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Apresentação

Dados da Instituição de Ensino:

Nome da Instituição Educacional:

 Centro de Ensino Fundamental 05 do 

Gama Endereço Completo: Entre 

quadra 26/29 – Setor Oeste – Gama - 

DF.

CEP: 72540-260

 (0xx61) 3901.8115

 E-mail: cef05gama@hotmail.com

 http://correio.se.df.gov.br.

Localização:

A Escola está localizada em área urbana no Setor Oeste do Gama.

Turnos de Funcionamento

 Matutino Vespertino e Noturno.

Níveis e Modalidades de Ensino

 A Instituição está destinada à oferta de Educação Básica:

 Anos finais (de 6º e 7º anos-Ensino Fundamental 8º e 9ºanos e 

- Ensino Fundamental 9 anos.).

 Turmas do Programa de Aceleração das Aprendizagens 

Escolares        EJA noturno (1º segmento).

 Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares-PAAE: 

Bloco I, Bloco II e Bloco III.

 Educação Integral parcial

mailto:cef05gama@hotmail.com
http://correio.se.df.gov.br/


Organização Administrativa:

Recursos Físicos. 

Identificação

Centro de Ensino Fundamental 05 do Gama.

 Diretora: Kenia Fabiola Nunes Soares.

Vice-diretor: Gilberto Barbosa de Alencar

 Supervisora pedagógica:

Thalita  Luiz Sivério (diurno)

 Supervisor administrativo:

Francisca Vieira do Nascimento (diurno)

 Chefe de secretaria: Domingos Carlos Jose Pereira

 Coordenadores pedagógicos:Valquíria Bruno Borges Bruno Monteiro
Verônica Ferreira

Total de funcionários: 90

 Corpo discente: 794 alunos

Espaço físico:

• Salas de aula: 23

• Sala da direção: 01

• Sala do administrativo: 01

• Secretaria: 01

• Biblioteca: 01

• Sala de mecanografia: 01

• Auditório: 01

• Sala de Orientação Pedagógica: 01

• Sala de Recursos: 01

• Sala de coordenação pedagógica: 01

• Sala de professores: 01

• Banheiros: 07

• Laboratório de Ciência: 01

• Laboratório de Informatica: 01



• Sala de recursos 01

• Sala do psico pedagógico 01

• Sala de Musica: 01

• Depósitos: 04

• Cantina: 01

• Quadra: 02

• Pequeno pátio: 01

Organização Administrativa: Recursos Financeiros.

A escola recebe verbas do FNDE e do Governo do Distrito Federal.
 PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola

 PDAF- Programa de Descentralização Administrativa e 
Financeira

 Verbas Parlamentares

O  Centro  de  Ensino  Fundamental  05  do  Gama  apresenta  o

Projeto Político Pedagógico, elaborado a partir  de documentos, leis,

regimentos, concepções que norteiam as Diretrizes Pedagógicas da

Secretaria  de  Educação do Distrito  Federal,  bem como as práticas

pedagógicas vivenciadas no dia a dia da nossa escola. Tendo como

objetivo  macro  a  instrumentalização  de  toda  a  comunidade  escolar

para a ação educativa,  visando à melhoria  de qualidade de ensino

nesta Instituição.  O Princípio  da Gestão democrática deve permear

todo o trabalho desenvolvido, fazendo com que a prática pedagógica

esteja centrada no diálogo, nas decisões coletivas e na promoção da

autonomia desta Unidade de Ensino. Conforme destaca Veiga (1997,

p.102):  “a  escola  é  um espaço  público,  lugar  de  debate  e  diálogo

fundados na reflexão coletiva (...) “terão que nascer do próprio chão da

escola e ser construída coletivamente”.”.

Esse processo não se reduz ao processo pedagógico somente, mas

uma  ação  coletiva  articulada  com  as  áreas  administrativas  e

financeiras, comprometida com a qualidade de Ensino.

O  presente  documento  nasce  da  necessidade  coletiva  de

nortear o trabalho pedagógico da Instituição Educacional, buscando a



intencionalidade da educação desejada. Tendo em vista a organização

escolar  em  Ciclos  que  hoje  norteará  todo  trabalho  pedagógico

desenvolvido  por  esta  Unidade  de  Ensino.  Na  busca  de  padrões

significativos, sua concepção nos permite traçar metas e estratégias

com  criatividade,  experimentação,  racionalidade  e  liberdade,  um

processo de aperfeiçoamento em função da dinâmica da escola e da

realidade na qual está inserida.

Nesse  sentido  revestimo-nos  das  concepções  da  educação

transformadora,  no  qual  o  papel  da  administração  permite  articular

melhor os interesses da coletividade e traçar objetivos que estejam

mais  próximos  das  necessidades  sociais.  Tendo  como  questão

primordial a Educação como dever do Estado, vale afirmar que todo

direito  gera  um  dever. A  Constituição  Federal,  em  seu  Art.  205,

aponta: “A educação, direito de todos e dever do

“Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração

da sociedade...” O projeto político pedagógico será bem executado na

medida  em que  haja  uma ação  integrada  de  todos  os  sujeitos  da

comunidade escolar.

Partindo desses princípios o presente documento foi elaborado

coletivamente,  fomentado  pelas  especificidades  da  nossa  escola,

pautado  na  participação  ativa  dos  sujeitos  que  compõem  nossa

comunidade  escolar:  professores,  servidores,  especialistas,  pais,

mães, responsáveis, membros do conselho escolar. Todos juntos pela

definição  dos  rumos  da  escola.  Reconhecendo  a  importância  das

contribuições dos diferentes sujeitos sociais que atuam na escola que

influenciam e são influenciados nos diferentes espaços e tempos na

escola. Proporcionando uma reflexão coletiva sobre o papel de cada

um de nós na construção de uma escola pública, gratuita, democrática

e de qualidade.

Entendemos  nossos  alunos  e  alunas  como  seres  únicos,

multidimensionais,  com identidade própria,  desejos,  perspectivas  de

vida,  sonhos,  frustrações,  e  reconhecer  a  escola  um  espaço

privilegiado para a troca dos saberes sejam ele institucionalizados ou

não,  e  que  circulam  por  essas  ambientes  diversas  dimensões



humanas.  A  escola  é  uma  instituição  educadora  e  acima  de  tudo

"protetora”,  o  que  nos  fez  avaliar  a  função  social  dessa  escola:

promover  o  sucesso  escolar  de  meninos  e  meninas  além  dos

conhecimentos  escolares,  desenvolvendo  no  interior  da  escola  das

diferentes áreas do conhecimento como: sustentabilidade ambiental,

direitos  humanos,  educação para  a  diversidade,  os  valores  cívicos,

culturais, sociais e políticos, ainda como parte da formação do aluno,

valorizando a  preparação do indivíduo para o exercício consciente da

cidadania.

Nesse contexto a concepção de escola integral coloca-se nos

debates  como  alternativa  concreta  de  uma  escola  pública  e  de

qualidade, pois amplia as possibilidades de reorganização dos tempos

e  espaços  escolares  fortalecendo  a  educação  para  diversidade,

cidadania, direitos humanos e sustentabilidade.

Em nosso projeto político pedagógico, apresentamos um plano

de  ação  com  a  intencionalidade  didática  de  proporcionar  a

transformação  do  educando,  bem  como  a  busca  pela  participação

efetiva da família e da comunidade em uma proposta de educação

participativa,  promissora,  responsável  e  humana.  É  fundamental  a

implementação  de  estratégias  metodológicas  que  possibilitem  o

desenvolvimento de aprendizagens significativas e que incorporem a

construção da autonomia dos estudantes.

Portanto,  tem-se  a  necessidade  de  criar  meios  para  uma

avaliação  diagnóstica  e  emancipadora  que  dialogue  com  a

intencionalidade das ações pedagógicas para a construção de uma

prática  pedagógica  de  superação  das  contradições  existentes  na

sociedade  que  reflete  nas  relações  e  no  dia  a  adia  da  escola.

Ampliando  os  olhares  sobre  a  avaliação  de  aprendizagem  na

perspectiva de incluir, acolher o que se ensina e o que se aprende.

Histórico da Escola



O ano de 1972 representa o marco inicial da vida do Centro de

Ensino Fundamental 05 do Gama, criado pela Fundação Educacional

Distrito  Federal,  funcionando em regime diurno.  A Unidade Escolar

começou  a  funcionar  em  outubro  do  mesmo  ano,  com  alunos

remanejados da Escola Classe 05 do Gama, e de outras escolas da

proximidade. Maria de Araújo Melo Oliveira foi à primeira professora

designada para dirigir este estabelecimento de Ensino.

Em  1999  foi  implantado  a  Educação  Geral/  Novo  Ensino

Fundamental– Lei 9394/96). Através da Portaria nº. 129, publicada no

DODF nº. 137 de 19 de julho de 2000. O Centro de Ensino de 1º Grau

05 do Gama teve alterado a sua denominação para Centro de Ensino

Fundamental 05 do Gama.

O Centro de Ensino Fundamental 05 do Gama possui hoje 1040

alunos matriculados nos turnos matutino, vespertino Atende as Séries

Finais do Ensino Fundamental e o primeiro Segmento da EJA.

A  comunidade  escolar  Centro  de  Ensino  Fundamental  05  do

Gama  é  composta  por:  Equipe  Gestora  eleita,  professores,

funcionários, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Serviço

de  Orientação  Educacional,  professores  da  Sala  de  Recursos,

monitores voluntários, alunos, pais,  comunidade em geral, parceiros

da escola, secretaria escolar, agentes de portaria, vigilância e limpeza,

empresas terceirizadas.

É uma Unidade de Ensino mantida pela Secretaria de Estado de

Educação  do  Distrito  Federal.  Recebe  recursos  financeiros  do

Ministério de Educação (PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola) e

do Governo do Distrito Federal (PDAF-Programa de Descentralização

Financeira).  A  escola  desde  sua  criação  passou  apenas  por  uma

reforma grande e melhorou muito  sua estrutura física.  Porém, hoje

existe  uma necessidade grande de mudança na estrutura  física da

escola  que  não  comporta  mais  todas  as  atividades  pedagógicas

desenvolvidas.

