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APRESENTAÇÃO 

A escola se constitui em um espaço permanente de discussão e reflexão na 

perspectiva de construção de uma nova realidade. Ao construirmos o Projeto Político 

Pedagógico dessa instituição educacional, Centro de Ensino Fundamental 01 do 

Gama-DF (CEF 01), pretendemos, com o apoio da comunidade escolar, oferecer uma 

educação pública de qualidade que seja de fato formadora de cidadãos comprometidos 

com a realidade social na qual estão inseridos. 

Preliminarmente, a equipe de coordenação, supervisão e direção estudou o 

documento Orientação Pedagógica e desta forma criou uma metodologia para o 

envolvimento da comunidade escolar: profissionais da educação, pais e alunos.  

A comissão organizadora do PPP é formada por: diretor, vice-diretor, 

supervisores (pedagógico e administrativo) e coordenadores pedagógicos, orientadora 

educacional, professores, integrante da classe especial, da sala de recursos, e da 

carreira de assistência. 

Na semana pedagógica e nas coordenações pedagógicas foram realizados 

estudos e debates acerca dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, das 

Diretrizes da Avaliação, da Orientação Pedagógica e, principalmente, um estudo 

aprofundado acerca das Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo, 

envolvendo toda a comunidade escolar nesse processo de implantação, através de 

cursos de formação para a equipe discente, informação durante as reuniões mensais 

do conselho escolar e nas reuniões bimestrais com a participação dos responsáveis 

dos alunos. A partir dos debates realizados pelo grupo de estudo, a comissão 

organizadora registrou as observações e ideias gestadas ao longo do processo de 

elaboração do PPP.  Nos encontros com pais e rodas de conversa com alunos foi 

abordado o tema: “Presente e futuro na perspectiva da educação organizada nos 

Ciclos de Aprendizagem no CEF 01 do Gama”.  

Dessa forma, esse Projeto Politico-Pedagógico contém um breve histórico do 

Centro de Ensino Fundamental 01 do Gama-DF (CEF-01); diagnóstico do que 

aconteceu em anos anteriores; os objetivos que deverão ser alcançados no triênio 

2017-2019 para que esse projeto tenha sucesso; a definição da função social da escola 

respeitando a comunidade atendida; os princípios orientadores das práticas 
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pedagógicas que deverão guiar de modo coerente os trabalhos dessa instituição 

educacional; as concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas de 

forma eficiente e consciente; as concepções práticas e estratégias de avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem desenvolvidas de acordo com as Diretrizes de 

Avaliação Educacional e das Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º 

Ciclo – Anos Finais da SEDF; a organização curricular da escola demonstrando de que 

maneira a equipe pedagógica  do CEF-01 irá desenvolver os trabalhos pedagógicos 

visando o aperfeiçoamento da articulação do processo ensino-aprendizagem; os planos 

de ação que envolve as gestões pedagógica, de resultados educacionais, participativa, 

de pessoas, financeira e administrativa; o acompanhamento e a avaliação deste e de 

outros projetos pela equipe pedagógica juntamente com toda a comunidade escolar por 

meio de seus membros comprometidos com o processo educacional. 

 

HISTÓRICO 

  A construção da escola CEF-01 do Gama ocorreu no início da década de 1970 e 

sua inauguração deu-se em 16 de outubro de 1972, normalmente como Centro 

Interescolar 01 do Gama, unidade integrada do Complexo Escolar “A”. De acordo com 

a Resolução nº 6.854 de 09/06/2000, sua denominação passa a ser Centro de Ensino 

fundamental 01 do Gama até o presente momento. 

  Nesse período, o país já vivia sob a tutela do regime militar pós-golpe de 1964 e 

suas políticas voltadas para os diversos setores da sociedade. O governador do Distrito 

Federal era indicado pelo Palácio do Planalto. O governador indicado, por sua vez, 

indicava o Secretário de Educação e este indicava ( ou homologava as indicações) dos 

diretores de escola. 

  Com a urbanização da cidade do Gama, o número de quadras habitacionais veio 

a crescer e com elas a demanda por mais escolas públicas. Como as quadras 1 e 2 do 

Setor Norte haviam sido assentadas, outras próximas já recebiam moradores, como as 

quadras 44, 45, 46 e 47 do Setor Leste. Assim, a necessidade de escolas próximas que 

atendessem essas comunidades era urgente. 

  Desse modo, o Centro de Ensino Fundamental 01 do Gama surge como 

patrimônio da comunidade atendendo o pressuposto constitucional do direito à 
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educação e a escola de qualidade. Essa escola já se enquadrava à política educacional 

da época, cuja Lei nº 5.692/71 unificava o antigo primário com o antigo ginásio. Surgia, 

então, o curso de 1º Grau de oito anos (correspondendo ao ensino fundamental) com 

base em uma visão produtivista de educação – cuja essência foi mantida na LDB/96 e 

conseguinte PNE/2001, qual seja a vinculação da educação pública aos interesses e 

necessidades do mercado cuja estrutura organizacional planificadora perdura até hoje. 

Em que pesem os altos e baixos de regimes e sistemas com seus interesses 

equivocados, resta que a escola existe desde então, e há de ressaltar o que de positivo 

fica: sua história de lutas, seus ganhos, vitórias e traumas. 

  Do ponto de vista de sua trajetória como unidade de ensino, fatos e situações 

importantes, bem como as pessoas ligadas a ela, professores, pais, alunos, entidades 

participantes ou co-participantes, amigos da escola e outras denominações, todos, 

dentro de seus limites de colaboração, de participação, de empenho e trabalho, fazem 

parte de sua constituição física, ideológica, pedagógico-educativa e política. 

  Iniciamos a descrição dessa trajetória com a criação da Associação de Pais e 

Mestres (APM) do então Centro Interescolar 01 do Gama, com suas atribuições de 

participação financeira objetivando viabilizar ações pedagógicas, aquisição de materiais 

pedagógicos importantes e pequenos reparos, festas juninas e outros eventos de 

interesses dos alunos. A APM visa uma maior integração entre a escola, os 

professores, os pais e os alunos. APM do CEF 01 vem enviando esforços para que ela 

funcione e cumpra seu papel social de Entidade participativa (atualmente denominada 

APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres). 

  Um dos fatos quer mais chama a atenção na trajetória do CEF-01 foi a sua 

famosa Banda Marcial. Fundada em agosto de 1979 pelo Professor Sebastião Divino 

de Araújo, militar músico da Banda de Música da Polícia Militar do Distrito Federal, 

clarinetista e maestro regente. A Banda (também chamada de Fanfarra, nome comum 

na caserna) era composta de 30 alunos e tocava em várias atividades realizadas na 

escola e fora dela. Ao longo dos anos, apresentou-se em eventos cívico-culturais em 

Taguatinga, Samambaia e Gama, participou do encontro de Bandas em Sobradinho e 

Plano Piloto, fez apresentações de Natal em 2003 no Palácio do Planalto e no 

Shopping do Gama. Pela DRE-Gama (denominação anterior) participou de exposição 
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de artes no Gama e no Shopping Pátio Brasil, no Plano Piloto em 2005. Participou 

também do desfile estudantil em 1983 em Minas Gerais, com a presença do então 

governador Tancredo Neves e em 1986 novamente no desfile estudantil e na tradicional 

“Festa do Milho”. No estado de Goiás, a Banda participou de desfiles em Luziânia e 

Novo Gama, incluindo participação no 1º Concurso Nacional de Bandas e Fanfarras 

realizado em 1991, na cidade de Goiânia. 

  Em 1996, o professor (e também músico militar) Adilson Menezes teve seu 

trabalho premiado pela Revista Nova Escola (Professor nota 10). Com um trabalho 

interdisciplinar louvável envolvendo Matemática, Geografia, História e Língua 

Portuguesa demonstrou quão importante e indispensável para a formação real dos 

alunos é o ensino das artes (música, ciências plásticas), o qual a escola não deve 

negligenciar, sob pena de vermos a Formação geral dos alunos prejudicada. 

