O professor entre nesse processo de construção mediando o 

conhecimento adquirido na busca constante da prática social envolvido por uma 

problematização associada a uma instrumentação teórica que prevê identificar os 

elementos culturais produzidos pela humanidade e, assim distinguir entre essencial e 

acidental, na tentativa de organizar e refletir sobre a forma mais adequada para atingir a 

humanização.  

A proposta deste currículo é resgatar os eixos transversais, educação para 

diversidade, educação para cidadania, educação para sustentabilidade e educação para e 

em direitos humanos, em uma perspectiva histórico crítica de ideologia, reprodução 

cultural e social, classe social e relações sociais; com a intenção de emancipar a 

conhecimento considerando as diferentes relações. Pois segundo Erick Erickson, o 

desenvolvimento pessoal e construído a partir de experiências por intermédio da 

reconstrução de conceitos. 

Ao mesmo tempo, consideramos a grade curricular proposta ao programa de 

avaliação seriada da Universidade de Brasília, tendo em vista que, o conhecimento 

desses pontos contribui para familiarizar os estudantes quanto a possibilidade de acesso 

ao ensino superior. 

Assim, uma proposta curricular integrada não se encerra em si mesma, essa 

unifica-se à medida que atende os propósitos educacionais de uma sociedade 

democrática, buscando contribuir na formação de um cidadão crítico e autônomo. 
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Para esse modelo de currículo democrático, a Secretaria de Educação propõe 

uma avaliação formativa, com característica diagnóstica frente as intervenções ou 

instrumentos de aprendizado. No entanto, as necessidades em sala requerem atividades 

com caráter de progressão continuada, por meio de práticas de reagrupamento ou 

mesmo sistemas de monitoria.  

A educação integral surge nesse cenário oportunizando atividades de autonomia 

para realizar tarefas; desenvolvimento e valorização de hábitos de cuidado com a 

própria saúde e bem-estar; estabelecimento de vínculos afetivos e de trocas, ampliando 

sua rede de relacionamento e de sua convivência social. Além disso, traz em sua 

concepção atender necessidade exclusivas de aprendizados, pois muitos dos nossos 

alunos chegam ao terceiro ciclo sem o conhecimento de alguns símbolos alfabéticos. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O aspecto psicossocial está respaldado nas relações sociais que o indivíduo 

estabelece ao longo do seu desenvolvimento (infância, pré-adolescência e adolescência). 

Nesse modelo, os estudantes são enturmados de acordo com as aprendizagens 

adquiridas, com possibilidade de retenção aos finais de cada bloco de conhecimento, 

caso, se conste que o mesmo participou de todas as formas possíveis de aprendizagens, 

mas não adquiriu as habilidades propostas para série e idade correspondentes.  

 

 No que diz respeito à dimensão do conhecimento, a proposta pedagógica 

deve considerar a educação como:  

a) integral, porque vê o ser humano como um todo, respeitando-o como 

sujeito histórico e relacional;  

b) integradora, porque respeita, contextualiza e inter-relaciona diferentes 

saberes e conhecimentos;  

c) integrada, porque está aberta para a diversidade e a multiplicidade.  

Em conformidade com as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 

9 anos (BRASIL, 2010)  

 

Para uma formação completa, essa UE oferece atividades para compor as 

aprendizagens de alunos, não necessariamente, matriculados no 6° ano das séries finais, 

em jornada estendida, que contempla um almoço como veículo de comunicação e objeto 
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de estudo. O objetivo é desenvolver nesses alunos que estão apresentando dificuldades 

no aprendizado uma oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da turma. 

A educação do Ensino Médio que tem como pressuposto teórico o 

desenvolvimento do cidadão, na plenitude da formação de seus valores de o 

fortalecimento da autonomia, bem como a formação integral dos estudantes, o respeito a 

sua concepção subjetiva, às suas experiências e os seus saberes, indica que a 

organização do trabalho pedagógico em semestres favorece o processo de ensino-

aprendizagem.  

Para essa estratégia, a escola foi reestrutura em blocos, em que no primeiro 

semestre uma parcela das turmas estuda os componentes alocados no bloco 1 e, as 

demais no bloco 2. Ao término do primeiro semestre, as turmas trocam de posição 

frente aos blocos. A proposta dos blocos pauta-se no reconhecimento que o aluno ficará 

em contanto com apenas duas disciplinas específicas por área de conhecimento.  

Conforme proposta da LDB, a instituição educacional deve possibilitar aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) a inclusão do educando 

em classes do ensino regular com intuito de desenvolver suas competências, 

ultrapassando os limites de sua situação. Trata-se de uma abordagem humanística, 

democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o 

crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos.  

Tal atendimento complementar oferecido pelo professor especializado tem 

como objetivo oferecer suporte à educação para o alunado que apresenta necessidades 

educacionais especiais. Além do atendimento direto ao aluno, ainda subsidia a ação 

pedagógica do professor da classe regular, que será orientado a empregar estratégias e/ 

ou recursos diferenciados para suprir as necessidades educacionais dos alunos com 

deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Assim, o Atendimento Educacional Especializado, na perspectiva da Educação 

Inclusiva, assume um caráter exclusivamente de suporte e apoio à educação regular, por 

meio do atendimento à escola, ao professor da classe regular e ao aluno. Tem como 

objetivo oferecer aos alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional ensino 

de conteúdo específicos, estratégias e utilização de recursos pedagógicos e de tecnologia 

diferenciados, não existentes na classe regular, que são fundamentais para garantir a sua 

aprendizagem e acesso ao currículo comum.  

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) que ocorre nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, em horário contrário ao da classe regular, tem por objetivo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
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proporcionar às crianças um trabalho complementar específico, para que possam 

superar e/ou compensar as limitações causadas pelos seus comprometimentos 

sensoriais, físicos, intelectuais ou comportamentais, desenvolvendo e explorando ao 

máximo suas competências e habilidades.  

Nesse sentido, o ensino nas Salas de Recursos Multifuncionais não pode ser 

homogeneizador. Ao contrário, é necessária que se faça um diagnóstico a respeito da 

situação cognitiva, sensorial, comportamental, física, motora e escolar de cada aluno 

atendido, por meio de uma avaliação pedagógica diferencial, e, a partir desse trabalho, 

seja elaborado um plano de ensino individualizado que considere as suas dificuldades e 

valorize as suas capacidades e potencialidades. Afinal, a escola denominada inclusiva 

constitui-se, primordialmente, no lugar em que todos têm oportunidade de aprender, de 

acordo com as habilidades, o ritmo e o estilo de aprendizagem de cada um. 

Esta UE vem, ao longo desses anos, propiciando o atendimento necessário a 

vários ANEE: deficiências mental, visual e física e altas habilidades/ superdotação. No 

entanto, conta apenas com empenho e dedicação dos professores regentes e o apoio de 

quatro professoras especializadas, na sala de recursos, as quais ainda prestam 

atendimento aos Deficientes Visuais de todas as escolas do Gama, uma vez que a 

instituição é Polo no Atendimento aos DVs.  

Além disso, a escola também detém de uma sala de recursos que atende alunos 

com alguma necessidade específica no turno contrário e do serviço de orientação 

educacional. 

O aluno que não conseguir desempenho satisfatório em até duas disciplinas, ao 

final do ano letivo, terá a opção pelo Regime de Progressão Parcial com Dependência, 

conforme Lei Distrital nº 2.683 de 19/01/1991 e Portaria nº 483 de 20/11/2001, podendo 

ser inserido em turma ou de forma indireta sem obrigatoriedade de frequência, sendo de 

opção do aluno o regime conforme Portaria nº 483 reiterada pelo Conselho Nacional de 

Educação, no Processo nº 23001.000054/2003-11, referente ao Parecer nº 24/2003 - 

CEB, aprovado em 02/06/2003. 

O aluno que ficou retido em até duas disciplinas no ano de 2017, após 

formalização da opção pelo Regime de Dependência, será atendido pelo professor 

regente da disciplina em questão, no turno contrário, no horário da coordenação. O 

professor orientará os estudos e fará uso de testes, trabalhos de pesquisa, autoavaliação, 

portfólios e outros para que o estudante complete o ciclo de aprendizagem. 
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9. CONCEPÇÕES DE PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

 

Conforme as Diretrizes para Avaliação de Aprendizagem, elaborada pela 

Subsecretaria de Educação Pública, os instrumentos avaliativos como testes/provas não 

poderão ultrapassar cinquenta por cento da nota bimestral, em sua composição a nota 

deverá ser partilhada entre os trabalhos de pesquisa, seminários, entrevistas, atividades 

em grupo, entre outros a critério do professor para o melhor desempenho ensino 

aprendizagem do indivíduo com ente do seu desempenho social. 

A avaliação da aprendizagem, no regime de ciclos, é entendida como parte do 

processo de ensinar e aprender. Por isso, ganha um caráter formativo, uma vez que 

redimensiona o planejamento do professor e, consequentemente, sua prática. A 

avaliação da aprendizagem é um processo dinâmico, em que deve ser analisada e 

apreciada por instrumento de diagnóstico do trabalho escolar, com o objetivo de  

averiguar o alcance e a abordagem dos objetivos constantes do planejamento, com a 

finalidade de redirecionar ou refazer o trabalho pedagógico, de forma a garantir o 

alcance da finalidade educativa que os orienta. A aprendizagem é considerada parte de 

uma ação coletiva que busca a formação das crianças e dos estudantes em seu percurso 

formativo, garantindo o desenvolvimento em todos os aspectos.  

Durante o conselho de classe, procurou-se coerência entre o processo de 

avaliação formativa e realidade de aprendizado de cada estudante. O Conselho tem 

função mediadora e, no final do ano letivo, assume caráter deliberativo quanto ao 

processo de avaliação.  

Os profissionais envolvidos com a aprendizagem de uma determinada turma ou 

série, reunidos em Conselho, emitem um diagnóstico que se fundamenta nas relações 

interpessoais, na metodologia utilizada, nos conteúdos desenvolvidos e em outros 

aspectos considerados importantes da realidade dos estudantes e dos professores. Essa 

análise, de natureza crítica, poderá indicar as causas das dificuldades do processo 

educativo e eventuais motivos que se constituem em problemas de atuação, tanto do 

professor como dos estudantes. O Conselho de Classe presume que os professores, com 

base nos objetivos estabelecidos nos componentes curriculares, se autoanalisem quanto 

a seu desempenho e ao desempenho dos estudantes, buscando propostas alternativas, 

regras e estratégias que visem à superação das necessidades detectadas e à adoção de 

medidas preventivas no decorrer do ano letivo. Dessa forma, o Conselho de Classe 
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constitui-se como um espaço de discussão da comunidade escolar, conferindo à ação 

educativa rigor metodológico e dimensão em reavaliação do PPP. 

 O Conselho de Classe tem autonomia de deliberar, em seu parecer final, não 

cabendo recurso em outra instância da Escola. É constituído pelos professores da turma 

e de área, pela Coordenação de cada etapa de ensino, pela Gestão Pedagógica, pela 

Direção, por um representante de pais indicado pela diretoria da APP e, a partir do 6º 

ano, por um estudante eleito pela turma. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

O Currículo em movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do 

Distrito Federal e Diretrizes Pedagógicas – SEEDF, juntamente com a norma geral 

instituída pela LDB orienta sobre os eixos estruturantes: cidadania, sustentabilidade 

humana, aprendizagens, diversidade e direitos humanos na formação do cidadão.  

Entre os eixos inseridos, pode-se destacar o cidadão pleno e aquele que 

consegue exercer de forma integral os direitos inerentes a sua condição de sujeito. A 

educação, nesse ponto de vista, instaura-se como um instrumento de prevenir a 

exposição à situação de risco e de fomentar o seu desenvolvimento, posto que a 

cidadania se concretize no exercício dos direitos. 