O Centro de Ensino Fundamental  05 do Gama possui  uma

Unidade  Executora  (Associação  de  Pais  e  Mestres  do  CEF05  do



Gama),  um Conselho Escolar  eleito,  com representantes de toda a

comunidade escolar.

O  Centro  de  Ensino  Fundamental  05  do  Gama  desde  sua

criação atua positivamente na comunidade em que se localiza uma

vez  que  é  uma  das  poucas  instituições  com  capacidade  de

proporcionar  o  acesso  à  cultura  e  ao  lazer  para  os  jovens  da

comunidade.

Esta escola desenvolve projetos como: Educação Integral (horta

escolar, esporte lazer e cultura, Pintura, Dança, Jornal Escola, Mídias

Educacionais,  musica-violão)  Circo  Teatro  uma  Mudança  Social  e

Cultural,  Jogos  Intercalasse,  Polígama,  Gincana  Estudantil,  Radio

Escola,  Escola  e  Família  de  mãos  dadas  contra  as  drogas  e  a

violência.

Diagnóstico da Realidade

Considerando  a  realidade  educacional  hoje,  dentre  as

incumbências do sistema Público de Ensino, definir normas da gestão

democrática  do  ensino  básico,  com  garantia  de  participação  das

comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes,

torna-se  essencial.  Nesse  sentido  é  necessário  garantir  à  unidade

escolar progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e

financeira,  delegando  às  unidades  escolares,  aos  professores  e  à

comunidade a solução de problemas que vem contribuindo para que

não tenhamos uma educação pública de qualidade. Proporcionando a

institucionalização  de  canais  de  participação  e  decisão  como  os

conselhos,  grêmios estudantis,  Associação de Pais  etc.  Saímos de

uma  tradição  histórica  de  centralização  das  decisões,  para  nos

defrontarmos  com  a  democratização  das  decisões  no  espaço  da

escola. O fortalecimento de um fórum de decisões locais pode ampliar

a  valorização  da  escola  no  sentido  da  sua  pertença  a  uma

determinada comunidade.  É preciso ainda lembrar que cada escola

desenvolve  ritos  e práticas exercidos por  seus atores,  que em seu



interior, ou mesmo entorno, desempenham papéis e funções distintos:

gestores, professores, servidores, alunos, pai, comunidade.

Caracterizar  a  comunidade  escolar  do  Centro  de  Ensino

Fundamental  05  do  Gama  é  um  ponto  importante  para  o

desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico. É uma comunidade

composta  por:  Equipe  Gestora  eleita,  professores,  funcionários,

Equipe  Especializada  de  Apoio  a  Aprendizagem,  Serviço  de

Orientação  Educacional,  alunos,  pais,  comunidade,  parceiros  da

escola,  agentes  de  portaria,  limpeza  e  vigilância.  No  conjunto  das

parcerias da escola existe uma parceria com a Secretaria de Saúde

através  do  Projeto  Saúde  na  escola  que  tem  feito  à  diferença  no

atendimento dos alunos e alunas da nossa escola.

Destaca-se  no  entorno  da  escola  uma  comunidade  carente

econômica, social e culturalmente. Uma comunidade submetida a um

risco social muito grande, haja vista a carência de

atividades  de  lazer  e  cultura,  de  oportunidade  de  trabalho,  de

melhores  condições  de  vida,  de  garantias  de  seus  direitos  como

cidadãos. No entorno da escola observa-se uma quantidade grande de

sujeitos com envolvimento com o uso e tráfico de drogas, bem como

com pequenos roubos.

Nesse  contexto  nossos  alunos  e  alunas  moradores  dessa

comunidade  estão  constantemente  em risco  social,  posto  que  seja

comum a percepção de jovens envolvidos com o uso e tráficos de

drogas nas proximidades da escola. Portanto nossos alunos e alunas

tornam-se alvos para aliciamento para o envolvimento nesse tipo de

atividade.  É  verdade  também  que  nossos  alunos  e  alunas  são

carentes de atividades de lazer e cultura, o que torna mais complexa a

ação pedagógica da escola que deve ir além dos conteúdos escolares

para proporcionar  aos nossos jovens momentos de cultura,  lazer  e

conhecimento que os tragam para o cotidiano da escola.

Nossos alunos e alunas são jovens de 11 a 17 anos, uma faixa

etária  considerada  delicada,  complexa,  haja  vista  a  quantidade  de

experiências vivenciadas nesse período da vida. Em sua maioria são

de  famílias  de  classe  baixa,  com  pouca  estrutura  para  o



acompanhamento escolar,  muitos vivenciam violência doméstica em

seus lares, assim como no dia a dia das ruas. Muitos alunos e alunas

inseridos em famílias chefiadas somente por suas genitoras ou ainda

por avós causando certo conflito na definição dos limites que devem

ser impostos na educação desses jovens.

Como  estudantes,  nossos  alunos  e  alunas  encontram-se  em

situação de incompatibilidade com o cotidiano escolar. Apresentam um

desinteresse acentuado no que diz respeito à realização de tarefas e

dedicação aos conteúdos ministrados pelos professores e professoras.

Observa-se  uma  falta  de  perspectivas  para  o  futuro  que  se

complementaria  com as atividades escolares.  As novas tecnologias

como celulares e tablets têm contribuído para o total desinteresse por

parte de alunos e alunas pelas aulas tradicionais que ainda hoje são

ministradas na escola. Todo esse desinteresse tem contribuído com a

formação  de  uma  grande  massa  de  alunos  que  mesmo  sendo

aprovados não apresentam as condições intelectuais necessárias para

o desenvolvimento das aprendizagens ano por ano. Daí a existência

de turmas formadas por uma heterogeneidade no tocante aos níveis

de aprendizagens dos alunos e alunas.

A escola atende uma demanda grande de alunos e alunas de

inclusão,  fator  que também torna-  se  mais  um complicador  para  o

desenvolvimento pedagógico das aprendizagens de nossos alunos e

alunas,  haja  vista  a  dificuldade  enfrentada  pela  equipe  pedagógica

para  dar  o  suporte  necessário  aos  professores  regentes  no

atendimento adequado desses alunos e alunas. Entretanto, podemos

dizer  que houve  vários  avanços no que tange ao atendimento  das

alunas e alunas da inclusão: já temos na escola a Sala de Recursos, a

Orientação  Educacional,  a  Equipe  Especializada  de  Apoio  a

Aprendizagem, a redução de alunos e alunas em salas inclusivas, a

prática da adequação curricular para alunos e alunas. Enfim há todo

um movimento válido de ações afirmativas que no futuro produzirão

escolas capazes de atender toda a diversidade de nossa comunidade

escolar.



O  Centro  de  Ensino  Fundamental  05  do  Gama  apresenta

grande  evolução  no  que  diz  respeito  à  autonomia  financeira:  a

manutenção do patrimônio, a organização dos espaços escolares, a

limpeza de modo geral, a organização administrativa e pedagógica, a

participação da comunidade escolar, na tomada de decisões para o

rumo que escola deve tomar, na atividade da educação Integral, na

valorização do esporte na escola, na utilização dos espaços e tempos

da coordenação pedagógica para o debate construtivo das práticas

pedagógicas, no desenvolver de um olhar institucional na avaliação da

escola.

Sabemos que ainda há muito  por fazer,  temos problemas de

todas  as  ordens:  alunos  e  alunas  envolvidos  com uso e  tráfico  de

drogas, o cumprimento do regimento escolar, a indisciplina pontual de

algumas turmas, a pouca participação efetiva dos pais na conquista do

bom rendimento escolar de nossos alunos e alunas, a evasão escolar,

a repetência escolar, alunos e alunas em defasagem de idade e série,

a interdisciplinaridade no conjunto das disciplinas, as interferências da

convivência  familiar  no  dia  a  dia  da  escola,  o  uso  dos  aparelhos

eletrônicos fora de hora em sala de aula,  falta  de um coordenador

pedagógico exclusivo para as turmas de PAAE.

Temos  hoje  uma  escola  com  muitas  fragilidades,  problemas

inerentes aos adolescentes, ao Sistema educacional  que se mostra

muito  falho  no  atendimento  da  realidade  escolar,  dos  problemas

sociais  e  familiares  agindo  diretamente  na  vida  de  nossos  alunos.

Entretanto, nossa escola trabalha diariamente com ações pedagógicas

no  sentido  de  manter  uma  comunidade  escolar  fortalecida,

reconhecedora da importância de sua participação em todos os pontos

da  gestão  escolar,  reconhecedores  de  seus  deveres  e  direitos,

comprometidos  com  o  trabalho  coletivo  valorizando  o  espaço  da

coordenação  coletiva  como  um  espaço  privilegiado  para  o  debate

entre seus pares, valorizando os momentos contínuos a cada bimestre

para  avaliação  das  aprendizagens  bem  como  da  instituição,

ressignificando  os  tempos  e  os  espaços  escolares,  valorizando  a

formação  de  parcerias  necessárias  a  construção  de  uma  rede

necessária  à  formação  integral  de  nossos  jovens  para  que  sejam



capazes de lutar  por  seus direitos e cumprir  com seus deveres na

comunidade onde estão inseridos.

Concepções Teóricas

Diante de tantas mudanças econômicas, sociais e tecnológicas

ocorridas  no  mundo,  mais  que  nunca,  deve  ser  uma  prioridade  o

desenvolvimento de pessoas e da sociedade.

Nesta perspectiva,  o  processo educativo  respeitando a inter-

relação  da  escola  e  a  ampla  rede  de  instituições  sociais  que  a

circunda,  ocorre  vinculado  à  cultura,  ao  trabalho,  á  à  família,  à

construção das identidades e inúmeros outros tempos e espaços de

socialização.

A  escola  surge,  nesse  contexto,  como  espaço  no  qual  a

comunidade escolar tem o acesso ao conhecimento organizado, bem

como  espaço  de  reflexão-ação-reflexão  e  de  transformação  social.

Sua  atuação  dinâmica  na  construção  e  reconstrução  dos

conhecimentos articula um processo natural de desenvolvimento das

pessoas e do meio. Dessa forma a escola tem como função social o

desenvolvimento dos cidadãos capazes de lutar por seus direitos e de

cumprir com seus deveres na sociedade em que estão inseridos.