  Com a saída do professor Adilson, assume os trabalhos de ensino musical e 

Banda de Música o professor Daniel Rodrigues da Silva, também militar músico da 

Banda da PMDF, que já atuava na escola desde 1983, atendendo alunos da escola e 

da comunidade em geral. Participou com a Banda de vários desfiles de aniversário da 

cidade. Em 2005, por ocasião do encerramento do ano letivo, fez apresentação com a 

Banda no Centro de Ensino Especial do Gama. Em 2007 participou do Desfile de 07 de 

setembro representando o Gama e, em outubro foi a Banda mais aplaudida no desfile 

de aniversário da cidade. Essas apresentações continuaram a ocorrer juntamente com 

os trabalhos na escola, com o apoio do professor violoncelista Adonias.  No ano de 

2010, por ocasião da aposentadoria do professor Daniel, a escola encerra um lindo 

trabalho com música, que deixa saudades e, sem dúvida, um prejuízo lastimável para a 

formação dos alunos. Felizmente, nada que não possa ser resgatado no futuro. 

 Em 2001 encerrou-se o atendimento noturno no CEF-01 após um período de 

mais de 21 anos.  

  Ainda, nessa trajetória também, aludimos ao atendimento de turmas de Classe 

de Aceleração de Aprendizagem (CAA) de 1998 a 2013,um trabalho difícil de 

recuperação de alunos com defasagem de aprendizagem. Em 2004, as turmas de CAA 

participaram do projeto “Você apita” organizado pela parceria SEEDF/FIAT. 
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  Em 2007, a escola participa do Projeto Veredas – Correção de Fluxo, em 

parceria com a Fundação Roberto Marinho. Alunos dessas classes, juntamente com 

alunos de 8ª série regular, faziam parte de projeto de pesquisa na área de Pós-

Graduação em Letras na Universidade de Brasília – UnB. Em razão dessa pesquisa, 

elaborada e executada pelo professor de Português, Otacílio, o CEF 01 do Gama foi a 

1ª escola de Ensino Fundamental a participar do 1º Fórum Permanente de Estudantes, 

direcionado a alunos desse seguimento no ano de 2008. O evento foi composto por 

laboratório de leitura, análise e produção de textos para o ensino fundamental, 

idealizado pela professora Doutora Hilda lontra, do Instituto de Letras da UnB, com o 

apoio do CESPE e executado pelos alunos especialistas em Letras. O trabalho teve 

como base a interdisciplinaridade como ação pedagógica em regência de classe. Mais 

tarde, esse trabalho com os alunos veio a dar suporte à encenação da peça teatral 

“Lampião e Maria Bonita e outras histórias”, apresentada várias vezes na escola, e 

contou com a presença de representantes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal por 

duas vezes. A peça também foi apresentada no Centro de Ensino Especial, no auditório 

da escola, com a presença de pais, professores, diretores e pessoas da comunidade. 

  Retrocedendo, vale relatar um período proveitoso e inesquecível que foi a 

trajetória da Escola Polo. O trabalho tinha por base um plano irradiador de projetos e 

planejamentos pedagógicos, objetivando a interação entre professores de várias 

escolas e a troca de experiências em contexto dinâmico e politicamente 

transformacional. Nesse período, a ideologia era o fio condutor de sonhos e 

esperanças por mudanças sócio-políticas tão desejadas. Vertentes dessa ideologia 

traduziam-se em ações e a Escola Polo era um reflexo disso.  

  Foi nesse período que a escola, ao participar de uma “gincana de latinhas”, 

ganhou seu primeiro computador. Várias ações de natureza político-pedagógicas, 

ideológicas e corajosas contribuíram para escrever na história do CEF-01 do Gama, a 

Escola Polo como referência em educação pública.  

  Outra participação importante na história da instituição ocorreu nos anos de 

2004 e 2005, na qual alunos integrantes do Clube de Xadrez foram classificados na 

OLIMGAMA e tiveram a oportunidade de participar do campeonato Centro Oeste de 

Xadrez, galgando o 3º lugar. A premiação foi uma viagem à cidade de Batatais-SP, para 
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participar do campeonato local juntamente com o treinador e iniciador do clube de 

Xadrez do CEF-01, professor Uigney. 

  Em 2005, treze alunos foram classificados para a 2ª fase da 1ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP –, e destes, quatro 

receberam certificado de menção honrosa. No concurso “Desenhe uma Bandeira para 

o Gama”, o CEF-01 ficou com o 1º e 2º lugar. Na primeira prova de seleção do Centro 

de Ensino Médio Integrado do Gama – CEMI, vinte e quatro alunos da escola foram 

aprovados, dentre eles o primeiro colocado. Desde 2013, por iniciativa do CEF-01, os 

alunos do 9º ano têm a oportunidade de se prepararem para as provas do CEMI, sob 

orientação e aulas dos professores Marcelino (Matemática) e Aline (Português) e outros 

colaboradores que abraçaram o desafio em prol dos alunos interessados. 

  O CEF-01 do Gama também vem se destacando no atendimento às Classes de 

Ensino Especial desde seu início, em 1997. O importante trabalho e o 

comprometimento do corpo docente dessa área têm merecido elogios de todos os 

segmentos da escola. Atualmente, são atendidas seis turmas de alunos com 

necessidades especiais, sendo 03 turmas no matutino e 03 turmas no vespertino. A 

escola conta ainda com uma sala de recursos (com base na lei de inclusão e em 

funcionamento desde 2009), cujos professores capacitados para este fim assistem os 

alunos incluídos de todas as séries, em suas diversas necessidades e dificuldades de 

aprendizagens. Os alunos do Ensino Especial têm participado praticamente de todos 

os eventos e projetos desenvolvidos e executados na escola, o que contribui 

sobremaneira com uma ação de interatividade entre os membros da comunidade 

escolar. 

  O CEF 01 do Gama tem tido relevante participação em eventos desportivos 

dentro e fora da escola. A instituição obteve o 3º lugar masculino na EuroCOPAMIRIM, 

evento promovido pela União Européia com apoio do GDF, realizado em 2014, dia 

26/04,  no Parque da Cidade. O torneio reuniu alunos de 32 escolas públicas do Distrito 

Federal, objetivando a manifestação contra todas as formas de discriminação e a 

promoção dos direitos humanos. Também participa do JEDF (Jogos Escolares do 

Distrito Federal) desde 2011 e obteve o 3º e 4º lugares no Futsal Feminino Infantil e o 

2º lugar entre as escola públicas participantes. Já na Copa Danone das Nações – 
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Brasília (criada pelo Grupo Danone em 2001 e considerado o maior torneio de futebol 

infantil do mundo), a escola participou nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 

  No evento OLIMGAMA, promovido atualmente pela CRE/GREB, a escola foi 

campeã geral em 2011, 2013, 2014 e 2015. Muito importante para a escola, o GIMCEF 

01 e os Jogos Internos CEF-01. São eventos que envolvem todos os segmentos da 

escola em atividades extracurriculares, com temas transversais e interdisciplinares. 

Percebe-se, ano após ano, um ganho em conhecimento e em  interação/integração 

sócio-pedagógico e disciplinar relevantes aos alunos e deixa claro o extremoso 

comprometimento dos professores da escola,  especialmente os da área de educação 

física. Sem dúvida, esse grupo muito tem contribuído para a construção de uma escola 

pública melhor.    

  Em 2013, inicia-se na escola o projeto PRADA – Professor Readaptado 

Auxiliando o Aluno – idealizado pela professora de Matemática Ângela Bandeira de 

Siqueira, com vista a auxiliar alunos que historicamente apresentam dificuldades em 

fundamentos da matemática como também ajudar em seus projetos de vida, cuja ação 

é pressuposto da função da escola. Com base nesse projeto, adaptou-se também um 

outro projeto voltado para Língua Portuguesa, fechando-se um ciclo de reforço para as 

duas disciplinas básicas,  a cargo da professora Aparecida. Os alunos são atendidos 

em pequenos grupos, em horários compatíveis e em sala-ambiente adequada. O 

trabalho é desenvolvido obedecendo as limitações e a capacidade laboral dos 

professores. 

  Várias atividades vêm proporcionando a participação dos alunos e da 

comunidade ao longo do tempo no CEF-01 do Gama. Por aqui, já passaram membros 

do Ministério Público com “Ministério Público nas Escolas”; o “Chá Literário” que recebe 

artistas ilustres da cidade. O dia do estudante, a Gincana anual – promovida pela 

equipe de Educação Física já é histórica na comunidade escolar. Recentemente, a 

escola recebeu e promoveu o projeto “LIMPABRASIL” para a Semana de Educação 

para a Vida e Semana de Conscientização Ambiental, que contou com a presença e 

participação de Sebastião Santos (Tião Santos). O evento foi amplamente divulgado e 

teve repercussão no DFTV da Rede Globo. 
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 No ano de 2017, o CEF-01 aderiu a organização em ciclos dos anos finais, 

sendo uma das primeiras escolas da regional do Gama a implantar, sem 

obrigatoriedade, essa “nova” perspectiva de ensino-aprendizagem. Os professores, 

coordenadores e gestão passaram antes, no ano 2016, por um curso de formação para 

melhor entender essa nova metodologia. A formação teve continuidade no ano de 2017 

para novos professores e houve um aprofundamento nos estudos as suas diretrizes 

que fundamentam essa nova organização implantada pela SEDF, desde então a UE 

vêm sendo parâmetro para outros CEF’s que aderiram aos Ciclos. 