A sustentabilidade humana avança no patamar de suprimir as necessidades 

vitais do homem para um processo compulsivo de satisfação e sensação de bem-estar 

associados a marcas, a tecnologia e ao imediatismo que submetem os sujeitos aos apelos 

insistentes do mercado. A logística da sustentabilidade também propõe o enfretamento 

da injustiça social, caracterizada, sobretudo, pelas contradições entre a opulência e a 

miséria, pela má distribuição de renda, produtos, serviços e recursos ambientais; fatores 

que interferem na qualidade de vida, o qual exige do ser humano, o exercício de pensar 

em múltiplas dimensões de o próprio ser dentro uma visão holística, integral, não 

centrada apenas na liberdade individual, mas em detrimento da justiça social e da vida 

em coletividade.   

A aprendizagem, nesse campo histórico-critico, implica em uma concepção de 

educação sustentada na teoria histórico-cultural e na premissa de como seres humanos 

são cognitivos e afetivos capazes de desenvolverem a interlocução com o outro e manter 

a igualdade de inteligências. Nesse processo de ensino, é necessário manter a 
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complexidade do ato de apreender e do sujeito de codificar a informação de qualquer 

matéria independentemente da idade.  

No âmbito social, o indivíduo confronta inúmeros fenômenos sociais, como a 

discriminação, o racismo, a homofobia e depredação de pessoas que vivem no campo, 

assim são imprescindíveis para um trabalho consciente de uma educação em diversidade 

a democratização dos atos sociais, bem como a inclusão para que todos possam usufruir 

os mesmos direitos e oportunidade.  

A ideia de que os conceitos ligados ao eixo passem por constantes 

modificações e movimento, com o proposito em construir e selecionar dinâmicas 

sociopolítico-culturais, pedagógicas e intelectuais, com finalidade de promover 

construções coletivas com a participação da comunidade escolar. 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO  

 

A Escola parte da premissa de que as experiências escolares abrangem todos os 

aspectos do ambiente escolar, tanto aqueles que compõem a parte explícita do currículo, 

como os que contribuem de forma implícita para a aquisição dos conhecimentos 

socialmente relevantes. É, portanto, imprescindível organizar os processos educativos 

de modo a acompanhar e atender às exigências de aprendizagens em cada etapa do 

percurso formativo, uma vez que estes se dão em diferentes e insubstituíveis momentos 

da vida dos estudantes. (BRASIL, 2010).  

A Lei nº 10.639 de 2003 instituiu a valorização da África por meio do ensino 

da História e Cultura da África e afro-brasileira-brasileira em todas as escolas do 

país, determinando que a história da África seja tratada em perspectiva positiva, não 

privilegiando somente as denúncias da miséria que atinge o continente. Debater a 

existência do racismo no Brasil e a necessidade de valorização e respeito aos negros e à 

cultura africana. 

As marcas da cultura de raiz africana devem ser ressaltadas particularmente em 

Artes, Literatura e História do Brasil. Aprofundar-se nas causas e consequências da 

dispersão dos africanos pelo mundo e abordar a história da África antes da escravidão, 

devendo, também, enfocar as contribuições dos africanos para o desenvolvimento da 

humanidade e as figuras ilustres que se destacaram nas lutas em favor do povo negro. 

Os professores de Arte e História valorizam a identidade negra, realizando trabalhos 
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como confecção de máscaras africanas usadas em cerimônias de passagem entre a vida 

e a morte; pesquisa da influência da cultura na dança, na música, como o samba, 

maracatu e os instrumentos musicais, na religiosidade e no jogo de capoeira (anexo 1). 

As apresentações dos trabalhos produzidos ocorrerão de acordo com o cronograma pré-

estabelecido no fim de cada projeto presente no anexo. 

Nesse clima de competição, aliado a cooperação por meio da participação, 

buscamos momentos diferenciados para a realização dos jogos intercalasse (anexo 2) 

que não é apenas um divertimento ou brincadeira para gastar energia, mas método 

avaliativo que favorece os desenvolvimentos físicos, cognitivos, afetivos e 

principalmente a interação e o respeito entre os colegas de classe e professores. 

Em relação às disciplinas relacionadas no Currículo, se buscará, na medida do 

possível, a interação conforme especificado anteriormente, sendo esses assuntos 

abordados nas coordenações e as decisões tomadas em conjunto, possibilitado a 

participação de toda a comunidade, na tentativa de resgatar a aproximação dos 

responsáveis pelos nossos alunos na construção do conhecimento dos futuros dirigentes 

da nossa democracia. 

O conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, preconizados 

pela Lei nº 11.525, de 25 de setembro de 2007, que acrescenta o § 5º ao Art. 32 da Lei 

nº 9394/96, de 20 de dezembro de 2006, bem como os conteúdos de direito e cidadania 

previstos pela Lei Distrital nº 3.940, de 2 de janeiro de 2007 e dos direitos das crianças 

e dos adolescentes, preconizados pela Lei nº 11.525, de 25 de setembro de 2007, que 

acrescenta o § 5º ao Art. 32 da Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 2006, serão 

desenvolvidos no Projeto Juventude, Escola e Cidadania (anexo 3). 

Para o ensino médio, buscamos, primeiramente, a prática da oralidade e a 

valorização da expressão e linguagem oral, voltados para partituras da escrita, há o 

projeto de redação para todas as séries do Ensino Médio, utilizando a disciplina de 

práticas pedagógicas (PD) (anexo 4). Assim, como as particularidades e a falta de pré-

requisito dos alunos que iniciam o primeiro ano do Ensino Médio na área de exatas 

procuraram compor uma disciplina em práticas pedagógicas que envolva o aprendizado, 

na forma de revisão completar, dos conteúdos instaurados no ensino fundamental anos 

finais (anexo 5). 

Esta instituição também conta com um projeto interessado em discutir e 

resolver questões das provas do ENEM com os nossos alunos do terceiro ano do ensino 

médio de uma maneira mais específica (anexo 6). Além do projeto de literatura que 
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contribui para a formação do ser humano, propicia a exploração de inúmeras 

possibilidades de educação no desenvolvimento social e apresenta formas criadoras da 

linguagem e dos valores que nos representam (anexo 7). 

Diante deste cenário observa-se que a educação não é uma atividade solitária. 

Nela, as pessoas interagem e colaboram umas com as outras. Isso vale não só para 

mestres e alunos, mas também para a equipe envolvida na gestão. 

 

11.1. GESTÃO PEDAGÓGICA. 

Em uma sociedade, em que a escola é a única instituição comprometida com a 

preparação do futuro, observa-se que não se pode oferecer cidadãos despreparados para 

comunidade, pois são eles que irão conduzir as regras do convívio social. Neste cenário, 

o indivíduo precisa exercer a sua função como cidadãos íntegros, capazes de analisar, 

criticar e transformar a sociedade em que vivem e a ao mesmo tempo está apto para 

atuar no mercado de trabalho e para contribuir com o progresso da comunidade.  

Prepara uma pessoa para atuar como cidadão requer planejamento e ação, neste 

sentido, a gestão pedagógica busca estratégias para formar uma equipe unida, inspirada 

nas demandas da sociedade, em prol de um ambiente saudável é humanístico atrelado ao 

um propósito transformador.   

Por isso, destaca-se a necessidade de uma articulação estratégica capaz de envolver 

os discentes, frente a sua realidade sociocultural, e os conteúdos presentes no currículo 

em movimento. Alinhamento a esse quesito, os processos pedagógicos são construídos 

para atender aos padrões de qualidade requeridos pela comunidade na qual esta intuição 

está inserida.  

Mediante o cumprimento das demandas, a gestão pedagógica promoverá 

qualificação do corpo docente, para superar os desafios diários e promover a equidade 

entre os discentes. 

Para esta estratégia, busca-se o estabelecimento de metas para atender o padrão de 

qualidade atendido, o alinhamento de processo pedagógicos que otimize o desempenho 

do aluno frente sua dificuldade, a articulação de estratégias e métodos que possam 
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promover a assimilação do conteúdo, além de oportunizar vivencias em ambientes 

culturais distintos.    

Mesmo que a gestão pedagógica seja responsável por tomar a maioria das decisões, 

é importante democratizar esse processo, principalmente no que se relaciona às 

sugestões de todos os envolvidos no ambiente escolar. Pais, alunos, professores, 

coordenadores e demais funcionários da escola devem sempre ter um espaço para 

manifestarem suas opiniões e assim contribuírem para um processo de gestão mais 

eficiente e que levará a uma melhor aceitação da marca no mercado educacional. 

 

11.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA. 

Entre as atribuições do supervisor administrativo, destaca-se a organização e 

administração do espaço escolar, com o devido cuidado com a limpeza e a adequação às 

necessidades dos seus usuários.  

Em contribuição com o desempenho pedagógico o administrativo garante a 

aquisição de equipamentos e de suprimentos necessários para o bom funcionamento da 

escola. Atividades relacionadas à manutenção da estrutura física e dos bens 

patrimoniais, como consertos e inspeções, também são atribuições da gestão 

administrativa, bem como orientar quanto à utilização correta dos materiais adquiridos.  

 

11.3. GESTÃO DE PESSOAS. 

Associada a gestão administrativa, cabe ao supervisor fiscalizar e orientar quanto o 

cumprimento das leis, diretrizes e estatutos, garantidos aos servidores de carreira e/ou 

contrato presente nesta UE. Cabendo, portanto, a esse a responsabilidade de manter em 

ordem o quadro funcional para o bom desempenho da instituição.  
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11.4. GESTÃO FINANCEIRA. 

 

A sua principal função deste departamento é informar para instâncias superiores e 

locais de forma transparente como esta intuição obtém recursos e qual a destinação 

destas recitas em prol do bom desenvolvimento das atividades acadêmicas.    

Devido à capacidade de orientar as instituições rumo à excelência. Quando existe 

uma proximidade entre escola e Secretaria de Educação, as IEs conseguem obter 

resultados mais expressivos nas avaliações oficiais. 

 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP. 

 

O equilíbrio entre a gestão pedagógica e gestão administrativa é essencial para que a 

instituição alcance os seus objetivos. Sobre este ponto de vista, busca-se reavaliar as 

propostas inseridas neste documento sempre que necessária para atender as 

necessidades dos nossos estudantes.  

 Como documento democrático, o PPP pode ser sempre que possível 

reestruturado para atender as demandas. Sabe-se que a dinamicidade cultural deve este 

presente no contexto educacional. 

Por ser tratar de uma construção coletiva, que envolve questões ideológicas e 

práticas, esta deve estar sempre bem alinhada para promoção do sucesso da instituição 

como instrumento formador de cidadão, capaz de satisfazer os estudantes elem de 

impactar positivamente a sociedade.      
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PROJETOS ESPECÍFICOS: 

 PLANOS DE AÇÕES  
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Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 do Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

PARTE DIVERSIFICADA 

DIVERSIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF, Abril de 2018 
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APRESENTAÇÃO 

 

" Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando 

não no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro." 

    Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: Cor não cor 

Professor(a): Equipe de humanas 

Séries: 6º, 7º, 8º e 9º Ensino fundamental e 1º, 2ºe 3º ano do Ensino Médio.  

Tempo de execução: Mês de novembro de 2018 

Característica: Projeto Interdisciplinar, envolvendo História, Língua Portuguesa, 

Geografia, Artes e Educação Física. 
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JUSTIFICATIVA  

 

Historicamente, o Brasil, no aspecto legal, teve uma postura ativa a premissa 

diante da discriminação e do racismo que atinge a população Afro-descendente 

brasileira até hoje.  

Diante de tanta diversidade, entre os valores culturas e sociais, buscamos em 

um contexto único levantar uma reflexão sobre a história da cultura africana, em que 

esta integramente inserida na nossa ancestralidade, e a nossa realidade, frete os 

apontamentos sobre a diversidade.  