Consideramos  os  princípios  norteadores  do  Projeto  Político

Pedagógico  desta  Secretaria  de  Educação:  a  diversidade,  a

sustentabilidade humana e a cidadania como eixos para a gestão do

trabalho pedagógico, visando à formação integral humana do nosso

aluno.  Pensar  em  sustentabilidade  humana  significa  transformar  a

sociedade  conduzindo-a  para  um processo  de  transição  para  uma

sociedade sustentável do ponto de vista econômico, social e cultural.

“... sugere um fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos

e cidadãs comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as

fases e  tipos,  pensando no hoje  e nas próximas gerações.  O eixo



perpassa o entendimento critico individual e coletivo, de viver em rede

e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente,

qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria, ativismo

social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade,

entre outros." (Currículo em Movimento, SEDF, P.69). A escola como

instituição que educa e protege.

Educar para a diversidade é lidar com a realidade de um ser

humano  plural  em  suas  experiências  culturais,  únicos  em  suas

personalidades e em suas formas de perceber o mundo. A diversidade

pode ser entendida como a percepção evidente da variedade humana,

social, física e ambiental presente na sociedade. Assim, se apresenta

como  o  conjunto  multifacetado  e  complexo  de  significações.  Hall

(2003) a define, no campo da cultura, como sendo uma oposição aos

pressupostos homogêneos construídos pelo Estado moderno, liberal e

ocidental, que pautou, sobretudo, nos modelos universais, individuais

e  seculares.  (Currículo  em  Movimento,  SEDF,  P.41).  Compreender  cada

estudante como um sujeito complexo, único, que constrói e reconstrói

em  toda  sua  trajetória  de  vida  suas  próprias  hipóteses  para  a

aprendizagem,  significa  educar  para  a  diversidade,  apropriar-se  de

uma  autonomia  pedagógica  capaz  de  ressignificar  as  práticas

pedagógicas valorizando em cada estudante seus valores, culturais,

sociais, religiosos, históricos e políticos. O processo de reeducar para

diversidade  é  algo  que  todos  os  atores  que  da  escola  participam,

precisam  comprometer-se  superando  barreiras,  inclusive  pessoais,

para garantirmos a escola como espaço democrático, seguro de troca

de saberes.

A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico-

política, ou seja, o cidadão é membro de um determinado Estado e

seus direitos ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, os direitos

de cidadania são variáveis em função de diferentes países e

culturas  e  determinados  por  diversos  momentos  históricos.  Porém

jamais  pode estar  dissociado dos direitos  humanos em sociedades

democráticas.  .  (Currículo  em  Movimento,  SEDF,  P.54).  Nesse  contexto



educar para cidadania e desenvolver nos alunos e alunas habilidades

e competências de ser cidadão- ser capaz de lutar por seus direitos e

cumprir  com  seus  deveres  na  sociedade  em  que  estão  inseridos.

Significa procurar explicações para a realidade social e educacional,

identificando  os  sucessos  e  fracassos  escolares  na  tentativa  da

garantia das aprendizagens para todos. A busca e pela igualdade em

termos  reais  e  não  formais  [´...],  articulando-se  com  as  forças

emergentes  da  sociedade,  e  instrumentos  de  restauração  de  uma

sociedade  igualitária  (Saviani,  2008,  p.52-  Currículo  em  movimento  da  Educação

Basica-Pressupostos Teóricos).

Compreender  o  desenvolvimento  humano  é  colocar

definitivamente  a  escola  entre  contradições  e  conflitos,  justamente

porque é a instituição que matem a sociedade e que dela deva surgir à

mola  transformadora  da  sociedade.  Essa  natureza  contraditória  da

escola de instruir e orientar os filhos e as filhas da classe trabalhadora

pode tornar-se a indicação para superação das contradições, à medida

que a escola cumprir  com sua função social  de garantir  o sucesso

escolar  articulado  com o  mundo  do  trabalho,  garantindo  condições

para uma escola verdadeiramente democrática e emancipadora.

Uma  escola  democrática  e  emancipadora  passam  pela

formação  de  cidadãos  responsáveis,  críticos  e  participativos.

Desenvolver tais competências na escola significa repensar os tempos

e  os  espaços  nessa  escola.  Nesse  contexto  as  concepções  da

educação integral  veem compor esse quadro pedagógico capaz de

desenvolver de maneira global a educação de nossos alunos e alunas.

Promover  ambientes  onde alunos e alunas tenha a interação entre

escola e sociedade, trata-se de uma visão ampla sobre o homem- um

ser  complexo,  único,  singular.  E  a  educação  e  uma  grande

convivência,  que  une  os  homens  entre  si  em  torno  do  direito  de

aprender e da conquista da cidadania. (Currículo em movimento da Educação

Basica-Pressupostos Teórico p. 24).

Na sociedade atual, a escola é convocada para atuar além da

instrução,  deve  desempenhar  um  conjunto  de  funções,  orientar  e

acolher  alunos  e  alunas  em complementaridade  com a  família,  de



relacionar-se com a comunidade, de avaliar, de gerir recursos, adaptar

e aplicar currículos. Esse conjunto de funções as quais a escola, hoje,

se  obriga  a  desempenhar  sob  pena  da  inviabilização  do  trabalho

pedagógico. Nesse contexto a educação integral atua na ampliação de

tempos  e  espaços  e  oportunidades  educacionais.  Dessa  forma  as

atividades  desenvolvidas  na  educação  integral  devem  compor  o

currículo  escolar  constituindo  saberes  necessárias  à  vida  em

sociedade.

A escola em seu espaço privilegiado da promoção do estado

democrático  de  direito,  não  pode  exercer  uma  prática  negadora

daquilo  que  defende  e,  assim,  colocar  em  xeque  seu  papel

transformador da realidade,  pois  conforme vem sendo discutido em

inúmeras convenções nacionais  e  internacionais,  a  educação é  um

direito  fundamental  que  contribui  para  a  conquista  de  todos.  Toda

pessoa como sujeito social,  toda a comunidade escolar  precisa ser

sensibilizada  e  mobilizada  para  a  garantia  dos  direitos  humanos  e

enfrentamento  das  violações  desses  direitos  no  chão  da  escola.  A

visibilidade  das  minorias  como  negros,  mulheres,  população  LGBT

(lésbicas,  bissexuais,  travesti  e  transexuais),  indígenas,  precisa  ser

ampliada através de ações pedagógicas voltadas para a valorização

desses grupos.

Ainda nessa perspectiva, a educação inclusiva é concretização

de todos os paradigmas da inclusão, garantindo a compreensão dos

diretos  de  todos  pela  educação  de  qualidade.  É  fundamental  criar

ações pedagógicas baseadas no princípio de inclusão de estudantes

com necessidades especiais em classes comuns subsidiadas pelo o

atendimento especializado. Reconhecer as diferenças é conscientizar-

se sobre as garantias de igualdade e oportunidades que se orientam

pela ética da inclusão, de modo a garantir ao sujeito que da escola

participa, tenha o direito de ser diferente, através da ação da escola

como espaço privilegiado dos saberes para diversidade e a cidadania

no desenvolver da educação para os direitos humanos, especialmente

a educação de qualidade.



A Pedagogia histórica - crítica e a Psicologia histórica cultural

são base de fundamentação teórica para o Currículo em Movimento

bem como a consolidação teórica das Diretrizes de Avaliação. Nesse

sentido  a  avaliação  proposta  perpassa  pela  avaliação  das

aprendizagens, a avaliação institucional e a avaliação em larga escala,

tendo  como  mola  propulsora  desse  processo  a  função  social  da

escola:  garantir  o  sucesso escolar  de  nossos alunos e  alunas.

Valorizar o aluno e a aluna como sujeito multidimensional dotado de

identidade histórica, cultural e social.

O trabalho escolar  é  uma ação de caráter  coletivo,  realizado a

partir da participação conjunta e integrada dos membros de todos os

segmentos da comunidade escolar. Portanto, afirmar que sua gestão

pressupõe  a  atuação  participativa  representa  um  pleonasmo  de

reforço  a  essa  importante  dimensão  da  gestão  escolar.  Assim,  o

envolvimento de todos os que fazem parte, direta ou indiretamente, do

processo educacional no estabelecimento de objetivos, na solução de

problemas,  na tomada de decisões,  na proposição,  implementação,

monitoramento e avaliação de planos de ação, visando os melhores

resultados do processo educacional, é imprescindível para o sucesso

da gestão escolar participativa (Lucky, Freitas, Grilinho, Keith, 2002). A

participação  dá  às  pessoas  a  oportunidade  de  controlar  o  próprio

trabalho, sentirem- se autoras e responsáveis pelos seus resultados,

construindo,  portanto, sua autonomia. Ao mesmo tempo, sentem-se

parte  orgânica  da realidade e  não  apenas um simples  instrumento

para realizar objetivos institucionais. A participação deve ser estendida

como processo dinâmico e interativo que vai muito além da tomada de

decisão,  pois  é  caracterizado pelo  Inter  apoio  na convivência  e no

cotidiano da escola, na busca, pelos seus agentes, da superação das

dificuldades  e  limitações  e  do  bom cumprimento  da  sua  finalidade

social.

A ação participativa depende de que sua prática seja realizada

a  partir  do  respeito  a  certos  valores  substanciais,  como:  ética,

solidariedade,  equidade  e  compromisso.  A  ética  é  representada

mediante  a  ação  orientada  pelo  respeito  ao  ser  humano,  às



instituições  sociais  e  aos  elevados  valores  necessárias  ao

desenvolvimento  da  sociedade  com qualidade  de  vida,  que  se  faz

traduzir nas ações de cada um. De acordo com esse valor, a ação

participativa  é  orientada  pelo  cuidado  e  atenção  aos  interesses

humanos e sociais como valor. A  solidariedade  é manifestada pelo

reconhecimento do valor inerente a cada pessoa e o sentido de que os

seres  humanos  se  desenvolvem  em  condições  de  troca  e

reciprocidade,  em  vista  de  que  são  necessárias  redes  abertas  de

apoio recíproco. A equidade é representada pelo reconhecimento de

que  pessoas  e  grupos  em  situações  desfavoráveis  necessitam  de

atenção e condições especiais, para igualar em seus semelhantes no

processo de desenvolvimento. Vale dizer que os benefícios da atenção

são distribuídos de forma diferente,  de modo a possibilitar  aos que

apresentam  maior  dificuldade  de  participação  condições  favoráveis

para superar essa dificuldade. O compromisso se traduz na ação dos

envolvidos  no  processo  pedagógico,  focada  e  identificada  com

objetivos,  valores,  princípios  e  estratégias  de  desenvolvimento.