  Quanto à caracterização física do CEF-01 Gama, seu projeto é basicamente 

comum a outras da Rede Pública, ocupando uma área de aproximadamente 15.000 

metros quadrados1, cercada por um muro de três metros de altura, com 3 extensões de 

fios de arame sobrepostos. A área construída corresponde a cerca de 7.000 m² descrita 

a seguir: 7 pavilhões, sendo 6 laterais e 1 perpendicular. Desses 6, 5 são paralelos 

entre si, longilíneos com 40 metros de extensão por 6 metros de largura, ligados a 

outros 5 pavilhões (de continuidade) por uma passarela coberta e vazada de 4 metros. 

Esses 5 pavilhões de continuidade medem 12 metros de extensão por  6 metros de 

largura. O pavilhão 7 é o último (no sentido horário de quem entra na escola) e mede 

30 metros de extensão por 11,30 metros de largura e abriga um salão multiuso e um 

salão de coordenação geral de professores.   

  Os 5 pavilhões de continuidade (de 12 metros) ficam do lado direito, sentido 

horário de quem entra na escola, via portão de acesso principal de alunos, e abrigam 

os seguintes setores: no 1º pavilhão fica a secretaria; no 2º, assistência administrativa 

e direção; no 3º, sala dos professores/descanso e mecanografia; no 4º, banheiros de 

professores (masculino e feminino), supervisão-coordenação pedagógica e sala dos 

auxiliares de educação; no 5º e último, o SOE – Serviço de Orientação Educacional, 1 

sala Projeto PRADA e um depósito/almoxarifado. 

  Os 5 pavilhões de 40 metros abrigam: no 1º, cinco salas de aula; no 2º, um 

laboratório de informática e uma Teleclasse (sala de vídeo) e três salas de aula; no 4º e 

4º, cinco salas de aula cada; no 5º, uma sala de recursos, três salas de Ensino 

Especial e um laboratório de artes/ambiente. 

                                                           
1 Essa área de 15.000 m² sofrerá redução de cerca de 2.100 m² em razão da construção de uma Creche. 
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  No pavilhão perpendicular, adjacente aos 5 pavilhões, medindo em sua extensão 

contínua 65 metros, temos: uma biblioteca; uma cantina oficial da rede; uma 

lanchonete; um pátio coberto e vazado de 17 metros por 6; banheiros de alunos 

(masculino e feminino); banheiros de alunos do Ensino Especial; sala de material de 

apoio de Educação Física; banheiro dos auxiliares e um pequeno depósito. 

  Consta ainda do projeto físico, uma caixa d’água, uma quadra poliesportiva 

(construída pela própria comunidade escolar no ano de 2002 e que ainda consta na 

escritura da escola), espaço para estacionamento de carros; o muro frontal possui três 

portões: 1 para acesso dos alunos (portão principal); 1 para acesso de carro dos 

professores e funcionários (à direita do portão principal); e outro à esquerda para 

acesso de veículos de serviço e manutenção. 

Para finalizar, listamos a seguir os nomes de professores que exerceram o cargo de 

diretor neste Centro de Ensino, de acordo com registro de atas: 

 

1. Maria Aparecida de Paula (1977); 

2. Analhedite Moreira (1979); 

3. Oswaldo Alves de Oliveira (1983); 

4. Leny de Almeida Vaz (1984); 

5. Maria de Lourdes Lourenço (1984); 

6. Ariadne Sousa Santos Porto (1985); 

7. Leny de Almeida Vaz (1985); 

8. Francisco Antônio de Paula (1986); 

9. Maria Inês de Paula Resende (1986); 

10. Vera Lúcia Moreira (1987); 

11. Etiene Araújo de Matos (1989); 

12. Élio Ferreira de Souza (1992); 

13. Maria Ferreira de Souza (1993); 
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14. Francisco Assis de Sousa (1996); 

15. Ivanilde Vieira Cavalcanti (1998); 

16. Suely Fernandes da Silva Mota (2000); 

17. Iara Maria Assis Rocha (2001); 

18. João Batista Rodrigues (2002); 

19. Uigney Tavares de Brito (2007);  

20. Oswaldo José Azevedo dos Santos (2014); e 

21. Oswaldo José Azevedo dos Santos (2017) 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
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2. DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: 

Nome da Instituição Educacional: Centro de Ensino Fundamental 01 do 

Gama; 
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72.430-150 
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Localização: Zona Urbana, ao lado do Batalhão do Corpo de Bombeiros e do 

Fórum do Gama; 

 

Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino (conforme denominado no 

Estado): Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF)/Diretoria Regional de Ensino do Gama (DRE Gama); 

Data de Criação da Instituição Educacional: 16 de outubro de 1972; 

Autorização: Deliberação do Conselho Estadual de Educação – CEE; 

Reconhecimento: Deliberação do Conselho Estadual de Educação – CEE; 

Turnos de Funcionamento: Matutino de Vespertino; 

Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental e Ensino Especial; 

Etapas, fases e modalidades e ensino/programas e projetos especiais da 

Educação Básica: Séries Finais e Ensino Especial. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

  Desenvolver o conhecimento técnico-científico e o potencial cognitivo aliado à 

promoção de valores, crenças, ideias, preceitos morais e éticos. 

  Possibilitar a formação de cidadãos críticos conscientes de seus direitos e 

deveres de modo que promovam a transformação da realidade na qual estão inseridos. 

 

mailto:cef01.cregama@se.df.gov.br
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DA 

ORGANIZAÇÃO EM CICLO 

 

 Promover a concepção de educação integralizada tendo como 

fundamentos teórico-metodológicos a Psicologia Histórico-Cultural e a 

Pedagogia Histórico-Crítica, na intenção de compreender a realidade 

social dos estudantes para propor intervenções em comunicação com 

os múltiplos conhecimentos: são os saberes a serviço de uma 

formação integral humanizadora. 

 Gestão democrática: não se resume a eleição do corpo diretor, mas 

envolve a participação da comunidade escolar nas tomadas de 

decisões pedagógicas e administrativas da instituição de ensino; 

 Formação continuada dos profissionais da educação deve contribuir 

para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e 

avaliar; 

 Valorização das Coordenações Pedagógicas como um espaço 

primordial de organização do trabalho pedagógico da escola e das 

aulas com o foco no processo de ensino aprendizagem; 

 Igualdade de condições para acesso e permanência na escola;  

 Promoção e respeito à autonomia do corpo docente e discente: 

enquanto docente a liberdade de desenvolver a prática pedagógica 

para o despertar do senso crítico do aluno; quanto à discente, a 

liberdade para escolher o mundo e as circunstâncias que querem 

viver. 

 Valorização do profissional da educação escolar; 

 Garantia de educação de qualidade para todos; 

 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 Eficiência e economicidade na aplicação dos recursos educacionais; 

 Educação para a diversidade e cidadania, sustentabilidade e em 

direitos humanos; 
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 Relacionamento ativo com a comunidade: gerar situações de 

aprendizagem que transcendam o ambiente escolar, possibilitando a 

comunidade adquirir o sentimento de pertença; 

 Avaliação formativa pautada na construção em que constitui prática 

imprescindível para o progresso das aprendizagens dos estudantes e 

dos demais sujeitos que compõem a escola; 
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OBJETIVO GERAL 

 

Promover o desenvolvimento dos estudantes no processo ensino- aprendizagem 

dos anos finais do ensino fundamental na organização em ciclo, valorizando uma 

proposta pedagógica comprometida com a formação de indivíduos emancipados e 

capazes de transformar a sua própria realidade em uma sociedade que é seletiva e 

excludente, tendo como pilares uma educação integralizada que tenha como 

fundamentações a Pedagogia Histórica-Crítica e a Psicologia Histórica-Cultural. Para 

tanto se faz necessário uma gestão democrática, oferecer e fomentar a formação 

continuada, valorizar as coordenações pedagógicas e promover avaliação formativa em 

todas as suas instâncias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Favorecer, por meio de projetos, a aproximação comunidade escolar; 