O assunto abordado pelo projeto busca a promoção de políticas específicas para 

consciência da importância do negro na contribuição da identidade da nação brasileira e 

principalmente do respeito à diversidade humana e a extinção do racismo e do 

preconceito. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 O regaste da importância do diálogo na inclusão de uma convivência harmônica 

com a diversidade. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

a) Valorizar a Cultura Negra; 

b) Promover a reflexão e resgate da identidade negra; 

c) Reconhecer alimentos, receitas e objetos de origem africana; 

d) Construir conhecimentos sobre as tradições, crenças e maneiras de vestir-se; 

e) Promover debates acerca de situações cotidianas preconceituosas.  

f) Estabelecer uma reflexão crítica sobre o nosso contexto social.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento do projeto estará em consonância com os blocos temáticos 

citados e será de acordo com realidade local, estabelecendo o problema e a proposta de 
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conteúdo. O tema será desenvolvido na sala de aula por meio de atividades para sua 

exploração, sistematização e exposição.  

 

1- Bloco Temático 

* História, Cultura e Diversidade: Quais as coisas que fazem parte da nossa 

cultura que adquirimos por influência africana? 

* Ser humano, Direitos humanos e Igualdade: Como o negro é visto dentro da 

nossa sociedade? 

* Educação, Ética e Etnia: Valorização e respeito da nossa própria identidade. 

 

2 - Conteúdos em Foco 

O conteúdo foco é a educação voltada para consciência da importância do 

negro para a constituição e identidade da nação brasileira e principalmente, do respeito a 

diversidade humana e a abominação do racismo e do preconceito, desenvolvido por 

meio de um processo educativo do debate, do entorno, buscando nas nossas próprias 

raízes a herança biológica ou cultural trazida pela influência africana. 

 

3 -  Apropriação de diversos saberes, além da conscientização sobre temas 

relevantes como Legislação, Tolerância, Direitos e Deveres, bem com o regate da 

cultura. 

* Desenvolvimento de Valores - Conceitos e Procedimentos; 

* Apropriação de novas aprendizagens, a partir de reflexões e esclarecimentos 

sobre outras culturas. 

 

Os trabalhos serão expostos pelos alunos para toda comunidade escolar, 

vislumbrando as danças, o folclore, a legislação, a encenação e as comidas típicas. 

Culminando, assim, um momento de festa, comemoração e homenagem à cultura 

africana. 

 

 4 - Avaliação: 

 

A Avaliação acontecerá em qualquer momento do processo educativo, de 

forma continua e diagnóstica, com a intenção primordial de rever a própria prática 

docente criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem suas 
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potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais dentro da 

coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades. 

CRONOGRAMA 

 

 As atividades propostas estão estruturadas em temas a serem desenvolvidos no 

mês de novembro em parceria com uma ou mais disciplinas. 

As atividades serão desenvolvidas através de duas horas aula por dia letivo, 

dentro da grade horária específica ao longo de uma semana, entre os dias vinte um e 

vinte quatro do mês onze, com a culminância no dia 25 do mesmo mês. 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

Brasil, diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicos Raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana, Secretaria Especial de 

Políticas e Promoção de Igualdade Racial: MEC, 2005, pág 35. 

Rocha, Rute, Otávio. Declaração Universal dos Direitos Humanos, São Paulo/ SP, 2004. 
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Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 do Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

PARTE DIVERSIFICADA 

INTERCLASSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF, abril de 2018 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os jogos interclasse do CED 08 é uma atividade sócio esportiva e cultural que 

acontece todos os anos com o objetivo de reunir os alunos em uma competição 

saudável. Os trabalhados são realizados a cada ano com um tema diferente. Sobre 

determinadas competições nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Copa do 

Mundo de Futebol, Copa América, Champions Legue, Eurocopa, etc.  

Para essa prática, há um regulamento, que o conjunto das disposições que regem 

os jogos interclasse, respeitando o regimento interno, o calendário, as normas e técnicas 

pedagógicas estabelecidas pelo Centro Educacional 08 do Gama. 

As equipes que participarem dos jogos interclasse serão conhecedoras do 

regulamento, e, assim, submeter-se-ão, sem reserva alguma, a todas as consequências 

que deles possam emanar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: Interclasse 

Professor(a): Equipe de códigos (Andrei) 

Séries: 6º, 7º, 8º e 9º Ensino fundamental e 1º, 2ºe 3º ano do Ensino Médio.  

Período Duração: Ano 2018  
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JUSTIFICATIVA 

 

Os jogos interclasse do CED 08 têm por sua finalidade buscar a cooperação, 

integração entre a comunidade escolar. E também proporcionar aos alunos as diversas 

manifestações esportivas existentes no nosso país.  

O interclasse também busca interagir com as outras disciplinas, buscando 

organizar um trabalho interdisciplinar com o tema dos jogos. Podendo ser desenvolvido 

por todas as outras disciplinas. 

 

OBJETIVOS 

  

a) Proporcionar o intercâmbio socioesportivo cultural entre a comunidade 

escolar do CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA. 

b) Contribuir para que os alunos tenham acesso às diversas manifestações 

esportivas e culturais da região. 

c) Funcionar como estratégia de ensino e produzir maior envolvimento de 

alunos e professores com o trabalho na escola. 

d) Estimular a cooperação entre a comunidade escolar do CENTRO 

EDUCACIONAL 08 DO GAMA. 

 

METODOLOGIA 

 

A organização, direção e realização dos JOGOS INTERCLASSE serão de 

responsabilidade da DIREÇÃO/PROFESSORES. 

Poderão participar dos JOGOS INTERCLASSE todos os alunos que estiverem 

regularmente matriculados no CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA. O aluno só 

poderá participar pela turma em que estiver matriculado. 

 

Serão realizadas as seguintes modalidades: 

-- Futsal masculino e feminino; 

--Queimada mista; 

-- Handebol masculino e feminino; 

-- Voleibol masculino e feminino; 

-- Basquete masculino e feminino; 
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--Xadrez, dama e dominó, mistos; 

-- Tênis de mesa, mistos. 

 

a) Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados, por modalidade e 

gênero medalhas. 

b) Serão conferidos aos primeiros colocados, por modalidade e gênero 

troféus. 

c) A turma que obtiver o maior número de pontos será declarada a equipe 

campeã geral. 

d) Será de responsabilidade das equipe, o uniforme adequado para cada 

modalidade. Há possibilidade de usar coletes comprados pela escola. 

e) Será obrigatória a participação no desfile de abertura, implicando na 

desclassificação a turma que não participar. 

f) As equipes inscritas, as torcidas, os árbitros e outros seguimentos que 

infringirem o regulamento, não acatarem as decisões da Comissão 

Organizadora, ou cometerem faltas disciplinares no transcurso das 

competições ou em área escolar, estarão sujeitos às sansões previstos no 

Regimento Escolar Interno. 

 

BIBLIOGRAFIA 

  Sites esportivos: 

www.fifa.com 

www.superesportes.com.br 

www.pt.uefa.com 

www.ca2017.com 
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35 

 

CRONOGRAMA 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS JOGOS INTERCLASSE DO CED 08 

CAPÍTULO I 

Da Caracterização 

Art. 1º - OS JOGOS INTERCLASSE DO CED 08 é uma promoção anual da direção do 

CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA. 

Art. 2º - Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem OS JOGOS 

INTERCLASSE DO CED 08, respeitando o Regimento interno, o Calendário, as 

normas e técnicas pedagógicas estabelecidas pelo CENTRO EDUCACIONAL 08 DO 

GAMA. 

Art. 3º - As equipes que participarem dos JOGOS INTERCLASSE serão conhecedoras 

deste Regulamento, e, assim, submeter-se-ão, sem reserva alguma, a todas as 

consequências que deles possam emanar. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art.4º - São objetivos dos JOGOS INTERCLASSE: 

e) Proporcionar o intercâmbio socioesportivo cultural entre a comunidade 

escolar do CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA. 

f) Contribuir para que os alunos tenham acesso às diversas manifestações 

esportivas e culturais da região. 

g) Funcionar como estratégia de ensino e produzir maior envolvimento de 

alunos e professores com o trabalho na escola. 

h) Estimular a cooperação entre a comunidade escolar do CENTRO 

EDUCACIONAL 08 DO GAMA. 

 

CAPÍTULO III 

Da organização, Direção e Realização. 

Art. 5º - A organização, direção e realização dos JOGOS INTERCLASSE serão de 

responsabilidade da DIREÇÃO/PROFESSORES. 

 

 

CAPÍTULO IV 
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Da participação 

Art. 6º - Poderão participar dos JOGOS INTERCLASSE todos os alunos que estiverem 

regularmente matriculados no CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA. 

Art. 7º - O aluno só poderá participar pela turma em que estiver matriculado. 

 

CAPÍTULO V 

Das inscrições 

Art. 8º - Serão formadas equipes nas seguintes modalidades;  

 

MODALIDADES MAS

C. 

FEM. MIST

O 

COMPOSIÇÃO DA 

EQUIPE 

Futsal  X X  ATÉ 10 INSCRITOS 

Queimada   X 10 MENINAS E 5 

MENINOS 

Xadrez X X  INDIVIDUAL 

Handebol X X  ATÉ 10 INSCRITOS 

Voleibol   X ATE 10 INSCRITOS.  

TIMES MISTOS OU NÃO. 

Basquetebol X X  ATE 8 INSCRITOS 

DOMINÓ X X  DUAS DUPLAS  

Tênis de mesa x x  ATE 4 INSCRITOS 

DAMA X X  ATE 4 INSCRITOS 

 

Art. 9º - As inscrições deverão ser efetuadas dentro dos prazos e no local estabelecido 

pelo Calendário de Atividades e será cobrada uma taxa de R$ 5,00 (reais) para cada 

aluno inscrito por modalidade e R$ 3,00 para cada aluno inscrito na segunda 

modalidade.  

 

CAPÍTULO VI 
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Da Premiação 

Art. 10º - Serão conferidos aos 03 (três) primeiros colocados, por modalidade e gênero 

medalhas. 

Art. 11 - Serão conferidos aos primeiros colocados, por modalidade e gênero troféus. 

Art. 12 – A turma que obtiver o maior número de pontos será declarada a equipe 

campeã geral.  

 

CAPÍTULO VII 

Das Formas de Disputa e Classificação 

Art. 13 - OS JOGOS INTERCLASSE serão realizados de 25/07/2017 a 29/07/2017. 

Art.14- OS JOGOS INTERCLASSE serão compostos por modalidades esportivas. 

Art.15 - Será de responsabilidade das equipes, o uniforme adequado para cada 

modalidade. 

Art.16 - As equipes inscritas deverão indicar 01 (um) aluno capitão de equipe.  

Art.17 - Será entregue ao capitão de cada equipe o regulamento geral dos JOGOS 

INTERCLASSE com todas as orientações necessárias (tabelas dos jogos). 

Art.18- As formas de disputa constarão nos Regulamentos Específico-Técnicos de cada 

modalidade. 

Art. 19 – Será obrigatória a participação no desfile de abertura.  

 

CAPÍTULO VIII 

Da Origem de Pontos 

Art. 20 - A contagem de pontos dar-se-ão de acordo com a tabela de pontuação para 

todas as modalidades: 

I. 1º lugar – 10 pontos 

II. 2º lugar – 07 pontos 

III. 3º lugar – 06 pontos 

IV. 4º lugar – 05 pontos 

V. 5º lugar – 04 pontos 

VI. 6º lugar – 03 pontos 

VII. 7º lugar – 02 pontos 

VIII. 8º lugar – 01 ponto 

CAPÍTULO IX 
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Dos Desempates 

Art. 21 - Para o desempate entre 02 (duas) ou mais equipes, serão adotados os seguintes 

critérios: 

I -: Maior número de primeiro lugar. 