Pressupõem entendimento pleno dessas questões e o empenho pela

sua realização,  traduzida em melhor  aprendizagem pelos alunos.  A

gestão participativa da escola torna-se imprescindível para o sucesso

do Projeto Político Pedagógico. A escola necessita desenvolver formas

democráticas de organização, gestão e funcionamento escolar através

de colegiados como o Conselho escolar.

Nesse  sentido  a  organização  escolar  em  Ciclos  nos  traz  a

possibilidade  de  ressignificar  os  tempos  e  espaços  da  escola  de

maneira tal  que a aprendizagens de nossos alunos e alunas seja a

principal  razão  de  toda  a  ação  pedagógica  da  escola.  O  ponto  de

partida  para  a  organização  em  Ciclos  nos  anos  finais  do  Ensino

Fundamental e garantia inabalável de aprender.

Reconstruir  um  projeto  de  educação  para  os  anos  finais  do

Ensino Fundamental,  fase significativa para nossos alunos e alunas,

especialmente  para  continuidade  dos  estudos  específicos  na

perspectiva dos diversos letramentos, alcançando a educação publica



de qualidade sustentada nos sujeitos sociais. Dessa forma não basta

manter os estudantes na

escola, mas e preciso garantir o sucesso escolar dos nossos alunos e

alunas  em  um  processo  voltado  ao  desenvolvimento  integral  e  a

emancipação.

Ao adequar-se a nova forma de organização em Ciclos essa

Unidade de Ensino Reafirma o seu compromisso com a construção

de uma educação integral, publica e a e democrática que possibilite

aos  nossos  alunos  e  alunas  a  formação  critica  emancipadora

necessária a transformação social.

No Distrito Federal, o 3° Ciclo para as aprendizagens tende a

aprimorar os processos de ensinar, aprender e avaliar garantido aas

aprendizagens para todos os alunos e alunas dos anos finais do Ensino

Fundamental. Nessa forma de organização escolar em Ciclos ganha

relevância  a  ressignificação  dos  tempos  e  espaços  escolares  com

vistas às aprendizagens. O trabalho pedagógico na logicados Ciclos

deve  fundamentar-se  na  corrupção  de  currículo  integrado  e  de

educação  integral  e  na  valorização  do  tralho  interdisciplinar  n

construção  das  aprendizagens,  considerando  pra  tanto  o  contexto

sociocultural em que nos alunos e alunas estão inseridos.

Através do principio da progressão continuada (artigos 23 e 32 da Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394, de

dezembro de 1996) visando um processo ininterrupto de aprendizagem

com vistas à superação do ensino fragmentado, criando experiências

educacionais  que  possibilitem  a  aprendizagem,  a  inclusão  e  o

compromisso com as mudanças de relações assimétricas de poder.

Valendo-se do que estabelece a LDBEN (1996), que faculta ao

sistema de ensino a organização escolar em Ciclos a Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal inicio com a BIA (Bloco Inicial

de Alfabetização) passando para o 2° Ciclo (3°, 4° e 5° anos) chegando

ao 3°Ciclo (6° ao 9° anos).  Nos ciclos de aprendizagem apresenta-se

uma estrutura de organização de ensino em blocos plurianuais com



dois  ou  três  anos  de  duração.  Nesse  modelo,  os  estudantes  são

enturmados  de  acordo  com  as  aprendizagens  adquiridas,  e  há  a

possibilidade de retenção deles ao final do bloco caso se constate que,

mesmo tendo vivenciado diferentes oportunidades de aprendizagem,

não alcançaram os objetivos previstos para o final de cada um desses

períodos.

Nesse contexto o professor e o mediador entre o conhecimento

cientificam e o conhecimento cultural, assume uma posição estratégica

na ação pedagógica. Por sua natureza social, a ação pedagógica leva

à  humanização  dos  sujeitos,  em  contraposição  a  mecanização  do

processo  de  aprendizagem,  Ao  reconhecer  a  humanidade  de  cada

agente  das  aprendizagens,  reconhece-se,  também,  o  movimento

gerado em seus diversos ritmos e espaços, numa construção dialógica

em  detrimento  das  relações  verticalizadas  onde  o  conhecimento  e

concebido numa visão bancaria (FREIRE, 2003).

Os ciclos para as aprendizagens caracterizam-se principalmente

pela  relação  entre  os  processos  de  ensinar  e  de  aprender,  pela

ampliação dos tempos de aprendizagem, pela utilização de espaços

diversificados  com  fins  pedagógicos,  pela  progressão  continuada  e

pela avaliação formativa. Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as

Aprendizagens divide-se em dois blocos: 1º Bloco (atuais 6º e 7º ano

do Ensino Fundamental) e 2º Bloco (atuais 8º e 9º ano do Ensino

Fundamental).  Neste  ciclo,  a  enturmação dos estudantes,  incluindo

aqueles com necessidades educacionais especiais (ANEE), acontecem

de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal.

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º
CICLO

PARA AS APRENDIZAGENS
1º BLOCO

(6º e 7º
anos)

2º BLOCO
(8º e 9º
anos)

- Estudantes com 11 e 12
anos de idade, com

flexibilidade
- Possibilidade de reprovação

no final do bloco (7º ano)

- Estudantes com 13 e 14
anos de idade, com

flexibilidade
- Possibilidade de reprovação

no final do bloco (9º ano)



As  estratégias  de  intervenções  pedagógicas,  mediadas  pela

avaliação formativa, comporão a organização do trabalho pedagógico

no 3º Ciclo para as Aprendizagens. Vale destacar o protagonismo

da  avaliação  formativa  no  desenvolvimento  destas  e  de  outras

estratégias metodológicas em uma escola organizada em ciclos, onde

os  espaços  e  tempos  convergem  no  sentido  de  promover

aprendizagens,  conforme  os  ritmos  diferenciados  dos  estudantes.

Assim,  a  perspectiva  é  permitir  que  os  estudantes  aprendessem  e

avancem em sua trajetória escolar, pois a progressão continuada é “um

recurso pedagógico que, associado à avaliação, possibilita o avanço

contínuo dos estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou

turma,  durante  o  mesmo ano  letivo”  (OLIVEIRA,  PEREIRA,  VILLAS

BOAS,  2012,  p.97).  O  fortalecimento  da  avaliação  formativa  na

organização  escolar  em  ciclos  possibilita  essa  mobilidade  dos

estudantes  e  busca  desmontar  mecanismos  de  exclusão  que  se

sedimentaram  no  interior  das  escolas,  privilegiando  o  processo  de

aprendizagem e as diversas maneiras como pode ocorrer.

Na perspectiva adotada para os ciclos no Ensino Fundamental

da Educação Básica é de que os estudantes possam aprender com

qualidade, dispondo do tempo necessário, e por meio de pedagogias

diversificadas em um processo contínuo. Diferentemente da promoção

automática que investe na regularização do fluxo escolar, muitas vezes

dissociada da construção de conhecimentos, a organização escolar em

ciclos,  que  tem  como  princípio  a  progressão  continuada  das

aprendizagens,  constitui-se  por  meio  de  cinco  elementos  da

organização do trabalho pedagógico escolar: a) gestão democrática; b)

formação continuada dos profissionais da educação; c) coordenação

pedagógica;  d)  avaliação  formativa;  e)  organização  e  progressão

curricular.

Para  a  consolidação  da  organização  escolar  com  amplo

acompanhamento pedagógico sistemático pelo professor, supervisão e

coordenação  pedagógico  tornando  visíveis  por  meio  do  diagnostico,

dos  registros,  da  analise,  do  planejamento  e  execução  das



intervenções  didáticas  pedagógicas  como  oportunidade  de

planejamento de ações continuas e permanentes. Como proposta de

superação  das  praticas  pedagógicas  predominantes  na  escola

conservadora, apresenta-se a forma de organização escolar, Ciclos de

aprendizagens  um “[...]  desafio  de pensar a escola em bases muito

distintas daquelas sobre as quais se vem operando há vários anos,

confrontando-se com uma quase naturalização da estrutura seriada e

suas  mazelas”  (SOUSA;  STEINVASCHER;  ALAVARSE;  ARCAS,

2003).

Propõem-se um trabalho pedagógico regido pelos princípios da

continuidade,  flexibilidade  e  articulação  que  ultrapassem  a

preocupação exclusiva com os resultados, om rompimento da cultura

que valoriza a reprovação como instrumento de poder. Sendo ponto

crucial na organização escolar em Ciclos a progressão continuada, um

compromisso  com  a  efetiva  aprendizagem,  contrapondo-se  a  uma

mera  proposta  de  mera  correção  do  fluxo  escolar  por  meio  da

promoção dos estudantes.

Princípios

Privilegiar  o  pensar,  o  raciocínio,  o  desenvolvimento  de

competências  e  habilidades  importantes  no  desenvolvimento  da

aprendizagem de alunos e alunas. A aprendizagem como um processo

dinâmico  e  interativo,  ressaltar  os  aspectos  cognitivos,  sociais,

afetivos, políticos e éticos. Formar homens e mulheres responsáveis

por  suas  escolhas,  na  interação  da  escola,  do  bem-estar  social,  a

valorização da vida.

Proporcionar  uma  escola  pública,  gratuita  e  democrática,  de

qualidade voltada à formação integral do ser humano para que possa

atuar  como  agente  de  construção  científica,  cultural  e  política  da



sociedade,  assegurando  o  acesso  e  a  permanência  com  êxito  no

decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Objetivos Gerais:

• Resgatar valores buscando a transformação do educando no processo
pedagógico.