 Incentivar a participação dos alunos em atividades escolares e extraclasse, 

levando em consideração resultados obtidos em anos anteriores; 

 Identificar métodos e técnicas mais propícios a cada atividade escolar, 

discutindo os principais problemas diagnosticados em sala de aula; 

 Promover a integração entre as disciplinas por meio dos Projetos 

Interdisciplinares; 

 Avaliar o resultado das ações pedagógicas, dando continuidade e fazendo as 

interversões necessárias; 

 Garantir uma educação de qualidade para todos; 

 Realizar práticas pedagógicas que viabilizem condições para acesso e 

permanência na escola; 

 Identificar as dificuldades no processo ensino-aprendizagem, para discussão e 

implementação de soluções; 

 Promover de forma interdisciplinar iniciativas que geram produtos e/ou 

comportamentos sustentáveis no ambiente escolar e fora dele; 

 Refutar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória; 

 Promover ações que visem à reflexão da prática educativa para a diversidade; 

 Fomentar ações de inclusão dos estudantes que constituem a comunidade 

escolar, respeitando a diversidade com base na natureza das diferenças de 

gênero, de intelectualidade, de raça/etnia, de personalidade, de cultura, de 

patrimônio, de classe social, de diferenças motoras, sensoriais entre outras; 

 Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação considerando as especificidades 

dos estudantes e suas potencialidades; 

 Promover ações educativas que possibilitem a sensibilização, a percepção, a 

reflexão e o estímulo à formação em direitos humanos. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

  O termo “Democratização da Escola Pública” tem sido utilizado sob diferentes 

óticas: o acesso à escola da população menos favorecida economicamente; maior 

influência e participação da comunidade escolar para a escolha da direção das escolas; 

inclusão de minorias (pessoas com necessidades especiais, populações LGBT, negra, 

indígena, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, entre outras),cuja 

pertença dá-se pela integração subordinada de seus direitos. Todas são leituras 

superficiais e fragmentadas. 

  A ênfase da democratização deve ser o conhecimento, ou seja, a ampliação das 

oportunidades educacionais, disseminação dos conhecimentos numa perspectiva 

histórico-critica, contribuindo com o processo de autonomia e emancipação das 

camadas sociais populares. Assim, a apropriação do saber cultural eleito sobre os 

demais pode ser usada como instrumento de ascensão social. Neste cenário a difusão 

desses conteúdos de forma viva, concreta e contextualizada é papel da escola que 

desta forma elimina a seletividade social tornando-a um espaço legitimamente 

democrático (SAVIANI). A efetivação da aquisição de conhecimento depende tanto do 

envolvimento do educando quanto da sua prontidão e receptividade. 

  “A educação é um processo humanizante, social, político, ético, histórico, 

cultural” (Freire, 2000). Nesse contexto algumas concepções teóricas que legitimam e 

orientam o fazer pedagógico em consonância com essa visão integral devem ser

 consideradas. 

  As Séries Finais do Ensino fundamental, uma das etapas da Educação Básica, 

constitui-se numa relevante fase de transição para a continuidade de um projeto de 

educação integral que requer um olhar diferenciado do poder público e de todos que 

pensam e atuam nesta área. Esse processo educacional de ruptura e continuidade 

exige conhecimento da realidade cultural e socioeconômica da comunidade escolar e 

seus estudantes, levando em conta os fatos históricos que perpetuam os privilégios de 

um pequeno grupo social em detrimento de outros grupos que também contribuem 

para a formação de nosso povo. Leia-se escola integral como o entendimento de que 

somos um “vir a ser”, seres inacabados, únicos e singulares, por isso necessitados de 

uma formação que contemple a nossa multidimensionalidade. É uma tentativa de 
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resgate de algumas propostas educacionais de Anísio Teixeira, onde a ampliação dos 

tempos, dos espaços e das oportunidades, pedagogicamente elaboradas para os 

discentes, podem propiciar ricos momentos de interação entre a sociedade e a escola e 

também disseminar uma postura de respeito e reconhecimento da unicidade e 

singularidade das pessoas como características que enriquecem o patrimônio da 

diversidade humana. Para tanto, alguns princípios da Educação Integral nas escolas do 

Distrito Federal precisam ser observados: 

  Integralidade; dar a atenção devida para todas as dimensões humanas; 

Intersetorialização: articulação entre as políticas públicas de diferentes campos, 

projetos sociais, econômicos e esportivos em parceria com várias instituições publicas 

para contribuir para a melhoria da qualidade da educação;  

Transversalidade: considerar diversos conhecimentos que possam despertar 

interesse e resultar em aprendizagem significativa; 

Diálogo entre escola e comunidade: a escola está localizada em uma 

determinada comunidade e precisa conhecer seu público-alvo fazer trocas culturais, 

abordar de forma positiva as identidades sociais  e dos saberes grupos participantes, e 

resgatar tradições e culturas populares; 

Territoriedade: romper com o ostracismo e pensar além dos muros da escola; 

utilizar os espaços comunitários, estabelecimentos comerciais, associações, posto de 

saúde, clubes entre outros lugares, formando uma estrutura de rede para explorar as 

várias formas de aprender e ensinar; 

  Trabalho em Rede: trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

ampliando as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.   

“A articulação entre currículo e multiculturalismo considerando os fatores 

socioeconômicos e os processos históricos que estabelecem relações de poder da 

população, embasada na Teoria Pós-crítica fundamenta  é uma linha de trabalho 

pedagógico relevante para discussão e inserção da pluralidade e diversidade social de 

forma positiva”[...] igualdade em termos reais em  não apenas formais,[...] articulando-

se com as forças emergentes da sociedade  em instrumento a serviço da  instauração 

de uma sociedade igualitária” (SAVIANI.2008,p.52).  
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A educação é um processo de interação onde “ninguém aprende sozinho”. 

Assim, o encontro com o outro pode trazer contribuições significativas e que constitui, a 

“zona de desenvolvimento imediato”(VIGOTZKI. 2001,p.329). O processo de 

construção de conhecimento mostra que ele não se esgota em si mesmo. Ao contrário 

abre sempre a possibilidade para novas aprendizagens e formas de ver e interpretar a 

realidade. “Os temas assumidos neste currículo como eixos interagem entre si e 

demandam a criação de estratégias pedagógicas pela abordá-las de maneira  mais 

integradora possível, mais imbricada, capaz de fazer com que os(as) estudantes 

percebam as múltiplas relações que todos os fenômenos acomodam e exercem entre 

si”(Currículo da Educação Básica). Portanto, os eixos transversais contemplam a 

Educação Para a Diversidade, Cidadania e Educação em Direitos Humanos e 

Educação Para a Sustentabilidade.  

As declarações, tratados e acordos internacionais são documentos relevantes 

para implementação de políticas públicas e de posturas mais democráticas nas 

relações sociais dentro e fora da escola: Declaração Universal dos Direitos 

Humanos(1948); Convenção sobre a concessão dos Direitos Políticos da Mulher(1948); 

a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher(1953); a Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação no Ensino(1965); a 

Convenção nº169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos 

Indígenas e Tribais – 27/06/1989; a Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes 

a Minorias Nacionais, Étnicas, Religiosas e Linguísticas (1992); a Declaração e Plano 

de Ação de Durban (2001) e Lei 9.795/1999, reafirmados pelas diretrizes Nacionais de 

Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012; e as demais que são 

apresentadas a seguir: Constituição da República Federativa do Brasil(Brasil,1988. 

Art.227); Estatuto da Criança e Adolescente – ECA(Brasil, 1990); Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN º 9.394/96(Brasil, 1996); Lei Orgânica do 

Distrito Federal( Brasil, Distrito Federal, 1993); Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal(Brasil, Distrito Federal, 2009/2014); e o  

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

federal (Brasil, Distrito Federal, 2014). 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

  O Centro de Ensino Fundamental 01 do Gama assiste alunos dos anos finais do 

6º ao 9º ano e classes especiais, no total de 1.200.  

  O tempo é organizado em 6h/a nos turnos matutino e vespertino. 

A coordenação coletiva ocorre semanalmente ás quartas-feiras, onde há 

discussão dos projetos a serem desenvolvidos na escola e informações vindas dos 

órgãos competentes. 

A coordenação por área de conhecimento funciona as terças, quintas e sextas-

feiras.  

As coordenações individuais ocorrem em outro dia à escolha do professor, 

dependendo do componente curricular. 

  O horário das coordenações no turno matutino compreende o período de 8h30 

às 11h30, e no turno vespertino de 14 às 17horas, impreterivelmente. 