II -: Maior número segundo lugar. 

III -: Maior número de terceiro lugar. 

 

CAPÍTULO X 

DAS PENALIDADES 

Art. 22- As equipes inscritas, as torcidas, os árbitros e outros seguimentos que 

infringirem este regulamento não acatarem as decisões da Comissão Organizadora, ou 

cometerem faltas disciplinares no transcurso das competições ou em área escolar estarão 

sujeitos ás sansões previstas no Regimento Escolar Interno e no CNOJDD.  

Art. 23 – A equipe que não participar do desfile de abertura será desclassificada dos 

jogos. 

 

CAPÍTULO XI 

Das Disposições Gerais 

Art. 24 - As equipes inscritas nos JOGOS INTERCLASSE deverão, obrigatoriamente, 

cumprir com os horários estabelecidos.  

Art. 25 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora e Executiva. 
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“ INTERCLASSE 2018, 

mais que uma competição: uma aula de educação!” 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

MODALIDADE_____________________ SÉRIE _________________ 

TURMA______________________ 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

11. _______________________________________________________________ 

12. _______________________________________________________________ 

13. _______________________________________________________________ 

14. _______________________________________________________________ 

15. _______________________________________________________________ 

                                                

                                                                                           

_____________________________ 

                                                               

CAPITÃO DA EQUIPE 
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CRONOGRAMA DO INTERCLASSE DO CED 08 

 

EVENTOS DATAS 

PERIODO DE INSCRIÇÃO 06/06/2018 A 17/06/2018 

CONGRESSO TECNICO 24/06/2018 

INICIO DOS JOGOS 09/07/2018 

TERMINOS DOS JOGOS 13/07/2018 

ABERTURA 07/07/2018 

ENCERRAMENTO 13/07/2018 
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Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

PARTE DIVERSIFICADA 

REDAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama-DF, abril de 2018 
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APRESENTAÇÃO 

 

Pelo poder da palavra, ela pode agora navegar        

nas nuvens, visitar as estrelas, entrar no corpo de 

animais, fluir com a seiva das plantas, investigar a 

imaginação da matéria, mergulhar no fundo de rios 

e de mares, andar por mundos que há muito 

deixaram de existir, assentar-se dentro das 

pirâmides e de catedrais góticas, ouvir corais 

gregorianos, ver os homens trabalhando e amando, 

ler as canções que escreveram, aprender das 

loucuras do poder, passear pelos espaços da 

literatura, da arte, da filosofia, dos números, 

lugares onde seu corpo nunca poderia ir sozinho.. 

corpo espelho do universo! Tudo cabe dentro dele! 

Rubem Alves   

 

 A produção textual pode ser apontada como umas das atividades desenvolvidas 

pela escola que colabora com a interação e a partilha de conhecimento de mundo. Nesse 

sentido, baseando-se em nossa experiência como profissionais da educação, propomos 

um projeto de redação – A arte de escrever bem – para esse estabelecimento de ensino. 

  Sabe-se que a produção textual apresenta resultados insatisfatórios na escola, 

pois os alunos têm dificuldades em elaborar textos estruturados e transmitir suas ideias.  

Devido a isso, o projeto consiste na realização de aulas de redação para alunos do 

ensino médio em fase preparatória para os vestibulares e o ENEM (Exame Nacional de 

Ensino Médio). Essas aulas serão realizadas no horário da parte diversificada do 

currículo. Com isso, objetiva-se auxiliar os alunos em sua capacitação para produzirem 

redações com bons argumentos e pensamento crítico. As redações podem ser produzidas 

de diferentes formas, como textos narrativos, descritivos e dissertativos, pois a 

elaboração dependerá da série em qual serão aplicadas. Como a redação é um dos 

principais itens avaliados em provas como o ENEM e vestibulares e se tornou 

imprescindível para o ingresso do aluno nas universidades,  é preciso que o aluno seja 

estimulado, bem como aprenda as técnicas corretas de produção textual. Daí a 
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necessidade de oferecer aulas específicas aos estudantes do ensino médio. Nesse 

sentido, é preciso que os estudantes ampliem sua visão do que seria escrever bem, 

levando-se em consideração que o domínio da norma padrão é importante.  

 De acordo com os PCNs, o desenvolvimento da competência linguística do 

aluno no Ensino Médio. 

 

[...] não está pautado na exclusividade do domínio técnico de uso da 

língua legitimada pela norma padrão, mas, principalmente, no saber 

utilizar a língua, em situações subjetivas e/ou objetivas que exijam graus 

de distanciamento e reflexão sobre contextos e estatutos de 

interlocutores. (p. 11) 

 

 Portanto, a redação é considerada hoje objeto de significação, ou seja, como uma 

forma verbal organizada e estruturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Professoras Antônia Berlamino e Nielbia 

IDEALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: Professora Eufrázia de Souza Rosa. 

 PÚBLICO ALVO: Alunos de Língua Portuguesa do Ensino Médio regular dos 

primeiros, segundos e terceiros anos.  
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JUSTIFICATIVA 

 

 Esse projeto tem origem em um problema que tem se agravado nos últimos anos: 

o estudante do ensino médio, no geral, ainda tem extrema dificuldade para escrever e, 

então, na maioria das vezes, ele reproduz, em sua escrita, frases, clichês ou trechos de 

textos lidos, escrevendo um texto que não revela um fio condutor orientador de sua 

escrita. A equipe de Língua Portuguesa desse estabelecimento de ensino avalia que a 

causa deste problema reside na ausência de um trabalho que oportunize vivenciar a 

escrita e a rescrita de texto. Diante deste cenário, consideramos que os professores dessa 

área devem buscar estratégias que possibilitem ao aluno técnicas para escrever bem o 

seu texto, num processo contínuo de autoaprendizagem. 

 É necessário destacar que o problema enfrentado pelos discentes com relação à 

produção escrita tem se tornado preocupação constante de diversos autores. Escrever 

não é apenas codificar a fala em sinais gráficos, portanto o fato de um texto escrito não 

ser satisfatório não significa que seu produtor tenha dificuldades quanto ao uso da 

linguagem coloquial, mas que não domina os recursos específicos da modalidade 

escrita. A escrita possui normas próprias como regras de ortografia, de pontuação, de 

concordância, de uso de tempos verbais, entre outras. Infelizmente, a simples utilização 

de tais regras e de outros recursos da norma culta não garantem que um texto seja bem 

escrito. Segundo alguns autores, é necessário preocupar-se com a constituição de um 

discurso capaz de representar uma interação entre o produtor do texto e seu receptor e 

também da finalidade para a qual o texto foi produzido. Para que este discurso seja bem-

sucedido, é preciso que o mesmo se constitua de um todo significativo e não fragmentos 

isolados justapostos. No interior de um texto, é necessária a existência de elementos que 

estabeleçam uma ligação entre as partes, isto é, elos significativos que permitam coesão 

ao discurso. Um texto é considerado coeso quando suas partes se referem mutuamente, 

só tendo sentido quando consideradas em relação umas com as outras. 

 Tendo em mente que a produção de um texto escrito envolve problemas 

específicos de estruturação do discurso, de coesão, de argumentação, de organização de 

ideias e escolha de palavras, já que escrever não é apenas codificar sinais gráficos, mas 

comunicar-se de maneira competente com o interlocutor, cabe a equipe de Língua 

Portuguesa fazer um levantamento das dificuldades que os alunos apresentam a fim de 
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programar atividades futuras que visem a sanar os problemas detectados e colocar em 

prática o projeto de redação proposto na parte diversificada. Professores podem e devem 

planejar um ambiente, em sua dimensão tanto física quanto social, no interior da 

unidade escolar, mais especificamente na sala de aula, que se constitua num espaço 

cultural capaz de instigar/sugerir/convocar certos conhecimentos, atitudes, valores, 

desejos e reflexões, formando leitores dentro das diferentes naturezas da linguagem 

escrita e visual; agregando ao ato solitário da leitura do texto escrito o movimento de 

luz e sons; motivando e formando alunos/leitores, mesmo dentro dessa sociedade, tão 

urbana e tecnológica, em que estão inseridos. Uma orientação eficiente para a prática de 

produção de textos, na escola, deve envolver procedimentos fundamentais distribuídos 

em dois grandes momentos: o que antecede e o que coincide com o ato de escrever, 

propriamente dito.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo principal é o estudo, a análise e a aplicação de estratégias discursivas 

e textuais, de forma a desenvolver a competência linguística do aluno, capacitando-o a 

produzir textos de diversos tipos e gêneros, especialmente o dissertativo-argumentativo. 

Visamos aprofundar modelos dissertativos, artigos de opinião, crônicas argumentativas, 

etc., considerando as principais características desse padrão textual. 

 Em concomitância, desenvolveremos análise das qualidades textuais com 

clareza, síntese, coesão, adequação, entre outros à luz dos conteúdos exigidos pelos 

principais vestibulares e pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Reconhecer a importância da leitura como ato libertário e consequentemente 

necessário ao desenvolvimento humano. 

– Reconhecer a importância da linguagem verbal e não verbal dos sistemas de 

comunicação para a organização e estruturação de diferentes gêneros e tipos  textuais. 

– Conhecer ou reconhecer o gênero do texto que se lê ou produz adequados às diversas 

práticas sociais, considerando as peculiaridades inerentes aos domínios discursivos a 

que pertencem. 
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– Atribuir significado aos gêneros textuais que lê pela ativação de conhecimentos 

acumulados ao longo de sua vida e pelas inferências que realiza com tais 

conhecimentos. 

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 A leitura é um dos meios mais importantes para a consecução de novas 

aprendizagens; possibilita a construção e o fortalecimento de ideias e ações. Krielg 

(2002) afirma que “ninguém se torna leitor por um ato de obediência, ninguém nasce 

gostando da leitura. A influência dos adultos como referência é bastante importante na 

medida em que são vistos lendo ou escrevendo”. Sabe-se que não é suficiente apenas o 

ato de ler, é preciso analisar, interpretar, conhecer para poder produzir bons textos.  

 Platão e Fiorin (2000) consideram que um dos aspectos importantes ao ler um 

texto é que, em princípio, quem o produz tem o objetivo de convencer o leitor de algo. 

Assim, todo texto tem, por trás de si, um produtor que procura persuadir seu leitor 

utilizando para isso diversos recursos de natureza lógica e linguística. A todos esses 

recursos, tais autores chamam de procedimentos argumentativos. Dentre tais recursos 

está a unidade do texto, isto é, o texto deve tratar de um só assunto. Essa qualidade é um 

dos mais importantes recursos argumentativos, já que um texto dispersivo, cheio de 

informações desencontradas não é entendido pelo leitor. Além disso, o escritor deve 

cuidar de confirmar com exemplos adequados as afirmações que faz. Uma idéia geral e 

abstrata ganha mais confiabilidade quando vem acompanhada de exemplos concretos 

adequados. Um último recurso argumentativo é a refutação dos argumentos contrários. 

Assim sendo, um texto, para ser convincente não pode ignorar opiniões opostas àquelas 

que se defendem em seu interior. Ao contrário, deve expor com clareza as objeções 

conhecidas e refutá-las com argumentos sólidos. Em última instância, Infante (1991) 

afirma que não se pode traçar uma distinção absoluta entre coesão e argumentação. A 

coesão garante a relação entre as partes de um texto que tomadas como um todo 

constituem um ato de argumentação. Desta forma, a coesão e a argumentação 

contribuem para a constituição de um conjunto significativo que torna possível o 

estabelecimento de uma relação entre o sujeito que escreve e seu interlocutor. 