• Garantir a participação da família e da comunidade escolar para

uma educação transformadora, melhor servindo ao interesse do

alunado  com objetivos  mais  próximos  de  suas  necessidades

sociais.



• Avaliar as atividades e projetos nas coordenações e, quando

necessário,  com a  comunidade,  de  acordo  com  a  avaliação

institucional apresentada no plano de trabalho.

• Buscar uma educação de qualidade

• Implantar a organização escolar em Ciclos de aprendizagens

Objetivos

• Garantir  o  trabalho  efetivo  dos  professores  no  processo  de

ensino-aprendizagem com a participação do aluno;

• Garantir  a  coordenação  pedagógica  como  um  espaço  de

constante discussão para aprimoramento do fazer pedagógico.

• Garantir a assiduidade e pontualidade nas atividades propostas

pelos professores e destes durante o ano letivo;

• Assegurar uma aprendizagem de qualidade;

• Proporcionar a utilização das tecnologias no processo de ensino

aprendizagem.   
 

Garantir  a  aprendizagem  de  um  currículo

básico, corrigindo a defasagem entre série e idade dos alunos.

• Construir um conceito de Educação Integral que pressuponha

um conjunto de ações educativas únicas para toda a escola.

• Buscar  parcerias  para  melhor  implantação  das  atividades

diversificadas oferecidas aos alunos.

• Promover  a  participação  dos  alunos  em  atividades

diversificadas e mais significativas de modo a proporcionar um

ritmo, um estilo de aprendizagem de expressão e produção.

• Articular apoio pedagógico juntamente com a Coordenação

Regional de Ensino;  
 
Assegurar a comunicaçãoentre

pais/professores,  alunos/pais,  professores/pais,  direção/pais,

pais/direção, professores/alunos;

• Programar  um  processo  de  planejamento  participativo

envolvendo  toda  a  comunidade  buscando  uma  melhoria  de

qualidade da educação e uma maior integração.



• Contar com a colaboração dos servidores da limpeza na ajuda

de conscientização da escola mais limpa.

• Reconhecer o compromisso da pratica docente comprometida

com a qualidade social da educação.

• Incorporar a gestão democrática ao trabalho pedagógico

• Apoiar a formação continuada dos profissionais da educação

• Organizar distintamente os espaços e tempos escolares

• Fortalecer a coordenação pedagógica

• Articular os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em
larga escala.

• Fomentar o trabalho coletivo e interdisciplinar.

• Planejar e executar intervenções didático pedagógicas.

•

Consciência, ética e cidadania.

Objetivos

• Assegurar  um ensino de qualidade,  garantindo o acesso e a

permanência  dos  alunos,  formando  cidadãos  críticos  e

participantes, capazes de agir na transformação da sociedade;

• Melhorar e fortalecer o relacionamento da escola com a família,

professor/aluno,  aluno/ professor,

aluno/aluno, funcionários/aluno,

aluno/funcionários,

direção/aluno, aluno/direção, direção/família, família/direção;

• Promover o desenvolvimento do senso crítico do aluno, fazendo

associações entre os conhecimentos adquiridos e a realidade

vivenciada;

• Promover  a  formação  integral  do  educando,  buscando  a

formação moral  e intelectual  para inseri-lo no contexto social

com a participação da escola e da família;

• Inserir  a  comunidade  local  na  escola  através  das  atividades

direcionadas  à  mesma  como:  cursos,  palestras,  oficinas,

atividades culturais e desportivas, encontros (jovens e família);

• Promover  parcerias  com  entidades  sociais.  Ex.:  Ministério

Público, Corpo de Bombeiro, Psicólogos, UnB, MEC, etc.



• Promover parcerias com o comércio local.

Estratégias

• Valorização do professor  enfatizando sua importância para o

desenvolvimento da sociedade em todos os aspectos, através

das  reuniões  de  coordenação  de  participação  em  palestras,

debates, etc.;

• Promoção do uso de tecnologias educacionais nas atividades

pedagógicas:  disponibilização  da  internet,  do  laboratório  de

informática,  de  uma  biblioteca  informatizada  para  toda  a

comunidade escolar

• Aulas dinâmicas, pesquisas de campo, atividades sociais

desenvolvidas pela escola; 
 

Palestras  com  a  família

(direcionadas  para  temas  como:  saúde,  drogas,  violência,

orientação sexual);

• Gincanas entre alunos, pais e professores;
• Maior  participação da família  nas reuniões,  eventos  e outras

atividades promovidas pela escola;

• Parcerias  que  visem  à  integração  da  comunidade/escola

através  de  grupos  de  teatro,  bandas  de  música,  grupo  de

corais;

• Hora cívica;

• Campeonatos interdisciplinares;

• Participação  das  equipes  da  escola  em  campeonatos  locais  na
comunidade;

• Implantação  de  subprojetos  relacionados  a  manifestações  culturais
como o grafite;

• Parcerias para cursos de extensão e autoestima;

• Atividades sociais desenvolvidas pela escola. Ex.:  visitação a

creches, orfanatos e asilos;

• Projeção de vídeos e estudo de textos;

• Visita a teatros, cinemas, exposições e outras atividades culturais;



• Viabilização de cursos e palestras, com apoio do MEC, EAPE

no sentido  de  preparar professores para trabalharem com os

alunos especiais o projeto de inclusão;

• Abordagens de temas atuais e de resgate a valores;

• Incentivo da leitura através de atividades diárias e uso da biblioteca;

• Conscientização da preservação do Meio Ambiente através de

subprojetos e redução do consumo da água na escola.

• Monitoramento  do  intervalo  dinamizado  com  uso  de  jogos

confeccionados com material reciclado;

• Construção da praça de jogos;

• Aulas de reforço no contra - turno.

• Utilização do Laboratório de Informática

• Informatização da coordenação Pedagógica

• Informatização da Biblioteca

• Revitalização da área de esportes da escola

Organização do espaço físico para realização das 

atividades pedagógicas 

Objetivos

• Levar o aluno a desenvolver o gosto pela leitura e pela busca

do conhecimento,  incentivando-o  à  adoção  de  uma  postura

crítica  diante  da  sua  realidade  e  das  informações  a  que  é

exposto;

• Valorizar  a  leitura  quanto  aos  aspectos  éticos,  filosóficos,

políticos,  sociais  e  culturais  para  a  construção  de  uma

consciência crítica, participativa e democrática;

• Reconhecer a língua como veículo de interação e comunicação,

fazendo uso de várias possibilidades de abordagem textual;

• Capacitar o aluno com instrumentos técnicos de escrita, dando-

lhe  condições  de  elaborar  criticamente  idéias,  raciocínios  e

opiniões sobre situações diversas por meio de aulas práticas,



mediadas  com  materiais  técnicos  adequados  para  melhor

trabalhar os conteúdos.

• Desenvolver  programação  cultural  –  filmes  regulares  para

alunos  e  professores  –  atividades  pedagógicas  programadas

com uso de material instrucional como atividade de reforço em

turno contrário.

• Buscar  juntamente  com  a  comunidade,  Conselho  Escolar,

Direção e professores o apoio e a liberação da Secretaria de

Educação para a construção de mais uma quadra de esportes,

se possível coberta e com arquibancadas e pistas de atletismo,

bem como revitalização da quadra existente.

• Garantir  a adaptação do projeto arquitetônico da escola para

acessibilidade dos sujeitos com deficiência e/ou necessidades

educacionais especiais

Estratégias

• Ampliação da sala de leitura;

• Ampliação dos recursos tecnológicos na sala de leitura

• Reorganização dos espaços para a coordenação pedagógica

• Reorganização dos espaços escolares para os 

desenvolvimentos das atividades da educação integral

PROFESSOR TURMAS

Eduardo (17) 8º ano A, B, C, D, E, F

Rita (19) 9º ano A, B, C, D, E, F

HISTÓRIA

PROFESSOR TURMAS

Otávio (20) 9º ano A, B, C, D, E, F/ 8º A, B, C

Adriano (18) 8º ano E, F

GEOGRAFIA

PROFESSOR TURMAS

Delzirene (21) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9º ano A, B, C, D

Marcos Antônio/ PD 
(22)

9º ano E, F

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSOR TURMAS



Sílvio (02/13) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9ºano C, D, E, F

Emanuelle (12/23) 9º ano A, B

PARTE DIVERSIFICADA
(PD)

PROFESSOR TURMAS PROFESSOR TURMAS

Eduardo PD (17) 8º A Marcos Antônio PD (22) 9º D, E, F

Rita PD (19) 8º B Emanuelle PD (12/23) 9º A, B, C,

Giovana PD (09) 8º C

Adriano PD (18) 8º D, E, F

INGLÊS

PROFESSOR TURMAS

Giovana (09) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9º ano A, B, C, D, E, F

ARTES

PROFESSOR TURMAS

Susie (16) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9º ANO A, B, C, D, E, F



Estratégias de Avaliação

Avaliação Institucional

Avaliação Institucional  é  um grande desafio;  avaliar  a  escola  como um todo,

buscando  identificar  como  estão  funcionando  as  coisas,  ou  seja,  como  é

desenvolvida cada uma das atividades que levam os alunos a aprenderem e se

tornarem cidadãos? Como está o desempenho dos professores? A participação

dos pais? A gestão da escola? Como vai o sistema educacional? Quais os fatores

e as situações que precisam ser mudados, pois se mostram insuficientes? Quais

estão bem e, por isso, precisam ser difundidos para servirem de exemplo.

Ter  autoconhecimento ou autoconsciência significa identificar  os acertos e as

insuficiências,  as vantagens ou potencialidades e as dificuldades,  envolve  um

processo de reflexão sobre as razões ou as causas das situações positivas (o

que  dá  certo)  e  das  insuficiências  (dificuldades  ou  erros),  implica  assumir  a

responsabilidade efetiva da gestão da escola e do sistema.

Tomada de decisões – um fator central da gestão educacional  é a consequência

de um processo de avaliação coerente, ou seja, conhecidas as estratégias que

dão  certo,  é  necessário  deixar  de  reproduzir  as  velhas  formas,  modificar

radicalmente o que funciona mal, ou com baixa qualidade, e elaborar alternativas

para a introdução de novos caminhos.