O espaço corresponde a 24 salas de aula, 01 sala de vídeo, 01 laboratório de 

informática, 01 sala de recursos, 01 sala do SOE, 01 sala destinada ao projeto de 

reforço escolar (PRADA), 01 biblioteca, 01 sala de múltiplas funções, 01 sala de 

reuniões pedagógicas e 01 espaço ao ar livre para práticas de atividades esportivas. 

A relação escola-comunidade é feita por meio de reuniões bimestrais e 

encontros com as famílias, que envolvem palestras, apresentação de vídeos, rodas de 

conversa e atividades relacionadas com os projetos desenvolvidos ao longo do ano 

letivo. Enviamos, sempre que necessário, correspondências escritas, mensagens 

eletrônicas e e-mails.  

Dentro da prática pedagógica desenvolvida por essa instituição de ensino, as 

parcerias que integram a rede social interna da escola estão dispostas no gráfico a 

seguir, onde a cor verde representa parcerias efetivadas, a cor amarela representa 

segmentos com menor parceira, mas boas chances de efetivação, e a vermelha indica 

aqueles segmentos com quem a escola não tem parceria efetivada ou que exigirão 

grande investimento para efetivá-la. 
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 A direção e o corpo docente mantêm uma relação de parceria constante e estão 

sempre dispostos a colaborar em conjunto na elaboração de projetos;  

 O conselho escolar, os alunos e funcionários não mostram o mesmo empenho 

no momento, mas podem ser instigados a efetivar parcerias;  

 A APM (Associação de Pais e Mestres) não atua fortemente na instituição e 

necessitaria uma renovação em seu modo de operação para que possa 

colaborar mais. 

 

PROJETOS 
 

APM 

Direção 

Alunos 

Educadores 

Conselho 

Escolar 

Outros 
Funcionários 
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Comunidade Proteção/assistência/segurança 

Saúde Família 

(    ) Associação de bairro 
( X ) Profissionais parceiros 
( X ) Igreja/trabalhos 
religiosos 
( X ) ONGs/projetos sociais e 
culturais 
( X ) Estabelecimentos 
comerciais 
( X ) Empresários 
( X  ) Ex-alunos 
( X ) Outros: Amigos da 
Escola 

(    ) Conselho dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente 
( X ) Promotores/juízes 
(    ) Polícia Comunitária 
( X ) Batalhão escolar 
( X ) Conselho Tutelar 
( X ) Ministério Público 
( X ) Assistência social 
( X ) Vara da Infância e  
da Juventude 
(    ) Outros__________ 

( X )  Famílias de alunos 
( X )  Famílias de 
professores 
( X )  Famílias de 
funcionários 
( X )  Pais  
( X )  Mães 
( X )  Irmãos 
( X )  Avós 
(    )  Outros________ 

( X )  Postos ou 
centros de saúde 
Programa Saúde na 
Escola( PSE/SPE) 
( X ) Estratégia Saúde 
da Família (ESF) 
(    )  CAPS ad 
( X )  Hospitais 
( X) Profissionais de 
equipes de saúde 
(    )  Outros________ 

  O gráfico a seguir utiliza a mesma legenda de cores do anterior; o círculo central 

representa a cor que predominou em cada grupo social.  

 

Comunidade: Não há associação de bairro na região da escola; ex-alunos participam 

esporadicamente das atividades da escola, mas mantém uma boa relação com a 

instituição; a escola mantém boa relação com profissionais, instituições religiosas e 

projetos sociais, mas tem pouco contato com estabelecimentos comerciais e 

empresários. 

Proteção, assistência e segurança: Não há polícia comunitária na região; 

promotores, juízes e Ministério Público já trabalharam em conjunto com a escola em 
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projetos e estão sempre dispostos a colaborar; o batalhão escolar e o conselho tutelar 

também colaboram com a escola sempre que solicitado. 

Família: Embora as famílias não participem dos projetos tanto quanto poderiam, é 

possível fortalecer esse vínculo e contar com seu apoio; geralmente, mães e avós 

mostram-se mais dispostos a participarem da vida escolar de seus filhos que os pais e 

irmãos. 

Saúde: Equipes de saúde, especialmente vindas de postos de saúde da região, já 

vieram à escola para palestras e serviços de atendimento, e mostram-se dispostos a 

colaborar com eventuais projetos. 

Contamos ainda com profissionais especializados no atendimento aos alunos 

com necessidades especiais inclusos em turmas regulares, na sala de recursos, bem 

como monitoria no turno matutino. O SOE (Serviço de Orientação Educacional) atende 

alunos em suas diversas especificidades, tais como: alunos com TDHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO - APRENDIZAGEM. 

 

A prática avaliativa no Centro de Ensino Fundamental 01 do Gama é 

desenvolvida de acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 

2017/2019. 

  O valor total da pontuação bimestral é de 10 pontos, sendo assim distribuídos: 

 50% para testes e provas; 

 50% para outras formas de avaliação, principalmente atividades inseridas 

nos projetos desenvolvidos a cada bimestre, tais como: observação, 

trabalhos de pesquisa, seminários, dramatizações, entrevistas, criação de 

documentários, filmagens, fichas de acompanhamento, portfólios e outros. 

Com os resultados das avaliações é realizado o Pré – Conselho, com a 

presença de todos os professores da turma, a Supervisora Pedagógica, um 

Coordenador Pedagógico e a Orientadora Educacional, para análise prévia da situação 

de cada aluno nos aspectos cognitivos e formativos. 

O Conselho de Classe, que é realizado de forma participativa, conta com a 

presença de todos que estavam no pré-conselho e do aluno representante de turma, 

com o objetivo de consolidar a parte formativa do aluno: disciplina, pontualidade, 

assiduidade e participação nas atividades propostas durante o bimestre.   

Após a realização de todos os Conselhos de Classe os pais são convocados em 

dias e horários pré-determinados para que tenham conhecimento dos resultados 

obtidos pelos alunos durante o bimestre. A reunião de pais é feita em um espaço amplo 

onde se alojam todos os professores da série ou ano em questão, para que os pais 

tenham a oportunidade de conversar com todos os professores de seu filho (a) e 

tenham acesso ao registro das ocorrências de ordem disciplinar. 

O Conselho Permanente é uma intervenção pedagógica e disciplinar que tem o 

objetivo de buscar soluções para as dificuldades individuais dos alunos. Este conselho 

conta com a participação do aluno em questão, dos pais ou responsáveis legais, dos 

professores, da supervisora pedagógica e da orientadora educacional. Ocorre em 
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qualquer momento do bimestre em que a Equipe Pedagógica ou os pais e/ou 

responsáveis percebem a necessidade. 

Aos alunos que apresentarem menor rendimento nos procedimentos de 

avaliação será aplicada a recuperação contínua. O regime de dependência também é 

oferecido aos alunos, quando seu aproveitamento na serie ou ano anterior for 

insatisfatório em até dois componentes curriculares, e desde que tenha concluído todo 

o processo de avaliação da aprendizagem. 

Aos alunos com necessidades especiais inclusos em turmas regulares é feita a 

adequação curricular que se aplica às atividades cotidianas e aos instrumentos de 

avaliação. Aos alunos com diagnóstico de TDAH existe a possibilidade de realizar as 

avaliações na sala do SOE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ORGANIZAÇAO CURRICULAR 

O Currículo em Movimento da Educação Básica constitui-se como fundamento 

para a organização curricular. Cabe ressaltar que foi amplamente estudado pela equipe 

gestora e docente durante as coordenações, considerando que esta unidade 

compreende que este “espaço tempo" é privilegiado para estudo, troca de 

experiências e dialogar.  

A Coordenação é o espaço que garante fundamentalmente a integração das 

áreas de conhecimento - a interdisciplinaridade - onde as disciplinas dialogam com os 

temas transversais. Tem-se, desta forma, construído os projetos que são 

desenvolvidos bimestralmente como, por exemplo: o Sarau literário, a Mostra Cultural, 

consequências do trabalho desenvolvido ao longo do ano que requerem processo de 

discussão contínua. 

Nessa perspectiva, o fazer pedagógico nestes momentos possibilita a criação de 

laços entre os professores e este é um aspecto importante nas relações interpessoais  

quando se desenvolve trabalhos em parcerias. 

Ressalta-se que é com a discussão e momentos de reflexão e estudo que se 

pode criar  estratégias didáticas e pedagógicas criativas e desafiadoras para os alunos 

e alunas que se encontram na fase intermediária dos anos finais. 