 A prática da produção textual visa formar alunos escritores competentes, aptos a 

criar textos coerentes, coesos e eficazes. É papel da escola propor aos alunos atividades 

diversificadas que constituam um desafio a sua criatividade e ao seu desempenho e que 
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permitam desenvolver sua competência escrita, conforme recomendam os Parâmetros 

Curriculares de Ensino, os quais ainda declaram que: a produção de discurso não 

acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se relaciona, de alguma forma, com os 

que já foram produzidos. Nesse sentido, os textos, como resultantes da atividade 

discursiva, estão em constante e contínua relação uns com os outros, ainda que, em sua 

linearidade, isso não se explicite.  

 No que tange às orientações específicas para o ensino da produção textual, os 

PCNs  afirmam que “o trabalho com produção de textos tem como finalidade formar 

produtores competentes e capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes” (p. 

47). Entende-se por escritores competentes aqueles capazes de selecionar o gênero a ser 

utilizado de acordo com suas necessidades discursivas; aqueles capazes de planejar, de 

sumarizar, de organizar de modo coeso e com coerência o que será dito, levando em 

consideração as especificidades de cada gênero; aqueles capazes de relacionar seu texto 

a outros, utilizando-se de paráfrases, referências, dentre outros recursos; como também 

aqueles capazes de revisar o seu próprio texto, de modo a detectar possíveis problemas 

que interfiram no processo de leitura e interpretação do leitor. Mas, formar produtores 

competentes capazes de refletir sobre os seus próprios erros, de acordo com os PCN, 

requer uma prática continuada com textos, ou seja, é necessário que os alunos entendam 

a provisioriedade do texto, a importância da revisão, o uso de rascunhos para a 

superação dos problemas textuais, como também da necessidade de reescrita de seus 

textos. Isso se deve ao fato de que por meio da reescrita, o aluno será capaz de analisar 

seu próprio processo de aprendizado, tornando-se, portanto, artífice do seu 

conhecimento. Logo, a reescrita pode levar o aluno a uma autonomia na produção 

textual, capacitando-o a reconhecer seus erros.  

 Nesse sentido, o trabalho de produção textual como um processo é, sem dúvidas, 

enriquecedor, pois permite que o aluno após a produção textual: i) elimine problemas 

superficiais de escrita ou digitação; ii) verifique se a pontuação foi utilizada de modo 

correto; iii) reorganize as ideias do texto, como também, sua estruturação; iv) elimine 

termos ou frases desnecessárias para a compreensão do texto; esse processo permite 

também que o aluno após a correção do professor, v) busque solução para os problemas 

como ortografia, pontuação, estruturação de ideias, apontados pelo professor. Dessa 

forma, é o professor quem deve determinar a reescrita do texto do aluno, de acordo com 

as necessidades dele. Isso significa que o professor deve solicitar nova reescrita, caso os 

problemas textuais dos alunos persistam. Assim, a correção do professor é de suma 
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importância, pois é por meio dela que serão apontados os problemas encontrados no 

texto, para que, assim, o aluno possa superá-los e evitá-los numa próxima produção. É, 

por isso, que podemos ressaltar, mais uma vez, a importância da reescrita após a 

correção do professor, pois o aluno, ao apenas verificar a correção do professor, 

dificilmente se apropriará dela, podendo repetir tais erros em outro momento. Mas com 

a reescrita, a possibilidade de aprendizado dos variados aspectos textuais é, certamente, 

maior. Entretanto, para além de apenas solicitar a reescrita, faz-se necessário que o 

professor instrua o aluno a como reescrever o texto. Em um relato sobre sua prática com 

a produção textual, Guedes (2009) conta que, após a correção, as produções eram lidas 

em aula e discutiam-se as anotações realizadas na correção. Analisavam-se os textos 

que apresentavam inadequações e, em seguida, davam-se instruções para a reescrita 

desses textos. Desse modo, reescrever o texto não era uma atividade sem 

direcionamento, pois o aluno recebia instruções específicas de como reescrever o texto. 

Esse autor, no intuito de direcionar um trabalho com a reescrita, afirma que ao 

produzirmos e também ao reescrevermos um texto, devemos levar em consideração 

quatro elementos: unidade temática, concretude, objetividade e questionamento. Sobre o 

primeiro elemento, o autor afirma que, ao produzirmos um texto, é imperativa uma 

seleção do que será dito, uma delimitação de tema. Não se podem abarcar vários 

assuntos em um texto. Assim, é indispensável escolher um e tratá-lo com profundidade, 

o que não acontece se abordarmos várias questões ao mesmo tempo. Sobre o segundo 

elemento, Guedes (2009) ressalta que o texto precisa ser concreto, ou seja, não  

generalizado; é necessário tratar de assuntos específicos. Quanto à objetividade, 

adverte-se a necessidade de uma finalidade clara. E, quanto ao questionamento, o autor 

afirma que o texto precisa girar em torno de uma questão que é respondida na medida 

em que o leitor lê. O trabalho do professor com relação à reescrita, portanto, é 

direcionar os alunos a uma análise do uso ou desuso dos elementos anteriormente 

apontados, mostrando como o texto pode ser melhorado. Considerar tais elementos, 

unidade temática, concretude, objetividade e questionamento, evita ainda que a correção 

do professor gire em torno dos problemas meramente gramaticais encontrados nos 

textos.  

 Diante do exposto, percebe-se que se torna impossível o trabalho de um 

professor de Língua Portuguesa se não dispor de mais aulas, visto que o mesmo tem que 

desenvolver conteúdos de gramática, literatura e redação. O projeto surge para sanar as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes na hora de produzir um texto, para tanto, 
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conta-se com as duas aulas da parte diversificada dentro da grade horária do professor 

de português, pois somente assim pode-se oferecer um tempo de qualidade para o aluno 

e para sua aprendizagem significativa.  

 

METODOLOGIA 

 

 É imprescindível ter em mente que a habilidade de escrever bem não é inata, 

portanto são necessárias aulas a mais e técnicas diversas para não se tornar o projeto 

inviável. As aulas serão oferecidas na parte diversificada do currículo (PD) e a equipe 

de Língua Portuguesa trabalhará: leitura, análise interpretativa, elaboração de 

argumentos, coesão e, principalmente, coerência. 

 Durante as aulas, os alunos irão exercitar a reflexão sobre os temas e serão 

orientados a selecionar argumentos para defenderem o posicionamento que assumirem. 

Após a produção, haverá trabalho de reestruturação para que os erros cometidos não 

sejam repetidos.  

 

CRONOGRAMA 

 

O Projeto “Redação”, da Parte Diversificada do Currículo da Educação Básica 

do Distrito Federal, atenderá aos alunos do ensino médio desta Unidade de Ensino, no 

decorrer do ano letivo, obedecendo ao cronograma de atividades da escola. As 

atividades propostas estão estruturadas em temas a serem desenvolvidos bimestralmente 

em parceria com outras disciplinas. 
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APRESENTAÇÃO 

  

 A literatura contribui para a formação do ser humano, propicia a exploração de 

inúmeras possibilidades de educação no desenvolvimento social e apresenta formas 

criadoras da linguagem e dos valores que nos representam. Ela é a transfiguração do 

real. Portanto o texto literário é primordial para a descoberta de sentidos mais 

abrangente, é a escrita do que vivemos.  

 Antônio Cândido afirma que a literatura não corrompe nem edifica, mas 

humaniza em sentido profundo porque faz viver. E afirma:  

“A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial. [...], ela age com o 

impacto indiscriminado da própria vida e educa com ela. Dado que a literatura ensina 

na medida em que atua com toda a sua gama, é artificial querer que ela funcione como 

os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que em 

cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, pois mesmo as obras consideradas 

indispensáveis para a formação do moço trazem freqüentemente aquilo que as 

convenções desejariam banir [...]. É um dos meios por que o jovem entra em contato 

com realidades que se tenciona escamotear-lhe.” 

 Baseando-se nesses pressupostos, elaborou-se um projeto – É tempo de poesia -  

que visa estimular a leitura e a criação de textos literários, visto que o ensino da Língua 

Portuguesa não pode ficar restrito à transmissão de regras gramaticais.  

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

CRE – GAMA CED 08 

Nome do projeto: PROJETO DE ENSINO DE LITERATUA 

É tempo de poesia... 

 

Professor(a): Eufrázia 

Série: 1°, 2° e 3°  ano E.M. 

Período Duração: Outubro 
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 JUSTIFICATIVA 

 

 Estreitar os laços entre o texto literário e os alunos não é uma tarefa fácil, daí a 

necessidade de desenvolver projetos que associem as teorias da literatura, da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano às práticas pedagógicas. O 

desenvolvimento do presente projeto tem em vista a apresentação e o debate de obras 

literárias de autores representativos da literatura brasileira com o intuito de compreender 

a matéria literária de gênero narrativo como fonte de conhecimento, como imitação do 

real e como deslocamento da linguagem em seu combate às diversas manifestações do 

poder. Nesse sentido, esse projeto busca estimular a aprendizagem e a relação sócio 

afetiva dos alunos, contribuindo para sanar as dificuldades nas competências da leitura e 

da escrita, além de auxiliá-los na interpretação e produção de textos diversos.  

 

OBJETIVOS 

 

 Ao longo do desenvolvimento do projeto, objetivos são modificados e/ou 

acrescentados, conforme a diversidade do trabalho das turmas, suas necessidades e 

parcerias são estabelecidas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) suscitar nos estudantes o gosto e o desejo pela leitura; 

b) promover um espaço de articulação e integração entre os alunos; 

c) oportunizar exercício da criação literária de vários gênero literário; 

d) proporcionar aos alunos o hábito e o prazer da leitura; 

e) levar o aluno a desenvolver atividade oral; 

f) desenvolver as habilidades de artes dos alunos; 

g) favorecer as relações sociais por meio de apresentações culturais; 

h) reconhecer a leitura como algo imprescindível em sua relação com o outro e com 

o mundo; 

i) tomar conhecimento de dados sobre a vida e obras do autor escolhido. 
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j) Estimular a criatividade, auxiliando na produção de textos diversos. 

k) Promover a integração escola-comunidade; 

l) Interdisciplinaridade entre as disciplinas do currículo. 

 

METODOLOGIA 

 

 A abertura do projeto ocorre no dia mundial da poesia. Geralmente realizamos 

várias atividades, como distribuição de poesias na comunidade, intervalo cultural 

prolongado, músicas e recital.  

 Durante os dois primeiros bimestres, há estudo do conteúdo literário, debates, 

seminários, vídeos e outras atividades que contribuam para a assimilação da parte 

teórica.  

 Esse ano, após o estudo das poesias e das músicas de vários poetas, os alunos do 

segundo e terceiro ano do ensino médio do Centro Educacional 08 do Gama irão a 

Goiás Velho visitar a cidade e a casa de Cora Coralina. A cidade será palco das 

apresentações de textos, poesias, músicas e danças. Haverá a participação das outras 

disciplinas da área de códigos, além do apoio pedagógico da direção e demais 

professores desse estabelecimento de ensino.  

 Com relação à viagem, será realizada de ônibus – a empresa contratada será a 

Itiquira Turismo. Contrataremos dois ônibus: um com 47 lugares e outro com 43 

lugares. Os pais custearão a passagem. A escola contribuirá com lanches diversos. Cada 

professor, também, pagará a sua passagem. Será vendido picolé para a contribuição 

financeira nesse e em outros projetos. Além de, rifas e festivais de hambúrguer e 

cachorro quente para gastos pequenos. A venda do picolé também faz parte de um 

projeto desenvolvido acerca da corrupção.  
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PROJETO DA SALA DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO 

DE EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
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APRESENTAÇÃO 

 

Desde a década de 50, há salas de recursos para a integração de crianças com 

deficiência visual nas escolas públicas do Brasil, fazendo de nosso país o pioneiro nesse 

tipo de atendimento na América Latina. 