A finalidade da avaliação é a busca de aperfeiçoamento ou melhoria da escola

ou  do  sistema.  Aperfeiçoamento  ou  reconstrução  implica,  necessariamente,

melhoria da qualidade do ensino, da aprendizagem, da gestão, etc. Portanto, a

avaliação institucional não visa nem à punição nem à premiação, ao contrário,

busca aperfeiçoamento, a ação central é de reconstrução.

Avaliação institucional é um processo integrado de auto-avaliação e de 

avaliação externa.

• Sujeitos  internos:  são  os  alunos,  professores  e  outros

profissionais da educação abertos ao exame de si  próprios como



formuladores,  gestores  e  executores  das atividades educacionais,

portanto, os principais responsáveis pela escola.

• Sujeitos externos: são pais/responsáveis, entidades sociais e

outros sujeitos diretamente envolvidos com a atividade da escola,

seja  na  condição  de  patrocinadores  (pois  financiam  a  educação

pelos impostos), recebedores ou usuários e, às vezes, parceiros das

ações desenvolvidas e dos cidadãos formados pela escola.

O governo por sua vez pode ser um sujeito da avaliação da escola, já que

é participante direto do processo educacional, pois é responsável pelas políticas

gerais, pelos salários, etc. Ele também pode ser parte da avaliação externa, já

que a escola e os professores possuís graus de autonomia para as suas decisões

e  a  qualidade  do  ensino  depende  muito  mais  de  cada  escola  e  de  seus

professores; nesse sentido, a secretaria é recebedora dos resultados das ações

de cada escola.

Avaliação  institucional  é  um  processo  global,  contínuo  e  sistemático,

competente  e  legítimo,  participativo,  que  pode  envolver  agentes  internos  e

externos na formulação de subsídios para a melhoria da qualidade da instituição

escolar.

Partindo desses princípios, a avaliação institucional apresenta-se como um

processo que dará oportunidade à escola, com a participação de todos, de refletir

sobre a sua prática.

Utiliza-se, para isso, uma metodologia que garanta fidedignidade, unidade

de informação e respeito às individualidades institucionais.

Avaliação institucional é um mecanismo importante em todos os momentos de

vivência  da  escola.  Por  meio  dela,  poderão  adquirir  informações  iniciais

(chamadas  de  diagnóstico  inicial),  informações  durante  o  processo  e  finais

(chamadas  de  resultados).  É  importante  que  esteja  claro  que  essas  três

modalidades são complementares, com dados que se enriquecem mutuamente.

Não podemos, porém, nos limitar somente ao levantamento das informações e à

constatação  de  situações,  é  preciso  analisá-las  e  traçar  novos  caminhos  de

superação de situações de dificuldades.

Os resultados da avaliação não podem ser reduzidos apenas a tabelas, cifras ou

percentuais. Precisa-se de um esforço interpretativo capaz de dar significado à

infinidade de informações que a escola produz.



A  avaliação  institucional  faz  uso  das  ações  metodológicas  como:  visão  de

totalidade  (o  todo  da  escola);  participação  coletiva,  planejamento  e

acompanhamento.  Nesse  contexto  a  avaliação  institucional  desta  Unidade  de

Ensino  será  baseada  principalmente  nos   resultado  pelo  IDDF  (Índice  de

Desenvolvimento da Educação). As metas a serem cumpridas por esta instituição

de ensino serão indicadas pelo estudo dos resultados acima citados por toda a

comunidade escolar: equipe gestora, professores, servidores, pais, alunos.

Dessa  forma  procura-se  contribuir  para  um  novo  direcionamento  de  nossos

olhares, no sentido de revermos nossas ações e atuações no planejamento das

estratégias

educacionais que contribuem com o cotidiano dessa unidade escolar e podem

influenciar  diretamente  no  desempenho  de  nossos  alunos  ao  longo  da  vida

escolar.

Avaliação de Aprendizagem

A avaliação é um elemento indissociável do processo de ensino aprendizagem,

possibilitando ao professor a definição de critério para replanejar as atividades e

criar novas situações que possibilitem avanços na aprendizagem do aluno. Ou

seja,  a  avaliação  tem função  de  acompanhar,  orientar  e  redirecionar  a  ação

educativa. Nesse a avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que

nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua

realidade e acompanhamento passo a passo do educando, na sua trajetória de

construção do conhecimento.

Nessa perspectiva, considerando que a aprendizagem ocorre por meio da aquisição e construção

de competências e habilidades que favorecem novas experiências, que o aluno

passa a ser avaliado em relação a si mesmo, a avaliação da aprendizagem no

Centro  de  Ensino  fundamental  05  do  Gama  dar-se-á  de  forma  contínua  e

processual sendo adotado uma avaliação que contemple os aspectos formativos

e cognitivos. Propiciando situações de aprendizagens em momentos coletivos e

individuais de trabalho, bem como momentos de atividades interdisciplinares. A



prática  do Conselho de Classe Participativo  nesse processo é imprescindível,

uma vez que no espaço escolar vários são os sujeitos envolvidos, de forma que

se  faz  necessário  a  reflexão  coletiva  do  fazer  pedagógico  por  todos  os

envolvidos: equipe gestora, professores, servidores, alunos e pais.

Organização curricular e respectivas matrizes

Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 9 anos – Séries 
Finais

Instituição: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Etapa:     Ensino     Fundamental     de     8     
anos     –     Séries     Finais   Modalidade:     
Regular
Regi
me: 
Anua
l 
Módu
lo: 40
sema
nas 
Turn
o: 
Diurn
o

PARTE
S DO 
CURRÍ
CULO

ÁREAS
DO 
CONHECIM
ENTO

COMPONENTES 
CURRICULARES

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL

S
É
R
I
E
S

6º 7º 8
º

9
º

BASE 
COMUM

Linguagen
s, Códigos e
suas 
Tecnologia
s

Língua Portuguesa 5 5 5 5

Educação Física 3 3 3 3

ARTES 2 2 2 2



MATEMATICA 5 5 5 5

CIENCIAS 4 4 4 4

Ciências 
Humanas e 
suas 
Tecnologias

HISTORIA 3 3 3 3

GEOGRAFIA 3 3 3 3

PARTE 
DIVERSIFICADA

Íngua 
Estrangeira
– INGLES

3 3 3 3

Ensino Religios0 1 1 1 1

Escolha da 
Instituição 
Educacional

1 1 1 1

Escolha da 
Instituição 
Educacional

1 1 1 1

TOTAL DE MÓDULOS-AULA SEMANAIS 30 30 3
0

3
0

TOTAL DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-
relógio)

25 25 2
5

2
5

TOTAL SEMESTRAL
(hora-relógio)

50
0

50
0

5
0
0

5
0
0



Instituição: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
Educação
Básica: Ensino Fundamental – Anos Iniciais /Programa para Avanço das Aprendizagens
Escolares – PAAE Regime: Anual Módulo: 40 semanas Turno:
ÁREAS DO CONHECIMENTO COMPONENTES 

CURRICULARES
Hora

/ A u l
a  do
estud
ante

LINGUAGENS Língua Portuguesa
H

LEM-INGLES
H

MATEMATICA
H

MATEMATICA E CIENCIAS 
DA NATUREZA

CIENCIAS
H

HISTORIA
H

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
H

PARTE DIVERSIFICADA
H

LINGUAGENS ED. FISICA
H

ARTE
H

TOTAL DE MÓDULOS-AULA SEMANAIS 30
H

TOTAL DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio)

25

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio)

50

TOTAL ANUAL (hora-relógio)

10
00

TOTAL ANUAL (hora-
relógio)

10
00

100
0

1
0
0
0

1
0
0
0

OBSERVAÇÕES:
1. Módulo-aula de 50 (cinquenta) minutos.

2. O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição educacional.
3. O intervalo é de 15 (quinze) minutos.

4. Dois módulos-aula da Parte Diversificada são de escolha da instituição educacional, definidos pela 
comunidade Escolar e contidos na Proposta Pedagógica, sendo desenvolvidos por meio de Projeto (s) interdisciplinar 
(es).

5. Caso a instituição educacional não tenha aluno (s) optante (s) pelo componente curricular Ensino Religioso, A carga
horária a ele destinada deverá ser preenchida por um Projeto Interdisciplinar, contido na Proposta Pedagógica.

PROGRAMA PARA AVANÇO DAS APRENDIZAGENS ESCOLARES - PA



PLANO DE AÇÃO

1. Delimitação dos objetivos, metas, estratégias e da     avaliação.

Aspectos Pedagógicos

Objetivos Prioritários:

Proporcionar uma escola pública, gratuita e democrática, de qualidade voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar

como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando o acesso à escola e a permanência com êxito no

decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.

Fortalecer o Projeto Político Pedagógico atendendo as demandas da realidade da escola e de sua comunidade escolar em comunhão

com o Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota.

Perceber o espaço da escola como ambiente de trabalho coletivo cooperativo e de equipe, responsabilizando pela organização da vida

coletiva e pela construção de novos conhecimentos.

Combater o abandono, a evasão escolar, a repetência e a distorção idade e

série. 

Assegurar a gestão democrática e participativa da escola.



Fortalecer o comprometimento da Instituição com a Responsabilidade Social e com o bem-estar coletivo  

Reorganizar o tempo/espaço escolar com vistas ao desenvolvimento pleno do adolescente e seu efetivo

letramento. Desenvolver um trabalho coletivo e interdisciplinar.

Superar a fragmentação do trabalho escolar a partir da 

interdisciplinaridade. 

Afirmar a prática coletiva de planejamento e avaliação.

Superar a avaliação classificatória, por uma avaliação formativa inclusiva e emancipa tória.

Fazer da biblioteca um espaço de incentivo a leitura com atendimento direto ao aluno e demais membrosda 

comunidade escolar. 

Proporcionar para professores, alunos e demais membros da comunidade escolar condições para a inclusão digital. Integrar cada 

vez mais as novas tecnologias no dia a dia da sala de aula.

Trabalhar e implantar a pedagogia de projetos nas ações 

da escola.

 Proporcionar acesso ao esporte, cultura e lazer.