Todo o trabalho desta unidade de ensino é realizado no sentido de dar 

autonomia e visão critica de mundo para a comunidade discente,com os eixos 

transversais não somente nas disciplinas de Projetos Interdisciplinares, mas, sobretudo 

quando analisa conteúdos e discute na série ou na área de que maneira pode-se 

trabalhar, desenvolver e dialogar com estes eixos. Para a construção de todo trabalho 

pedagógico é imprescindível que outros atores que constituem a escola sejam 

presença nas coordenações, tais como: o serviço de orientação, a equipe da sala de 

recursos e as professoras da biblioteca, pois quando a comunidade escolar está neste 

processo de elaboração e construção de práticas é importante ouvir e realçar as 

contribuições de todos. 

     Para alguns eixos transversais, conta-se com a formação de alguns docentes 

que também partilham seus conhecimentos facilitando, o processo de planejamento. 

  Destes momentos salutares de debates é que a organização curricular. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE DIREÇÃO E FINANCEIRA 

  A gestão administrativa, de direção e financeira estão interligadas. Relacionam 

com patrimônio, estrutura, material pedagógico e de apoio com a previsão de recursos 

alocados a esta unidade de ensino, tal qual: Centro de Ensino Fundamental 01 Gama-

DF (CEF-01).  

  Administrativamente a escola ocupa uma área de aproximadamente 15.000 m², 

cercada por um muro de dois metros de altura, inclusive com três fios de arame acima 

do muro, detém cerca de 7.000 m² de área construída, dividida em sete pavilhões (seis 

laterais e um perpendicular). Os seis pavilhões laterais têm uma divisão que os separa 

por aproximadamente seis metros criando uma passarela que os interliga. 

  No primeiro pavilhão fica a secretaria que é composta de sala de arquivo, 04 

computadores, sala de atendimento ao público com um guichê. No segundo pavilhão 

fica a sala da direção da escola composta de 4 mesas, 02 computadores e 02 armários 

de aço para arquivo. Na sala seguinte funciona a sala de assistência administrativa 

composta de 4 mesas, 03 computadores, 01 impressora. 

Existem dezoito salas de aula para matérias específicas: português, matemática, 

entre outras. Quatro salas destinadas ao ensino especial matutino e duas salas no 

vespertino, uma mini-sala que são utilizadas para desenvolver o projeto Professores 

Readaptados Auxiliando o Aluno (PRADA) e uma sala multifunção/artes. Totalizando 

23 salas de aula. 

A escola possui, ainda, sala de Orientação Educacional, laboratório de 

informática, salas de vídeo, de leitura, para guardar materiais de educação física, dos 

professores, dos colaboradores, para coordenação/reunião, depósitos de patrimônio, 

para material de limpeza, auditório (adaptado), do arquivo escolar, dos vigilantes, do 

administrativo, do diretor e vice-diretor, de coordenação disciplinar e de coordenação 

pedagógica, cantina escolar (pública), lanchonete privada, banheiro para professores e 

servidores, para alunos e alunas, para alunos especiais, secretaria escolar e um 

almoxarifado/mecanografia. 

O CEF-01 do Gama conta com sessenta e seis (66) servidores efetivos, 

distribuídos entre , professores readaptados, professores, agentes de gestão 

educacional, técnicos de gestão educacional, monitores e orientador educacional. 
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Quinze (15) colaboradores terceirizados (uma merendeira, quatro vigias e dez 

auxiliares de limpeza e conservação) e onze (11) professores sobre o regime de 

contrato temporário e dois (2) educadores sociais voluntários. 

A escola recebe, uma vez por ano, recursos financeiros oriundos do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e de uma a três vezes por ano do  Programa de 

Descentralização de Recursos Financeiros (PDAF). O PDDE é do Governo Federal e o 

PDAF do Governo do Distrito Federal - GDF. Esses recursos são aplicados na 

aquisição de bens de consumo, capital, execução de serviços e realização de 

pequenas obras. 

A Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho Escolar juntos controlam e 

aplicam os  recursos financeiros obtidos da comunidade para CEF 01. Esses recursos 

são utilizados em gastos diários como: temperos, reposição de vidros quebrados, 

serviços em geral, material de serralheria/marcenaria, pequenos consertos de torneiras 

e canos quebrados, material de expediente, etc. Todos os recursos são aplicados em 

prol dos alunos do Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Especial da instituição 

escolar. 

A gestão democrática deve nortear as decisões escolares, ser um espaço de 

inclusão, de respeito às diferenças e aos diferentes saberes, que compreende o conflito 

e sabe administrá-lo democraticamente. Uma gestão em que as decisões pedagógicas, 

administrativas e financeiras são discutidas e decididas por todos os segmentos da 

comunidade escolar. 

  

A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 2017-2019  

AÇÕES ADMINISTRATIVAS ESTRATÉGIAS 

Na secretaria, cumprir os prazos e 

determinações dados pela Secretaria 

de Educação do Distrito Federal. 

Elaboração de calendário para execução das 

tarefas em consonância com a coordenação 

pedagógica. (em execução) 

No administrativo, cuidar com zelo 

dos processos e questões referentes 

Elaboração de plano de trabalho para 

atendimento e execução de todas as 
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a vida administrativa dos 

funcionários. Organizar e 

acompanhar a distribuição das 

tarefas da limpeza, portaria e 

merenda escolar. 

demandas. (executado) 

Consolidar o site e o aplicativo do 

CEF-01 do Gama-DF 

Alimentação do site e do aplicativo com 

informações pertinentes aos pais, alunos e 

servidores pela direção da escola. (em 

andamento) 

AÇÕES FINANCEIRAS E DE 

GESTÃO 

ESTRATÉGIAS 

Elaborar plano de aplicação das 

verbas destinadas à escola 

priorizando as necessidades 

pedagógicas e de apoio 

Verificação das necessidades pedagógicas, 

administrativas e de reparos urgentes. (em 

andamento) 

Cumprir  com os compromissos com 

empresas prestadoras de serviços 

Junto com a empresa de contabilidade 

verificar a previsão de gastos com bens de 

consumo e de capital. (em andamento) 

Fortalecer a APM e o Conselho 

Escolar do CEF 01 do GAMA. 

Elaboração de projetos de arrecadação de 

fundos de forma voluntaria com a 

comunidade escolar, para fins de 

melhoramento da escola, em conjunto com o 

conselho escolar. (em andamento) 



 
31 

PLANO DE AÇÃO PARA O PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSAVEIS CRONOGRAMA 

Favorecer, por 
meio de 
projetos, a 
aproximação 
comunidade 
escolar. 

 Integração 
escola 
família e 
comunidade 
escolar. 

 Palestras 

 Rodas de 
conversa 

 Terapia 
Familiar 

 Participaçã
o dos pais 
nas 
atividades 
da escola. 

Verificação 
da 
participação 
dos pais. 

Docentes e 
Equipe Gestora 

Bimestralmente 
 

Incentivar a 
participação 
dos alunos em 
atividades 
escolares e 
extraclasse, 
levando em 
consideração 
resultados 
obtidos em 
anos 
anteriores. 
 

 Participação 
dos Alunos 

 Atribuir 
avaliação 
qualitativa a 
critério do 
corpo 
docente. 

 Interação 
professor/al
uno; 
aluno/aluno
. 

 Envolvimen
to dos 
alunos no 
processo 
de 
construção 
das 
atividades 
propostas. 

Através da 
participação 
dos alunos nas 
atividades 
propostas. 

Docentes e 
Equipe Gestora 

Ao longo do ano 
letivo. 

Identificar 
métodos e 
técnicas mais 
propícias a 
cada atividade 
escolar, 
discutindo os 
principais 
problemas 
diagnosticado
s em sala de 
aula 

 Melhoria do 
processo de 
ensino-
aprendizage
m. 

 Reagrupam
ento 

 Projeto 
PRADA 

 Conselho 
permanente
. 

 Coordenaç
ões. 

 Aulas 
preparatóri
as para o 
concurso 
do CEMI. 

Resultados 
obtidos ao 
longo do 
processo. 

Docentes e 
Equipe Gestora 

Ao longo do ano 
letivo. 

Promover de 
forma 
interdisciplinar 
iniciativas que 
geram 
produtos e/ou 

 Promoção 
de ações e 
atitudes 
sustentáveis. 