As diretrizes atuais do Ministério da Educação recomendam que se dê 

prioridade ao atendimento escolar integrado aos portadores de necessidades 

educativas especiais. 

Em obediência a essas diretrizes, a rede pública oferece diversas modalidades 

de atendimento: 

• classe comum sem apoio da educação especial; 

• classe comum com apoio de serviços especializados; 

• sala de recursos nas escolas comuns; 

• ensino itinerante; 

• escolas integradoras/inclusivas; 

• classe especial nas escolas comuns; 

• centro de apoio pedagógico para atendimento a pessoas com deficiência visual; 

• escolas e centros especializados. 

Em geral, os alunos com deficiência visual são alfabetizados por professores 

especializados e em seguida integrados às classes comuns do ensino regular. A partir daí, 

frequentam a classe comum em um turno e a sala de recursos, ou outro tipo de assessoria, 

em outro. 

Para os educandos com necessidades especiais em deficiência visual terem 

acesso ao currículo de disciplinas como Educação física, Educação artística, Geografia, 

Matemática etc. os professores dessas disciplinas precisam fazer algumas adaptações, em 

conjunto com os professores especializados, os quais estão inseridos em salas especiais 

de atendimento diversificado aos educandos cegos. 
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ANEXO X 

Professores da Sala de Recursos de Deficiência Visual: Sandra Nunes Ferreira 

Nogueira; Alex  Sandro Budel. 

Itinerante: Márcia Brasil de Brito Dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se a educação não muda a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda”. 

 

Paulo Freire 

 

 

Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade”. 

Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 do Gama 

Sala de Recursos para Deficientes Visuais 
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JUSTIFICATIVA 

 

Nossa Carta Magna agasalha a concepção de educação, baseada na 

corrente “deweyniana”, largamente difundida por Anísio Teixeira¹, na qual “a educação 

como um processo de reconstrução da experiência é um atributo da pessoa humana, e por 

isso, tem que ser comum a todos”.   

Corroborando o exposto, podemos citar o i. professor José Afonso da 

Silva, que nos ensina que “a Constituição Federal elevou a educação à categoria de 

serviço público essencial que ao Poder Público impende possibilitar a todos, daí a 

preferência constitucional pelo ensino público” e que “a consecução prática dos objetivos 

da educação consoante o art. 205 -omissis- só se realizará num sistema educacional 

democrático, em que a organização da educação formal (via escola) concretize o direito 

ao ensino, informado por princípios com eles coerente, que, realmente, foram acolhidos 

pela Constituição, como são: igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola...” ². 

A gratuidade da educação é, em verdade, um princípio universal, 

transformado num direito fundamental do homem na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, subscrita pelo Brasil e cujos fundamentos estão presentes no art. 5° da CF, o 

qual enuncia, de início, o direito à igualdade de todos perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, ou seja, “tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, para 

torná-los iguais”.  

Sabe-se que o contexto social brasileiro é permeado pela desigualdade e pela 

falta de oportunidades ao exercício de muitos dos direitos fundamentais do cidadão. Esta 

realidade, por vezes, é tão forte que a simples disponibilização do ensino público e 

gratuito não é suficiente para assegurar o acesso e a permanência da criança e do jovem 

na escola, haja vista que o educando, em especial o mais carente, possui inúmeras 

dificuldades para manter-se na escola, tais como: alimentação, transporte, vestuário e 

material didático para uso diário. 

Foi pensando nessa realidade que o legislador constituinte atrelou ao dever de 

oferecer a educação, outras obrigações que se podem chamar de "acessórias", mas que, na 
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verdade, complementam o direito ao ensino público e por meio das quais se possibilita o 

acesso e a permanência do educando no ambiente escolar. 

Ante o exposto, podemos afirmar que os programas de apoio pedagógico são a 

materialização do princípio da isonomia, na medida em que eles constituem fator 

preponderante ao acesso à educação institucional. 

A Lei Orgânica do Distrito Federal sacramenta, no art. 224, o princípio da 

universalização do ensino quando determina que o Estado cumpra o dever com a 

educação, mediante prestações estatais que garantam a oferta e o acesso à educação 

infantil, ao ensino fundamental e médio como também o atendimento ao educando 

através de programas suplementares. 

Afim de que tais direitos sejam garantidos no âmbito da educação pública do 

Gama – DF, coloca-se como fator preponderante ao acesso à educação de qualidade e 

com características igualitárias dos alunos portadores de alguma deficiência, a 

implementação de Salas de Recursos. 

Tendo em vista que a comunidade docente do Gama engloba diversos casos de 

alunos com necessidades especiais em deficiência visual, e que a cada ano mais alunos 

ingressam no Ensino Público com a referida deficiência, devido, inclusive, à 

implementação de Projetos específicos para o atendimento adequado a estes educandos, 

faz-se imprescindível a permanência da Sala de Recursos especializada na oferta do 

atendimento aos educandos portadores de deficiência visual, bem como sua 

implementação com recursos materiais e humanos que garantam a melhoria dos 

atendimentos. 

Uma vez que a Sala de Recursos de Deficiência Visual tem como pré requisitos 

a formação especializada em curso de Braille, bem como nos cursos Atendimento 

Educacional Especializado (AEE),  mister reforçar que os profissionais ali já engajados 

estão aptos para o desenvolvimento das atividades. 

Muitos consideram que a palavra ‘deficiente’ tem um significado muito forte, 

carregado de valores morais, contrapondo-se a ‘eficiente’. Levaria a supor que a pessoa 

deficiente não é capaz; e, sendo assim, então é preguiçosa, incompetente e sem 

inteligência. 
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No entanto, à medida que vamos conhecendo uma pessoa com deficiência, e 

convivendo com ela, constatamos que ela não é incapaz. Pode ter dificuldades para 

realizar algumas atividades, mas, por outro lado, em geral tem extrema habilidade em 

outras. Exatamente como todos nós. Todos nós temos habilidades e talentos 

característicos; nas pessoas com deficiência, essas manifestações são apenas mais visíveis 

e mais acentuadas. 

Diante disso, hoje em dia, recomenda-se o uso do termo ‘pessoa com 

deficiência’, referindo-se, em primeiro lugar, a uma pessoa, um ser humano, que possui 

entre suas características (magra, morena, brasileira etc.) uma eficiência – mental, física 

(ou de locomoção), auditiva ou visual. 

Não obstante, diante da expectativa em implementar o ensino público 

igualitário e inclusivo, coloca-se como fator preponderante a inserção do Projeto da Sala 

de Recursos para Deficientes Visuais no Projeto Político Pedagógico da Instituição de 

Ensino. No caso do Gama, a referida sala encontra-se implantada no Centro Educacional 

08. 

Assim como o Conselho Escolar, o PPP também tem leis para assegurá-lo. Na 

LDB, o Artigo 12 dispõe: "Os estabelecimentos de ensino (..) terão incumbência de: 

(Inciso I:) elaborar e executar sua proposta pedagógica". Também no Artigo 13 das 

incumbências dos docentes, o Inciso I lê-se: "participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino"; e o Inciso II lê: "elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino". 

Desse modo, apresenta-se este Projeto, a fim de garantir que o atendimento 

aos educandos portadores de deficiência visual do Gama sejam contemplados com 

atendimento digno, inclusivo e eficiente quanto as propostas e atividades pertinentes 

previstas nas orientações para o ensino especial. 
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METAS 

 

O Projeto da Sala de Recursos para atendimento de pessoas com 

necessidades especiais em deficiência visual busca desenvolver habilidades e 

competências, mediante o apoio pedagógico à toda comunidade escolar, atendendo 

alunos, pais e professores das Instituições de Ensino da Rede Pública do Gama-DF.  

Propõe também a criação de novas formas de trabalho e oportunidades de 

acesso às atividades pedagógicas, confeccionando material didático específico para cada 

aluno com necessidades especiais em deficiência visual e reforçando conteúdos 

vivenciados em sala de aula comum. 

Ao promover a integração entre os conhecimentos teóricos, dentro de 

princípios didático-pedagógicos que transcendem os padrões curriculares atuais, estimula 

o aprendizado de forma integrada e sistêmica, agregando valor à sociedade. 

O projeto, ao ampliar horizontes e oportunidades, possibilita melhorar o 

exercício da cidadania, fazendo com que o público infanto-juvenil, abrangido pelas 

atividades, possa interagir com os conteúdos, as competências e as habilidades de seu 

nível de ensino, bem como com os demais colegas de sala. 

A inclusão no ensino regular, em classes comuns, do público infanto-

juvenil, ao promover acesso a oportunidades antes não existentes, possibilita o melhor 

aproveitamento dos conteúdos e, ainda podendo gerar alterações comportamentais 

positivas na relação com familiares, colegas, professores e sociedade. 

Além de todas as propostas de trabalho pedagógico, o Projeto da Sala de 

Recursos para atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais em 

deficiência visual tem como principal finalidade congregar, fomentar, vivenciar, apreciar 

e valorizar as diversas formas de manifestação pessoal, a fim de aprimorar 

conhecimentos, em cada indivíduo envolvido no processo. 

Dentro do princípio de igualdade de condições para crianças e 

adolescentes com necessidades educacionais especiais em deficiência visual, o Projeto 

constitui relevante oportunidade para o convívio na comunidade escolar, como na 

sociedade, utilizando a própria educação inclusiva como multiplicador de cidadania. 
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A finalidade principal do Projeto é a construção da cidadania e inserção de 

crianças e adolescentes com necessidades especiais em deficiência visual no processo 

educacional isonômico, de qualidade, e que garanta melhor acessibilidade aos conteúdos 

e habilidades propostos pelo Currículo da Educação, bem como o bem-estar social, 

utilizando a conscientização das características específicas da deficiência como agente 

transformador, desenvolvendo habilidades cognitivas, sensoriais e quaisquer outras 

faculdades indispensáveis às atividades profissionais e pessoais futuramente escolhidas. 

Como fatores mediadores dessa construção está o atendimento 

especializado e específico aos alunos com necessidades especiais em deficiência visual, 

por meio de atividades próprias, como estimulação visual, alfabetização no sistema 

Braille, transferência da escrita em tinta para o sistema Braille, transcrição, confecção de 

material em Braille, confecção de material adaptado para cada dificuldade, entre outros. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Alunos com necessidades educacionais especiais em deficiência visual, 

matriculados na rede pública de ensino do DF, na cidade do Gama. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a inclusão dos educandos com necessidades educacionais especiais em 

deficiência visual nas atividades comuns ao ambiente escolar, tendo como princípio 

basilar a construção da cidadania. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Oferecer atendimento especializado, isonômico e eficiente aos educandos em 

AEE – deficiência visual, da rede pública de ensino do Gama. 

 Garantir o suprimento de material de transcrição Braille/tinta, tinta/Braille, 

ampliação, gravação sonora de textos, adaptação de gráficos, mapas e similares, 

além de materiais didáticos para uso de alunos cegos ou com baixa visão. 
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 Preparar e apoiar a inclusão do aluno NEE – Deficiência visual na escola e na 

comunidade escolar; 

 Operacionalizar as complementações curriculares específicas necessárias à 

educação do aluno, no que se refere às vivências de Orientação e Mobilidade na 

escola, no Sorobã e na escrita cursiva; 

 

METODOLOGIA 

 

O atendimento especializado de estimulação visual, individualizado, deverá 

oferecer requisitos para que o aluno atendido obtenha, no desenvolver das atividades 

escolares principalmente, conforto na leitura e orientação e mobilidade em sala de aula, 

na escola e nos espaços sociais que convive, mediante aplicação de métodos específicos 

para cada caso; 

Atendimento à comunidade escolar, mediante reuniões periódicas com 

professores, coordenadores de cada IE, bem como com a Coordenação Regional, a fim de 

que haja comunicação eficiente das ações desenvolvidas frente às expectativas de 

melhoria no desenvolvimento escolar dos alunos; 

Atendimento aos pais dos alunos portadores da deficiência visual; 

Confecção de material ampliado, para atendimento aos alunos com baixa 

visão; Confecção de material em Braille, para atendimento às necessidades do aluno 

cego. 