Combater o analfabetismo na comunidade em que a escola esta inserida.

Valorizar a formação continuada dos professores estimulando a ação-reflexão–ação da  prática 



pedagógica. 

Garantir o reforço escolar de acordo com a necessidade da escola.

Proporcionar atividades extracurriculares com 

regularidade. 

Desenvolver a cultura da paz no cotidiano escolar.

Conscientizar a comunidade escolar sobre o perigo do uso de drogas.

Fortalecer a prática de Educação Física como meio de desenvolvimento global dos nossos     alunos.

Fortalecer a Educação Integral em nossa escolar.

Desenvolver através do trabalho pedagógico e coletivo o Protagonismo em nossos alunos. 

Desenvolver o letramento dos alunos através de ações pedagógicas coletivas.

Mediar conflitos socioambientais

Ampliar o conhecimento e a pratica da mediação e a cultura de paz no cotidiano da escola.

Criar novas alternativas para que a educação de valores ocupe seu papel relevante nos projetos educativos e no tempo 

escolar.    

   

Promover a aprendizagem de valores por meio do esporte seja ele praticado na escola ou fora dela.



Trabalhar através do esporte: auto-estima, a perseverança, a solidariedade, o respeito, a motivação e os hábitos 

saudáveis 

Utilizar as mídias nas atividades pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Fortalecer a inclusão dos alunos especiais   em nossa escola.

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO



01 Reduzir o abandono, a
evasão escolar em 

80%.

1. Preenchimento  de
relatório  de  faltosos
mensalmente  em
coordenação por todos os
professores considerando
o  mínimo  de  05(cinco)
faltas  consecutivas  e
08(oito)  faltas
intercaladas.

2. Acompanhamento
pela  coordenação
pedagógica da freqüência
dos  alunos  junto  aos
professores
e  posteriormente
quando necessário,  junto
à família.

3. Convocação  dos  Pais
através  do  SOE  para
informação  da
infrequência  de  seus
filhos e tomada de ações
que garantam

Janeiro de 2017 a 
dezembro de 
2019.

Através da analise 
constante do 
relatório de faltosos,
bem como do 
rendimento escolar 
dos alunos.



02

03

Reduzir os índices de 
repetência na escola.

Reduzir em 90% a 
distorção série e idade 
na escola.

a permanência 
doas alunos na 
escola.

4. Encaminhamento ao
Conselho  Tutelar  de
relatório  de  alunos
infreqüentes cujos Pais não
compareceram a Escola ou
mesmo  comparecendo  não
conseguiram  manter  a
freqüência de seus filhos na
escola.
5. Trabalho
diversificado  em  sala  de
aula  atendendo  as
dificuldades específicas  por
grupos.
6. Produção  de  um
banco de aulas  a  partir  do
planejamento da equipe de
professores.
7. Projeto  de
Intervenção  elaborado  e
aplicado  pelos  próprios
regentes de classe.
8. Promoção de fóruns
sobre  avaliação  de
aprendizagem  na  escola
bimestralmente.
9. Trabalho  de
aproximação  da  família  na
vida  escolar  de  seus  filhos
através  de  atividades
desenvolvidas  pelo  Serviço
de Orientação Educacional

Através dos 
resultados de 
aprendizagens 
apresentados pelos 
alunos e analise dos 
índices de aprovação 
dos alunos.



(SOE).

10. Aplicação da
recuperação

processual por toda a
equipe

de professores através de
estratégias coletivas e



interdiscipli-



Aumentar os indicie 
d dos alunos em até 
50%.

provaç
ão

Fortalecer o Projeto 
Pedagógico da Escola.

Político

Proporcionar

nares.

0
4

11. Aplicação  do  Projeto  de
Distorção  Série  e  Idade  (CDIS)
da própria rede.
12. Desenvolvimento

de atividades extraclasse
com apoio de parcerias externas
a escola:  visitações,  projetos  de
pesquisa,  passeios  turísticos
entre outros.
13. Produção  de
reagrupamento  dos  alunos
interclasse  e  intraclasse  de
acordo  com  as  dificuldades
especifica  de  cada  grupo  de
alunos.
14. Investimento  em  ações
diferenciadas  de  acordo  com  a
realidade  de  cada  turma  com
foco  na  aprendizagem
significativa,  contextualizada,
lúdica e prazerosa.

Através  da  Avaliação
Pedagógica  e
Institucional  em todos
os tempos da escola.

Avaliação pedagógica

15. Projeto
Interventivo:

contextualização,
caráter  provisório,

atendimento  a  necessidade  do
aluno,  flexibilidade  das
estratégias,  participação  coletiva
de  todos,  ludicidade  nas  ações
educativas e reforço escolar.

16.Apoiando e estimulando
a

/reunião com
a

comunidade
escolar

semestralmente.

Através  das reflexões
e auto avaliação entre
os professores e seus
pares  sobre  a  sua



a continuada 
dos
professores.

formação

formação.

reflexão, a pesquisa, o 
questio-



0
5

namento,  a  tomada  de
iniciativa  sendo  um  sujeito
ativo no processo educativo.

17. Trabalho de reagrupamento
com os alunos do 6°Anos.
18. Fortalecimento  e  ampliação
das  atividades  desenvolvidas  na
Educação Integral.

0
6

Fortalecer o trabalho 
pedagógico coletivo e 
interdisciplinar.

19. Vivenciando  experiências
prazerosas  de  aprendizagem,
ressignificando  as  atividades
escolares.
20. Trabalho  coletivo  de
reagrupamento  caracterizado  pela

dinamicidade, povisoriedade
e diversidade.

Promover a gestão 
participativa da escola.

21. Utilizar o espaço coletivo de
coordenação  para  realização  de
todas as discussões para referentes
à  reconstrução  do  Projeto  Político
Pedagógico.
22. Produzir  fóruns  que
contemplem a participação de todos
os  membros  da  comunidade
escolar.

23.Mantendo a comunicação
entre os professores da
Unidade Escolar sobre os
cursos oferecidos pela EAPE
bem como de parcerias
externas a Secre-



07 Combater o uso de drogas 
por nossos alunos.

taria de educação como o 
MEC, UNB entre outras.

Curso : 3º Ciclo
24. Utilizando  os  espaços
coletivos  de  coordenação  para  o
desenvolvimento  de  palestras,
fóruns  ou  simplesmente  a leitura
compartilhada  de  texto  que
subsidiem o trabalho pedagógico.

25. Valorizando  todos  os
espaços de coordenação coletiva na
escola.

26. Promoção  de  palestras,
discussões,  fóruns com o tema de
interdisciplinaridade.
27. Continuidade  do  tema
gerador  como  eixo  para  trabalho
interdisciplinar  em  cada  bimestre
letivo.
28. Valorização  no
planejamento de temas transversais
que  facilitam  o  trabalho
interdisciplinar.
29. Elaboração  de  atividades
coletivas  e  por  área  do
conhecimento.
30. Produção  da  Feira  de
Disciplinas  como  resultado  das
atividades coletivas por área

do

0
8

Fortalecimento da disciplina 
no ambiente escolar.

Reduzir o
analfabetismo

totalmente na comunidade em
que



se encontra inserido a Escola.



conhecimento.

Promover a cultura da paz no 
ambiente escolar.
Promover a mediação de 
conflitos socioambientais.

31. Incentivando e
proporcionando  a  participação  de
toda  a  comunidade  escolar  nas
atividades extraclasse ocorridas na
escola.

32. Promoção  de  reuniões,
fóruns de planejamento, execução e
avaliação  de  todas  as  atividades
desenvolvidas na escola.

Promover  a  aprendizagem
\de  valores  por  meio  do
esporte seja ele praticado na
escola ou fora dela.

33.  Valorizando  a  participação
do  Conselho  Escolar  e  do
grêmio  estudantil  como
órgãos  capazes  de
amplificar  a  voz  de  toda  a
comunidade  escolar  na
tomada de decisões.

0
9

Fazer  da  biblioteca  um
espaço  prioritário  no
desenvolvimento  do
letramento dos alunos.

34. Realização de reuniões com
membros do Conselho Escolar e da
APM sempre ao início dos bimestres
e ao termino do quadrimestre.

35. Redução do uso de drogas
por  alunos  no  período  de
permanência na unidade de ensino.

36.Promoção de debates,

Fortalecimento do uso das 
mídias

palestras, e testemunhos.



49.  Construção  dos  conceitos
de  perseverança
companheirismo  e
solidariedade de respeito às
diferenças.

1
1

50. Projeto  de  atendimento
semanal das turmas na biblioteca.
51. Projeto  de  incentivo  aos
alunos que lêem livros da biblioteca.
52. Trabalho  coletivo  e
interdisciplinar dos
professores

regentes integrando a leitura
com a produção de textos.

1
2

53. Viabilização da utilização do
laboratório de informática por todas
as turmas regulares.
54. Garantindo  o  acesso  às
mídias  e  tecnologias  permitindo  o
manuseio,  a  criatividade  para
atualização  desses  recursos,
proporcionando oportunidades para
a  ressignificação  de tais  recursos
didáticos  no  processo  de
aprendizagem.
55. Proporcionando  a
construção  de  projetos  educativos
que desenvolvam a autonomia dos
alunos  enquanto  sujeitos de  sua
aprendizagem.

56.Oferecendo um modelo 



forma-



13 tivo de convivência que
desenvolva atitudes 
positivas.

57. Articulando o aluno, o professor, 
a informação e o conhecimento.



1.2. Aspectos 

Administrativos Objetivos 

Prioritários:

Identificar mecanismos junto à comunidade escolar que mostrem à organização da escola, as formas necessárias e mais efetivas
para a melhoria de seu desempenho.
Caracterizar uma maior transparência e flexibilidade nas ações da Gestão da escola na busca constante da melhoria de 
qualidade. Obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Padronizar as ações na organização administrativa da escola.
Implantar os cinco sensos de qualidade administrativa: organização, limpeza, saúde e
autodisciplina.  Oferecer  aos  funcionários  condições  para  que  desempenhem  suas
funções com eficiência. Organizar e articular todas as unidades competentes da escola:
recursos humanos e materiais.
Fomentar na comunidade escolar a necessidade de participação para o atendimento das necessidades da escola. 
Proporcionar acesso de qualidade as mídias nas atividades pedagógicas
N
º

METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO



0
1

Observar  critérios  legais
para  atender  as
necessidades  funcionais  de
todos  os  funcionários  da
escola.