 Sensibilizaç
ão na 
preservaçã
o no 
ambiente 
escolar e 

Através da 
observação das 
atitudes e das 
ações dos 
alunos acerca 
do espaço de 

Docentes e 
Equipe Gestora 

Ao longo do ano 
letivo. 
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comportament
os 
sustentáveis 
no ambiente 
escolar e fora 
dele; 

fora dele. 

 Coleta 
seletiva em 
parceria com 
a 
COOPERFÊ
NIX/LIMPA 
BRASIL. 

 Projeto dos 
Curtas. 

convivência e 
das relações 
interpessoais. 

Fomentar 
ações de 
inclusão dos 
estudantes 
que 
constituem a 
comunidade 
escolar, 
respeitando a 
diversidade 
com base na 
natureza das 
diferenças de 
gênero, de 
intelectualidad
e, de 
raça/etnia, de 
personalidade
, de cultura, 
de patrimônio, 
classe social, 
diferenças 
motoras, 
sensoriais 
entre outras 

 Respeito às 
diferenças. 

 Sensibilizaçã
o através de 
palestras. 

 Temática 
única para os 
projetos. 

 Desfile da 
beleza negra. 

 

Auto Avaliação. Docentes e 
Equipe Gestora 

Ao longo do ano 
letivo. 

Promover 
ações 
educativas 
que 
possibilite à 
sensibilizaçã
o, a 
percepção, a 
reflexão e o 
estimulo à 
formação em 
direitos 
humanos. 

 

 Garantia e 
respeito aos 
direitos 
humanos. 

 Temática 
Única para 
os projetos. 

 Semana de 
Educação 
para a Vida. 

 Semana da 
Inclusão. 

Auto Avaliação. Docentes e 
Equipe Gestora 

Ao longo do ano 
letivo. 

 

 

 

 



 
33 

PROJETOS ESPECÍFICOS OU INTERDISCIPLINARES 

Projetos Objetivos Principais ações Professor 
responsá-
vel 

Avaliação 
(do projeto e no 
projeto) 

 
MOSTRA 
CULTURAL 
 

 Trabalhar de 
forma 
interdisciplinar 
e 
multidisciplinar
; 

 Identificar as 
habilidades 
artísticas dos 
alunos em 
diversas 
modalidades; 

 Promover a 
interação entre 
os alunos, 
professores e 
comunidade 
escolar. 

 Reconhecer a 
expressão 
artística, em 
suas diversas 
modalidades, 
como forma de 
comunicação. 

 Exposição e 
apresentação 
dos trabalhos 
realizados 
durante o ano 
letivo nas 
diversas áreas 
de: ciências 
exatas, ciências 
humanas e 
códigos e 
linguagens.  

 

Todos os 
professore
s regentes 
e Equipe 
Pedagógic
a. 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 

 
GINCANA 

 Promover a 
integração e 
socialização 
entre os 
alunos, 
visando: 

 Conservar e 
preservar o 
patrimônio 
público da 
escola e seu 
acervo 
didático; 

 Alertar e 
prevenir o uso 
de drogas 
(licitas e 
ilícitas);  

 Realização de 
provas de 
aspecto físico e 
cultural; 

 Participação na 
Copa Danone, 
Jogos 
Escolares do 
GDF e 
OLIMGAMA 
(Jogos 
Escolares da 
cidade) 

 

Equipe de 
Educação 
Física e 
Equipe 
Pedagógic
a 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 



 
34 

 Salientar a 
importância do 
processo de 
manutenção 
do mundo no 
que se refere 
à reciclagem; 

 Incentivar 
atividades que 
integram além 
da 
competição, 
principalmente
, a cooperação 
entre os 
alunos; 

 Proporcionar 
aos alunos e 
professores 
um momento 
lúdico, porém, 
com 
profundidade 
didática; 
 

 
TRABALHOS 
DE PINTURA 

 Desenvolver a 
habilidade de 
expressar 
ideias e visões 
de mundo por 
meio da 
expressão 
artística. 

 Valorizar a 
arte como 
forma de 
expressão; 
 

 Produção de 
pinturas com 
temas variados. 

 Exposição das 
pinturas. 
 

Equipe de 
Artes e 
Equipe 
Pedagógic
a 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 

 
PROJETO DE 
CINEMA 

 Fomentar o 
senso crítico a 
partir da 
organização e 
da 
participação 

 Análise e 
produção de 
textos, músicas 
e filmes por 
meio de 
temáticas 

Professore
s regentes 
do 9º ano 
e Equipe 
Pedagógic
a 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
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em debates 
posicionando-
se diante da 
realidade. 

 Produzir 
roteiros e 
sinopses. 

 Suscitar 
fruição e 
produção 
estética por 
meio da 
linguagem 
cinematográfic
a vinculada a 
temas 
diversos;  

 Promover a 
interdisciplinari
dade por meio 
da linguagem 
cinematográfic
a.  

 Criar 
autonomia 
para pesquisa 
e produção na 
área artístico-
cinematográfic
a. 

 Possibilitar a 
percepção e 
um 
pensamento 
crítico da 
realidade 
imediata, de 
forma a 
proporcionar 
uma mudança 
em direção a 
relações mais 
éticas e justas. 

 Avaliar a 
expressão oral 
de si e de 
seus pares. 

definidas pela 
equipe. 

 Realização de 
oficinas (roteiro, 
produção de 
cinema e 
atuação) que 
promovam o 
diálogo entre os 
componentes 
curriculares de 
forma a   
instrumentalizar 
os alunos 
participantes 
com 
conhecimentos/t
écnicas 
específicas da 
linguagem 
cinematográfica
, possibilitando 
a construção 
desses 
produtos 
artísticos; 

 Realização de 
rodas de 
conversas 
sobre o tema 
definido. 

 Criação de 
roteiro 
cinematográfico
, explorando o 
tema em 
questão. 

 Vinculação de 
conteúdos dos 
componentes 
curriculares 
afins com o 
tema 
desenvolvido de 
forma a criar 
uma obra 
cinematográfica 
(curta-

participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 
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metragem). 

 Filmagem do 
roteiro criado, 
definindo 
funções 
específicas: 
atuação, 
direção, edição, 
maquiagem, 
cenografia, 
figurinos, 
contrarregra e 
sonoplastia; 

 Avaliação dos 
filmes 
produzidos 
pelos 
estudantes por 
uma comissão 
composta por:  
2 profissionais 
da área de 
cinema, 2 
promotores do 
MPDFT e 1 
representante 
da 
Coordenação 
Regional de 
Ensino do 
Gama. 

 Realização de 
júri popular 
entre os 
estudantes por 
meio do site da 
UE, 
www.cef01gam
a.com. 

 Premiação dos 
curtas 
selecionados 
pela comissão 
julgadora e pelo 
júri popular nas 
seguintes 
categorias: 
  Melhor 



 
37 

filme 
  Melhor ator  
  Melhor atriz 
  Melhor 

roteiro 
  Melhor 

edição 
  Melhor 

caracterizaç
ão 
(maquiage
m, adereços 
e figurino). 

  Melhor 
fotografia 

 
SARAU 
LITERÁRIO 

 Oportunizar ao 
aluno o contato 
com diferentes 
modalidades 
artísticas. 

 Divulgar e 
conhecimentos 
advindos do 
aprendizado 
adquirido por 
meio de 
pesquisas e 
leitura de obras 
de diversos 
autores 

 Desenvolver o 
gosto pela 
leitura  

 Desenvolver a 
capacidade de 
produção oral e 
escrita de 
textos de 
diversos 
gêneros 

 Despertar no 
aluno um olhar 
crítico para o 
mundo no qual 
ele está 
inserido. 

 Apresentação do 
projeto e escolha 
dos temas 

 Escola das obras 
literárias que 
serão lidas 
durante o projeto 

 Pesquisas sobre 
os temas 
selecionados 

 Confecção de 
cartazes e 
banners 

 Seleção das 
produções dos 
alunos que serão 
apresentadas 
durante o evento 

 Culminância do 
projeto com 
apresentação dos 
alunos para a 
comunidade 
escolar 
(Declamação de 
poemas, 
apresentação de 
paródias, amostra 
de dança, peças 
teatrais, entre 
outras 
expressões 
artísticas). 

Professore
s de 
Português 
e Equipe 
Pedagógic
a. 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades 
mediante a 
participação 
dos alunos. 
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SEMANA DA 
INCLUSÃO 

 Promover 
momentos de 
reflexões que 
melhorem o 
relacionamento 
aluo-professor-
aluno,proporcio
nando a 
intereção dos 
mesmos 
visando 
aceitação e 
convivência coa 
as diferenças e 
limitações de 
cada um. 