Transcrição de material tinta/Braille e Braille/tinta. 

Encaminhamento de relatório e dos laudos oftalmológicos dos alunos para o 

CEEDV, a fim de que haja a triagem e se faça avaliação dos métodos e adaptações 

curriculares a serem trabalhadas em cada caso. 

Após a avaliação funcional da visão, realizada pelo CEEDV, mediante 

análise dos laudos oftalmológicos, este encaminha relatório com orientações a serem 

desenvolvidas na Sala de Recursos com o aluno. 

 

ESTRATÉGIAS 
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 Atendimento especializado no início do ano letivo, a todas as IE’s da regional do 

Gama – DF, para divulgação do trabalho da Sala de Recursos, e encaminhamento 

de alunos; 

 Confecção de material adaptado; 

 Promoção de palestras sobre a Deficiência Visual aos alunos do ensino regular, a 

fim de fortalecer os meios de inclusão e não discriminação dos alunos cegos; 

 Promoção de feiras e exposições com os materiais produzidos pela Sala de 

Recursos, bem como com os instrumentos utilizados para a confecção dos 

materiais; 

 Atendimento itinerante semanal em todas as IE’s que teem alunos portadores de 

DV; 

 Promoção de atividades diversificadas com os alunos portadores da DV. 

 Atendimento especializado individual e semanal com cada aluno portador da DV, 

com métodos de estimulação visual; 

 Atendimento especializado individual e semanal com cada aluno portador da DV, 

para a transferência ou mediação da língua portuguesa para o Braille; 

 Acompanhamento das atividades regulares da sala de aula de cada aluno cego; 

 Treinamento com os alunos, dos recursos ópticos, tais como: telelupa, lupa, etc. 

 Estimulação visual individual ou em grupo; 

 Leitura e cópia de textos do quadro negro enfatizando espaçamento entre as letras; 

 Exploração detalhada de figuras, focalizando contornos e contraste de cores; 

 Atividades práticas, utilizando de outros sentidos, para a elaboração de conceitos 

geométricos, planos, de volume, retas e curvas. 

 Atividades para orientação e mobilidade na escola e imediações; 

 Orientação para uso da bengala; 

 Mapeamento do ambiente físico escolar, delimitando todos os obstáculos 

existentes, como: lixeiras, árvores, orelhão, bancos, salas, banheiro. 
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RECURSOS MATERIAIS 

 

 Para a pessoa com deficiência visual: 

 Reglete, punção, e máquina Braille, para a escrita e leitura; 

 Sorobã, para realização de cálculos matemáticos; 

 Computador com sistema operacional DOSVOX, para leitura, escrita, navegação 

na internet, construção de tabelas e etc; ou com o software Jaws, leitor de telas em 

vários idiomas; e impressora braille; 

 Teclados adaptados com o código Braille, entre outros. 

 

PARA QUEM POSSUI BAIXA VISÃO: 

 

Existem recursos indicados por oftalmologistas ou ortoptistas, de acordo com a 

especificidade de cada caso. Recursos que podem melhorar o desempenho visual do 

deficiente. 

 Lupas manuais, fixas, horizontais e iluminadas e os óculos para magnificação da 

imagem, são auxílios para perto; 

 Telessistemas (sistemas telescópicos e telelupas) utilizados para visão à distância; 

 Computador com softwares que ampliam textos e imagens; 

 Cadernos com pautas ampliadas, lápis e canetas com grafites mais escuros; 

 Pranchas de plano inclinado para a leitura; 

 Guias e lentes de ampliação para a leitura; 

 Mapas e objetos confeccionados em alto-relevo ou com texturas destacáveis. 

 

CRONOGRAMA 

 

O Projeto da Sala de Recursos dar-se-á durante o desenvolvimento do ano 

letivo, obedecendo as datas previstas no calendário escolar para 2018. 

Todas as atividades da Sala de Recursos serão desenvolvidas em cronograma semanal de 

acordo com as necessidades de cada IE, visando o atendimento pleno de cada aluno. 
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AVALIAÇÃO 

 

No desenvolvimento das atividades na Sala de Recursos para Deficientes 

Visuais dar-se-á a avaliação, mediante reuniões periódicas com toda equipe 

especializada, juntamente com a Supervisão escolar e equipe de orientação educacional.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser diferentes daquelas 

atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, 

que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e 

participativas no mundo que vivemos 
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ANEXO XII 

– SALA DE RECURSOS GENERALISTA -  

Unidade Educacional: CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA 

Professores da Sala de Recursos:  

VÂNIA ROSA DO CARMO – MATRÍCULA: 38746-0 

 CARLOS MARCELO (LICENÇA MÉDICA) 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais, ao preencher as exigências do 

contexto social e político do Brasil, expressam, explicitamente, uma opção por um 

currículo que contemple os princípios da Educação Inclusiva. Os sistemas educacionais e 

as escolas passam a ser organizados para acolher a diversidade do alunado. Desse modo, 

torna-se fundamental conceber o funcionamento e a organização da escola, bem como o 

ensino e a aprendizagem, sob novas bases epistemológicas. A escola constitui-se no lugar 

do “aprender”, entendendo-se aqui a aprendizagem como processo de apropriação do 

conhecimento pelo aluno. Os objetivos, os conteúdos, a metodologia utilizada, os 

procedimentos de ensino e mesmo os instrumentos de avaliação precisam estar 

associados aos interesses e às necessidades educacionais do aluno. Nesse contexto, surge 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que se constitui no serviço pedagógico 

complementar que, de acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, regulamentado 

pelo do Decreto n.º 6.571, de 18 de setembro de 2008. 

 

 

OBJETIVO:  

Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em 
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classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e 

aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Complementar e/ou suplementar o currículo do ensino regular; 

b) Promover a socialização dos alunos com necessidades especiais; 

 

c) Desenvolver a autoestima dos ANEES; 

d) Pesquisar e confeccionar materiais para  facilitar a aprendizagem de conteúdos, 

estimular a percepção e atenção; 

e)  Manter-se em contato com os professores e demais membros da comunidade 

escolar para tomar conhecimento das dificuldades e acompanhar o 

desenvolvimento pedagógico e social dos ANEES; 

f)  Promover ações pedagógicas para conscientização da necessidade de inclusão 

durante o ano letivo. 

g) Promover e estimular a autonomia dos alunos ANEES; 

h)  Estimular a participação da família do educando com necessidades especiais nas 

atividades pedagógicas do ensino regular e ensino especializado. 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS 

 

i. Reconhecer os alunos com necessidades especiais existentes na Unidade de 

Ensino e os que serão recebidos por esta a cada ano letivo; 

ii. Informações sobre a vida médica e familiar dos alunos atendidos na sala de 

recursos; 

iii. Reconhecimento e sensibilização com o grupo docente para o acolhimento dos 

ANEES; 

iv. Orientação sobre o currículo e estratégias pedagógicas para o ensino-

aprendizagem dos ANEES; 

v. Conscientização dos membros da comunidade escolar sobre a importância da 

inclusão. 
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vi. Preparação do Plano Individual dos alunos atendidos na sala de recurso; 

vii. Planejamento da Semana da Luta da Pessoa com Deficiência; 

viii. Realizações de momentos lúdicos significantes e de interação entre os alunos 

ANEES e o professor da sala de recursos, as famílias, monitores e outros. 

 

METODOLOGIA/ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

 

a. Levantamento dos alunos ANEES e conhecimento de laudos e adequações 

curriculares anteriores; 

b. Conversa informal com a família para obter informações adicionais do 

aluno e efetivação da matrícula do mesmo no Atendimento Educacional 

Especializado; 

c. Apresentação dos alunos ANEES para os professores por meio de slides 

com fotos, relação com nome, série/ turma e tipo de deficiência; 

d. Auxílios no preenchimento das adequações curriculares; 

e. Sensibilização nas turmas utilizando vídeo, conversa informal e mensagem 

de acolhimento; 

f. Observação das dificuldades dos alunos e preparação de recursos que 

venham ampliar e melhorar suas dificuldades, tais como, jogos de 

tabuleiro e on-line, livros paradidáticos, jogos da memória, quebra cabeça, 

trabalhos manuais com revistas, jornais e barbantes, etc. 

g.  Convite de profissionais para ministrar palestras sobre temas pertinente à 

educação especial, assim, como  pessoas  com deficiência para relatar 

sobre as dificuldades e superações, confecção de  murais,  oficinas para 

confecção de jogos, salas de sensibilização, etc. 

h. Comemoração dos aniversariantes do semestre, passeios a cinemas e 

exposições. 

i. Acompanhamento da frequência dos alunos atendidos na sala de recursos. 
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PERÍODO DA REALIZAÇÃO  

i. Início do ano letivo; 

ii. Semana de 19 a 23 de setembro 

iii. Durante o ano letivo.  

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

i. Através de observações nos atendimentos no que se refere ao desenvolvimento 

dos aluno durante a realização das atividades propostas; 

ii.  Através dos relatos dos professores do ensino regular no decorrer do ano letivo; 

iii. Através dos depoimentos dos familiares. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Elaborar capa e página com dados da identificação da escola e das equipes 

gestoras e da sala de recursos; 

 Ao se registrar a  Legislação que fundamenta o Atendimento Educacional 

Especializado, deve-se atualizar  os documentos pedagógicos norteadores da 

Educação Básica da SEDF: Currículo em Movimento – Diretrizes – Portarias; 

 

SUGESTÕES DE ANEXOS 

 

Projetos Pedagógicos da Sala de Recursos; atividades propostas para as datas 

alusivas ao público da Educação Especial; 

 Agenda do atendimento dos estudantes com dias e horários pré-estabelecido.  
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SUGESTÃO DE MODELO DE CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DAS SALAS 

DE RECURSOS: 

 

MÊS ATIVIDADES DATA PÚBLICO 

ALVO 

RESPONSÁVEIS LOCAL 

MARÇO      

ABRIL      

MAIO      

JUNHO      

JULHO      

AGOSTO      

SETEMBRO      

OUTUBRO      

NOVEMBRO      

DEZEMBRO      
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Governo do Distrito Federal 

  Secretaria de Estado de Educação 

Diretoria Regional de Ensino do Gama 

Centro Educacional 08 Gama 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO – ANO LETIVO DE 2017 

SISTEMA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

 

 

 

 

Gama-DF, abril  de 2018 
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ORIENTADORAS EDUCACIONAIS: 

 ROSEMARY CAVALCANTE RIBEIRO 

SIRLANIA  CANDIDA  APARECIDA 
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APRESENTAÇÃO 

 

O que faz o orientador educacional? 

Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a 

formação de seus valores, atitudes, emoções e sentimentos; 

Orienta, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a 

comunidade; 

 Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da 

proposta pedagógica da escola; 

 Ajuda o professor a compreender o comportamento dos alunos e a agir de 

maneira adequada em relação a eles; 

Ajuda o professor a lidar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

Medeia conflitos entre alunos, professores e outros membros da comunidade; 

Conhece a legislação educacional do DF; 

 Circula pela escola e convive com os estudantes. 

 

JUSTIFICATIVA 

Caracterização - breve diagnóstico da realidade escolar: 

- 990 alunos aproximadamente, distribuídos em 42 turmas; sendo que 4 (quatro) são de 

alunos D.vs. 

- 37 professores 

- 13 auxiliares e 04 vigias. 