 Teatro,palestras 
envolvendo 
professores e 
comunidade, 
filmes, textos 
para reflexão em 
sala de aula. 

Professore
s da 
Classe 
Especial, 
da Sala de 
Recursos, 
Orientador
a 
Educacion
al e 
Equipe 
Pedagógic
a. 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 

 
PROJETO 
PRADA 

 Favorecer a 
melhoria da 
aprendizagem 
de alunos dos 
anos Finais de 
Ensino 
Fundamental do 
CEF 01 do 
Gama, 
diminuindo 
assim a 
repetência;  

 Criar laços de 
confiança para 
que o aluno 
consiga sentir 
segurança da 
própria 
capacidade de 
construir 
conhecimentos 
matemáticos. 

 Identificar onde 
o elo dos 
conteúdos de 
matemática foi 
quebrado e 
trabalhar para 
que consigam 
prosseguir na 
aprendizagem; 

 Realização de 
plantão de 
dúvidas de modo 
individualizado 
ou em pequenos 
grupos, 
desenvolvendo a 
autoestima e a 
perseverança na 
busca de 
soluções. 

 

Professora 
readaptad
a de 
matemátic
a Ângela 
Bandeira, 
professora 
readaptad
a de 
português 
Maria 
Aparecida 
e 
professora 
de 
atividades 
Aurea. 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 
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  Estabelecer 
conexões entre 
temas 
matemáticos de 
diferentes 
campos e entre 
esses temas e 
conhecimentos 
de outras áreas 
curriculares. 

 
PROJETO DE 
INTERVENÇA
O 

 Viabilizar a 
aprendizagem 
dos alunos que 
apresentam 
dificuldades em 
determinados 
conteúdos. 

 Reagrupar os 
alunos de acordo 
com a dificuldade 
apresentada; 

 Oferecer aulas 
diferenciadas 
para estes 
alunos. 

Professore
s regentes 
da série 
em 
questão e 
professore
s 
voluntários 
(professor
es 
aposentad
os, 
direção, 
coordenaç
ão, sala 
de 
recursos) 
convidado
s a 
participar.  

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 

 
FORMAÇÃO 
CONTINUADA  

 Capacitar o 
docente para 
uma prática 
mais eficiente e 
condizente com 
a realidade dos 
alunos. 
 

 Promoção de 
estudos na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva trazendo 
pessoas 
especializadas 
nas áreas 
relevantes ao 
desenvolvimento 
do educando;  

 Apresentação de 
vídeos, textos e 
filmes com temas 
relacionados ao 
dia a dia da sala 
de aula. 

 Curso oferecido 

Equipe 
Pedagógic
a 
EAPE 

A avaliação do 
projeto será 
feita na 
coordenação 
pedagógica 
coletiva com a 
participação de 
todos os 
envolvidos nas 
atividades. 
A avaliação no 
projeto será 
realizada 
durante o 
desenvolviment
o das 
atividades. 
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pela EAPE sobre 
o 3º CICLO, 
Obs.: Toda a 
equipe de 
professores, 
coordenadores e 
supervisão 
pedagógica 
estão cursando o 
citado curso em 
nossa própria 
escola, nesse 
ano de 2016. 

LETRAMENTO 
EM LINGUA 
PORTUGUES
A (Projeto 
diversificado – 
PD1) 

 Promover o 
protagonismo e a 
autonomia do 
aluno mediante o 
desenvolvimento/ 
aprofundamento 
das 
aprendizagens 
em Língua 
Portuguesa por 
uma abordagem 
interdisciplinar, 
visando à 
perspectiva da 
leitura e escrita 
como práticas 
sociais; 

 Dominar o uso 
das linguagens 
verbais e não-
verbais pelo 
contato direto 
com 
diversificados 
gêneros textuais; 

 Gerar momentos 
de estímulo à 
curiosidade na 
Língua 
Portuguesa por 
meio de 
atividades 
diferenciadas; 

 Aprimorar, pelo 
contato com a 

 Aula 
expositiva 
dialógica 
com 
atividades 
diversificad
as; 

 Leitura de 
textos 
(verbais e 
não-
verbais) que 
circulam na 
sociedade, 
analisando 
o 
conhecimen
to prévio 
dos alunos 
para 
posteriorme
nte ampliar 
sua gama 
textual; 

 Apresentaç
ão de 
trabalhos 
que 
demonstre
m a 
capacidade 
de 
adequação 
linguística a 
diversos 
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diversidade 
textual, a 
criticidade do 
aluno, 
procurando a 
formação de 
sujeitos 
autônomos que 
busquem a 
transformação de 
sua própria 
realidade. 

contextos 
sociais; 

 Organizaçã
o da turma 
em grupos 
para a 
construção 
social do 
conhecimen
to da 
Língua 
Portuguesa; 

 Produção 
textual. 

 
AVANÇO DAS 
APRENDIZAG
ENS 

 Intervir no 
aprendizado 
discente para o 
preenchimento 
das possíveis 
defasagens dos 
conhecimentos 
adquiridos 
durante o 
período escolar 
do 6º ano ao 9º 
ano. 
 

 As aulas 
acontecerão no 
horário oposto às 
aulas regulares 
do 9º ano do 
CEF-01, ou seja, 
no turno 
vespertino; 

 Haverá um 
espaço físico 
destinado às 
aulas; 

 Será necessária 
a abertura de 5 
horas/aulas de 
Língua 
Portuguesa e 5 
horas/aulas de 
Matemática para 
a efetivação das 
aulas do projeto; 
 

Professor 
de 
Matemátic
a e 
Português 
Equipe 
Pedagógic
a 
 

 Haverá um 
relatório 
individual de 
acompanhamen
to do 
desempenho 
dos alunos 
formulado pela 
equipe de 
docentes em 
conjunto com a 
coordenação e 
a supervisão 
pedagógica. 

 Ocorrerá uma 
articulação de 
ideias, 
propostas e 
resultados entre 
a equipe do 
projeto 
interventivo e a 
equipe docente 
do 9º ano 
durante as 
coordenações 
pedagógicas – 
por meio da 
reflexão e da 
troca. 

 Os pais terão 
acesso aos 
relatórios sobre 
o desempenho 
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dos seus filhos. 

 
GOLF 
ESPECIAL 
 
 

 Desenvolver a 
disciplina e a 
concentração. 

 Apresentar o 
Clube de golfe 
para incentivar 
sua pratica. 

 Conhecer o 
golfe, seus 
objetivos, regras 
e materiais 
utilizados, 

 familiarizando-se 
com a etiqueta 
do golfe. 

 O projeto será 
desenvolvido em 
duas etapas: 
primeiramente na 
escola com 
apresentação e 
instruções dos 
equipamentos 
utilizados no 
golfe. A segunda 
etapa será 
realizada 
semanalmente no 
CLUBE DE 
GOLFE de 
BRASÍLIA onde 
terão 1h e meia 
de aulas, todas 
terças- feiras. 

 O transporte até 
o local é gratuito, 
como também as 
aulas ministradas 
por profissionais 
devidamente 
capacitados. 

Todos os 
professore
s regentes 
e o 
profission
al de golfe 
Heleno 

  A avaliação 
no projeto – 

 Será feita 
mediante a 
observação do 
interesse na 
participação 
das referidas 
aulas em 
campo de golfe 
de verdade. 

 A avaliação do 
projeto 
ocorrerá pela 
verificação do 
interesse do 
aluno. 
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CONTA UM 
CONTO 

 Propiciar 
momento de 
convivência e de 
interação social. 

 Instigar a 
imaginação 
oportunizando 
uma 
aprendizagem 
mais 
significativa. 

 Desenvolver a 
linguagem oral e 
expressão 
corporal. 

 Estimular o gosto 
pela leitura. 
 

 Contação de 
história para 
alunos da classe 
especial, 
quinzenalmente, 
na biblioteca da 
Escola. 

 Utilização de 
conversa dirigida 
e interativa 
durante a 
contação de 
história, com 
dramatizações e 
músicas.  

 Emprego de 
meios lúdicos 
relacionados ao 
conteúdo das 
histórias. 

Todos os 
professore
s regentes 
e  o 
professor 
convidado 
para 
realizar a 
contação: 
Pedro da 
Silva. 

Avaliação do 
Projeto 

 Efetuada 
através da 
verificação do 
interesse do 
aluno. 

Avaliação no 
Projeto 

 Realizada por 
meio da 
observação da 
participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
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