É uma escola grande, cheia de desafios, como, por exemplo: 

- A inclusão dos Dv 

- O trabalho diversificado, sabemos que algumas necessitam de mais tempo e atenção. 

- As adaptações curriculares. 

- Alunos fora da faixa etária. 

- Envolver toda a comunidade escolar no processo pedagógico. 
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- sexualidade. 

-Evasão. 

- Drogas.    

-Violência escolar.( Bullying) 

   Aspecto positivo: 

A escola é acolhedora e quando é necessário todos abraçam a causa, mesmo quando 

alguns querem o contrário eles respeitam a maioria. 

 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver ações junto à comunidade escolar que possam contribuir  para um bom 

relacionamento interpessoal e melhorar o rendimento escolar, assim como o 

desenvolvimento biopsicossocial. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Desenvolver o hábito de estudo oferecendo técnicas apropriadas. 

b) Favorecer o bom relacionamento entre aluno x aluno, professor x aluno e 

professor x professor, ajudando-os a desenvolver habilidades para uma 

convivência marcada pela tolerância e pelo respeito à diversidade. 

c) Organizar sessões coletivas com temas relevantes ao desenvolvimento 

biopsicossocial discente. 

d) Desenvolver junto a Polícia Militar e redes conveniadas, projetos aos quais 

contribuam para uma vida melhor sem drogas e sem bullying. 
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DESENVOLVIMENTO 

Ações do S.O.E. (2018) 

Ações FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

 

Apresentação e 

planejamento 

 

  

 

X 

 

     

PAS e ENEM 

 

LIDERANÇA 

Administração do 

tempo e técnicas de 

estudo. 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

I Encontro de Pais. 

Pais presentes, alunos 

frequentes. 

Reuniões c/ pais  dos 

TDAHs. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Formação de 

mediadores. 

Fora bullying!!! 

 Pensamento coletivo. 

Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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PALESTRAS 

BULLYING 

DROGAS 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Orientação 

profissional 

Formação do grêmio 

Estudantil. 

Orientações e 

apresentação de 

projetos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

AÇÕES AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Jogos interclasse e 

OLINGAMA 

XADREX 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X  

Administração do 

tempo e técnicas de 

estudo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PAS e ENEM 

 

II Encontro de Pais. 

Pais presentes, 

alunos frequentes. 

Reuniões c/ pais  dos 

TDAHs. 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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Orientação 

profissional 

SEMANA DA 

CONSCIÊNCIA 

NEGRA. 

 X  

 

X 

X 

 

X 

 

 

SHOW DE 

TALENTOS 

 

    

 

X 

 

FECHAMENTO E 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES. 

 

X 

 

   

X 

 

X 

 

Pode o aconselhamento efetivamente funcionar? De que forma? 

1. Se checar e verificar os âmbitos da relação pedagógica e nada indicar 

deslocamento, é preciso abandonar o aluno e ouvir o ser humano. 

2. Ouvir requer, principalmente, despir-se de qualquer ideia preconcebida a 

respeito do tema abordado pelo aluno. Esqueça sua religião, esqueça seus 

preconceitos, fuja das suas considerações sobre o que é ou não importante. 

3. Não há como aconselhar de forma eficiente sem a formação do vínculo entre 

aconselhador e aconselhando. Essa questão é controversa, mas se o aluno confia e 

respeita você, as chances de que o aconselhamento funcione são bem maiores. 

Palavras lançadas através de uma relação de superioridade, dificilmente surtem 

efeito. 

Todas estas considerações conduzem para as seguintes questões: 

1. Como estabelecer e manter o vínculo? 

2. O que o professor busca no aconselhamento? 

3. Como realizar a devolutiva para o professor sem quebrar o vínculo 
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(confiança)? 

4. É possível que o aconselhamento se dê em sessão única? 

Ao pensar na construção do vínculo, há uma questão essencial a ser 

considerada: todo ser humano é único e isso torna muito difícil padronizar o 

atendimento, criando regras abrangentes. 

A expectativa do professor é que, levando o aluno para que o OE atenda, em apenas 

uma sessão, tudo ficará bem. No entanto, o que fazemos é buscar a origem do 

problema, partindo do microambiente, que é a sala de aula, para os macro 

ambientes, que abrangem espaços maiores e interseccionam-se com outras esferas 

de ação. 

O tratamento dado ao adolescente vai depender muito mais do 

aconselhamento e da orientação. Quando nos são relatados casos de abusos, 

violência, desestruturação familiar grave, é através do vínculo de confiança que 

vamos prepará-lo para o momento de abrir o jogo  e procurar os órgãos de defesa.  

Quando ele chega a relatar o caso a você, normalmente, em poucos dias ele se 

sentirá forte e pronto a enfrentar a situação. E isso raramente deixou de acontecer. 

A devolutiva para o professor envolve outra relação de confiança. Quando há 

problema em relação ao ambiente escolar ou ao fazer pedagógico, é uma devolutiva 

é sempre aberta, completa. mas quando envolve o aluno, sua individualidade, sua 

família, etc., a devolutiva é sempre parcial, para que não haja uma quebra do 

vínculo ou do sigilo profissional do OE, sendo nesta situação que tanto professor 

quanto gestores precisam confiar no trabalho da orientação, na capacidade de 

discernimento que o profissional possui sobre quando e como fazer aquilo que lhe 

compete. 
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SINOPSE DE PROJETOS          

 

Tema: Autoestima 

-Entrega do texto: “Tropeços da inteligência”. 

- Analisar o texto.   

 Os dois ursos estavam em dois ambientes diferentes, primeiro, cresceram no 

circo, onde um era feliz e o outro não. Depois, o circo fechou e foram para a floresta 

e a situação se inverteu, por quê? 

 Quem já levou o rótulo de burro? 

 Como se sentiu? 

 É certo ou errado desvalorizar alguém que ainda não aprendeu? 

- Entregar a apostila, que explica passo a passo sobre as técnicas de estudo. 

Objetivo: Entender que em qualquer lugar que esteja irá usar o conhecimento e as 

habilidades acumuladas, juntamente com seus valores. 

- Ensinar como fazer um trabalho científico. Organizar-se é fundamental!! 

- Música: “O caderno”. 

-Visita à escola aos quais serão encaminhados, ou seja, CEF 01 do Gama. 

 

 

TEMA: Orientação sexual e puberdade 

 

ABRANGÊNCIA: turmas de 6ª a 9ª séries. 

OBJETIVO: Conscientizar os educandos acerca do seu próprio corpo no que concerne a 

sexualidade e as mudanças referentes ao processo pubertário. 

 

META: Fornecer subsídios para que os adolescentes e pré-adolescentes possam 

compreender as transformações que estão ocorrendo em seus corpos e encarar com 

naturalidade e responsabilidade as questões que envolvem a sexualidade. 

METODOLOGIA: grupos com participação espontânea, em horário oposto ao do turno da 

matrícula, utilizando técnica de GV/GO, recursos audiovisuais e dinâmicas de grupo para 
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incentivar a participação de todos. 

TEMAS ABORDADOS: 

Aspectos biológicos da puberdade. 

Aspectos psicológicos e sociais da puberdade. 

Gravidez na adolescência. 

DST’s. 

O prazer e o direito ao pleno exercício de sua orientação sexual. 

   

TEMA: Jornal Escolar 

 

ABRANGÊNCIA: turmas de 6ª a 9ª séries. 

OBJETIVO: Elaborar um jornal mural, por bimestre, totalmente escrito pelos 

alunos, incentivando um maior domínio da Língua Portuguesa. 

DATA PREVISTA: A partir de junho de 2018. 

META: Formar uma equipe de alunos com o objetivo de editar um jornal no 

ambiente escolar. 

METODOLOGIA: divulgar a idéia nas turmas, incentivando a participação 

voluntária. Formar equipe para trabalhar com os diversos cadernos que compõe um 

jornal. Realizar uma reunião de pauta por bimestre e uma reunião de 

acompanhamento e coordenação por mês. Coordenar a digitação e impressão do 

jornal. 

 

 TEMA: Inclusão do deficiente. 

ABRANGÊNCIA: toda a escola 

OBJETIVO: Proporcionar ao aluno deficiente a possibilidade de inclusão escolar, 

procurando melhor atender suas necessidades. 

DATA PREVISTA: A partir de Maio de 2018 

META: Melhorar as condições educacionais para ao aluno deficiente dentro do 

ambiente escolar. 

METODOLOGIA: Realizar a chamada dos pais do aluno deficiente, para 

levantamento das condições gerais e educacionais do aluno. Promover reuniões com 
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professores que trabalham com eles.  Promover parcerias  para melhor atendê-los. 

Acompanhar o seu desenvolvimento e sua aprendizagem  no ambiente escolar. 

Conscientizar os outros alunos acerca do respeito às diferenças e a dignidade da 

pessoa humana.      

 

TEMA: Pais presentes, alunos frequentes. 

ABRANGÊNCIA: Pais de alunos com comportamento inadequado no ambiente 

escolar. 

OBJETIVO: Orientar os pais de alunos indisciplinados acerca de pontos 

importantes na hora de educar e dar limites aos filhos. 

DATA PREVISTA: 26 de agosto de 2018(sexta-feira). 

METODOLOGIA: realizar um encontro para discutir temas pertinentes à educação 

de adolescentes para torná-los sadios e integrados à vida comunitária. 

 

TEMAS: 

-Características biológicas e psicológicas das crianças e adolescentes. 

-A importância da dinâmica familiar na formação da personalidade. 

-Ensinando o querer na criança. 

-O respeito ao espaço do outro também se aprende. 

-A importância dos sonhos. 

- Ensinando pelo exemplo. 

-AVALIAÇÃO: Os pais participantes avaliarão a validade do que for discutido e 

trabalhado. 

 

TEMA: Orientação Profissional 

ABRANGÊNCIA: 9ªano e 3º ano 

OBJETIVO: Oferecer subsídios para que os alunos realizem uma escolha 

profissional consciente. 

 

METODOLOGIA: 1ª etapa: realizar sondagem de interesses e aptidões 

profissionais. 2ª etapa: oferecer informações acerca das profissões sobre a qual 
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houver interesse, através de seminários, palestras com profissionais da área, etc. 

TEMAS: 

 

O mundo do trabalho; 

-Fatores importantes na escolha da profissão; 

-Visitar alguns Cursos Superiores existentes no DF. 

-A questão financeira: mercado de trabalho e remuneração. 

 

AVALIAÇÃO: os participantes avaliarão e oferecerão sugestões no decorrer do 

próprio projeto.           

 

CRONOGRAMA MENSAL 

 

MÊS AÇÃO 

FEVEREIRO Elaborar plano e trabalho do SOE. 

MARÇO / ABRIL Levantamento e divulgação do rendimento escolar 2006. 

Eleição de membros para Conselho de Classe. 

Divulgação do Regimento Interno entre professores e alunos. 

 

MAIO Elaboração de projetos. 

Priorizar o processo de inclusão do PNE. 

Trabalhar a Orientação de Estudos. ( Feira das profissões) 

JUNHO Implementar Projeto de Higiene e Saúde. 

Implementar projeto de jornal escolar. 

JULHO Implementação do Projeto de Orientação Profissional; Participação na 

abertura dos jogos interclasses. 

AGOSTO Realizar projeto sobre Sexualidade; 

Iniciar projeto Limites na família. Pais presentes, alunos frequentes 

SETEMBRO Dar assistência aos alunos inscritos no PAS ou que irão se inscrever. Dar 
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continuidade aos projetos implantados. 

  

OUTUBRO Dar continuidade aos projetos implantados; 

NOVEMBRO Dar assistência aos alunos que se inscreveram no Enem. Semana da 

consciência negra. Show de talentos. 

DEZEMBRO Avaliar o desenvolvimento dos projetos; elaborar um relatório com o 

resultado. 
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