1. Manutenção de um banco 
de dados atualizado com 
informações funcionais.
2. Orientação, a luz da 
legislação vigente, sobre os direitos
e deveres dos funcionários da 
Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal.
3. Cumprimento de prazos
e compartilhamento das 
informações mantendo

atualizado e eficaz os 
mecanismos de comunicação

Janeiro de 2017 a 
dezembro de 2019.

Avaliação 
Institucional 
regularmente.



Revitalizar

espaços Unidade 
Escolar.

4.  Manter  organizado  e
atualizado  os  arquivos
pertinentes à vida funcional
dos  funcionários  em
especial dos docentes.

0
2

1. Ampliar  e  manter  os  jardins  nas
áreas  livres  e  corredores  da
Unidade Escolar.

2. Melhorar o auditório da escola com
a  colocação  de  tecnologias
multimídias da comunidade escolar,
de ar condicionado para refrigerar o
ambiente.

3. Ampliar o sinal de internet wireless
gratuito  para  toda  a  escola  com
implantação  de  Atena

adequada no  Laboratório
de Informática.

4. Melhorar  a  capacidade  das
maquinas  no  laboratório  de
informática. Realizar a manutenção
adequada  das  máquinas.
Solicitação de um professor monitor
exclusivo  par  o  Laboratório  de
Informática.

5. Ampliar  recursos  tecnológicos
disponíveis na sala de coordenação,
sala de recursos e salas de aula.

6. Revitalização da quadra de esporte
e toda área ao seu redor.



rio de lanche dos alunos.
8. Organizar e equipar

o laboratório de 
Ciências.

0
3

Realizar

construção 
espaços e 
instalações 
Unidade Escolar.

de

novos 
dentro 
da

1. Construção  de  um
refeitório  e  cobertura  da  quadra
de esportes.
2. Construção  de  um
novo espaço para

o
desenvolvimento

de  atividades  da
Educação Física.

3. Reformar  as
instalações  elétricas  de  toda  a
escola.
4. Todas as ações desta
meta  para  serem  realizadas
necessitam  de  esforço  conjunto
de  toda  a  comunidade  escolar
bem como o apoio da Secretaria
de Educação do Distrito Federal.
5. Ampliação,
atualização  e  catalogação  do
acervo bibliográfico da biblioteca
da escola.
6. Reformar  a  portaria
para  melhor  atendimento  as
pessoas e a própria servidora.

1. Identificando
materiais,

equipamentos, 
ferramen-



tas, utensílios, 
informações



0
4 Zelar pelo patrimônio material

e humano que compõem a 
Unidade Escolar.

e dados necessários
e desnecessários, 

descartando ou dando a 
devida destinação àquilo 
considerado 
desnecessário ao

exercício das
atividades.

2. Na  definição  dos  locais
apropriados, adota-
se  como  critério  a  facilidade  para

estocagem, identificação,
manuseio,  reposição,  retorno  ao
local de origem após uso, consumo
dos itens mais velhos primeiro.

3. É  eliminar  a  sujeira  ou
objetos estranhos para manter limpo
o  ambiente  (parede,  armários,  o
teto,  gaveta,  estante,  piso)  bem
como manter  dados e informações
atualizados  para  garantir  a  correta
tomada de decisões.

4. Manter  boas  condições
sanitárias  nas  áreas  comuns
(lavatórios,



0
5 Adequar

todo o

aparato da Unidade.

zinha,  restaurante,
etc.),  zelar  pela
higiene  pessoal  usar
EPI e cuidar para que
as  informações  e
comunicados  sejam
claros,  de fácil  leitura
e compreensão.

5.  Seguir  os
procedimentos, regras
e normas da empresa,
bem  como  a  cultura,

buscando  contribuir
sempre para melhoria
do  ambiente  de
trabalho  com
sugestões e instruindo
os colegas com boas
práticas.

1 Aquisição  e
manutenção  de  impressoras,
Xerox da Unidade escolar.

2 Aquisição  e
manutenção de equipamento  de
computação

com  tecnologias
adequada  as  demandas  da
Unidade Escolar.



3 Desenvolvimento
hábito de observar e seguir



0
6

Adaptar a maior quantidade 
de espaços para o acesso as 
mídias

4 tos,  atender  especificações,  sejam
escritas ou informais.

5
Proteger  as  salas  de  aula

 para
instalação de TVs em todas elas.

Democratização  do
acesso  à  informação  e
ao  conhecimento  no
contexto escolar.

Venda  de  picolés  e
sorvetes .



1.3. Aspectos Financeiros 

Objetivos Prioritários:

Gerir com apoio de toda a comunidade escolar os recursos financeiros disponibilizados à unidade escolar, a saber: recursos próprios, 
do Programa de Descentralização financeira (PDAF), PDDE, PDE Escola, PDE Interativo (MEC_FNDE).
Aplicar os recursos financeiros de forma que tenham reflexos na qualidade do ensino e na aprendizagem dos alunos alinhando-se os 
gastos com Projeto Político Pedagógico.
Executar com transparência todos os recursos financeiros da Unidade Escolar.

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO 
DE
EXECUÇÃ
O

AVALIAÇÃO

01 Elabora
r
gastos
financei
ros  a
partir
das
decisõe
s  de
toda  a
comuni
dade
escolar.

1. Promoção  reuniões,  fóruns
regulares  com  membros  de  toda  a
comunidade escolar  para identificação
das necessidades da escola.
2. Convocação  de  reuniões
regulares  e  extraordinárias  com
membros  da  APM  do  Conselho
Escolar,  grêmio  estudantil  para
deliberação,  acompanhamento  dos
gastos  necessários  para  atender  as
necessidades  identificadas  pela
comunidade escolar.

Janeiro de 2017 a 
dezembro de 2019.

Avaliação  Institucional
regularmente.
Avaliação pedagógica

/reunião com a
comunidade escolar
semestralmente.



02 Melhora
r a 
qualidad
e de 
ensino e
aprendiz
agem 
dos 
alunos.

1.  Aplicação dos recursos de acordo
com  objetivos  e  metas  do  Projeto
Político Pedagógico.



03 Promover

transparê
ncia

na

2. Realização  de gastos  de
custeio  e  capital  viabilizando  o
desenvolvimento de projetos coletivos e
interdisciplinares.
3. Previsão  de  recursos  para
garantir  o  transporte  dos  alunos
durante os Jogos da Olimgama.

execução
dos

recursos
financeir

os
disponi
bilizado
s

à

Unidad
e 
escolar.

1.  Fortalecimento  de  mural
específico para divulgação dos
gastos  e  resultados  para  a
Unidade Escolar.

2.  Cumprimento  de  prazos  para
prestação  de  contas  anual  de
recursos  oriundos  do  Governo
Federal  e  Governo  do  distrito
Federal.



3.  Ampliação das reuniões com a
comunidade  escolar  para
alocação  dos  recursos
financeiros  de  acordo  com  as
reais necessidades da Escola.

4.  Definição  pela  comunidade
escolar  da  ata  de  prioridade
para  o  gasto  dos  recursos
financeiros da escola.



5. Divulgar  no  site  da  Escola
gastos,  prestação  de  contas,
resultados  obtidos  pela  Unidade
Escolar.

6. Permitir  canal  de  ouvidoria
no site da escola para utilização de
toda comunidade escolar.

7. Convocação  de  reuniões
para  toda  a  comunidade  escolar,
membros  do  Conselho  escolar,
Grêmio  Estudantil  e  APM  para
apresentação  e  aprovação  da
prestação de contas.





Acompanhamento e Validade do Projeto Político Pedagógico

Este  Projeo  Político  Pedgógico  terá  validade  anual,  necessitando  da

reavaliçaõ  continua  e  sistemática.   A  avaliação  como  crítica  do  processo  de

construção e execução   será ferramenta necessária para esta comunidadeescolar

no  processo  de  construção   e  redimensionamento  desse  Projeto   Politico

Pedaggogico.



Projetos Específicos

Parte Diversificada

Representada pela disciplina de PD para as turmas de 6º ao 9ºanos, a

parte  diversificada  nesta  Instituição  de  Ensino  tem  uma  grande

importância. Nestas disciplinas, através do trabalho interdisciplinar a

escola desenvolve planejamentos que permeiam pela promoção dos

princípios  do  respeito  aos  direitos  humanos  e  à  sustentabilidade

socioambiental e valorização das diferenças e complexidades entre as

relações da escola e a comunidade em que está inserida. Tais eixos

estarão  inseridos  em todo  o  trabalho  pedagógico  desenvolvido  por

esta Unidade de Ensino. E no trabalho interdisciplinar promovido pelos

projetos da parte diversificada que a escola começa a resinificar suas

práticas pedagógicas no sentido de dar conta de sua função social:

promover o sucesso escolar de nossos alunos e alunas.

Projeto Interdisciplinares

Esta Unidade de Ensino, baseada nas orientações pedagógicas

da Secretaria de educação do Distrito Federal,  procura através dos

projetos interdisciplinares integrar as disciplinas, professores e alunos

em  um  grande  fazer  pedagógico  coletivo  com  vistas  ao

desenvolvimento do estudante como um ser  complexo que constrói

hipóteses e que para ir ao encontro do seu saber, importa acolhe-lo

instaurando a possibilidade de participação mútua na construção e na

troca  dos  saberes  nos  espaços  escolares.  Portanto,  pautados  na

contextualização  do  que  é  significativo  e  na  busca  da

interdisciplinaridade  é  possível  paulatinamente  construir  novas

aprendizagens.

Atividades Coletivas



O  projeto  trabalha  com  temas  transversais  de  maneira

interdisciplinar.  Todos  os  professores  e  professoras,

independentemente do ano e da disciplina que atuam, desenvolvem o

planejamento elaborado nas coordenações coletivas. Nesse contexto

procuramos desenvolver um trabalho pedagógico voltado à formação

integral de nossos alunos e alunas, vistos como seres conscientes de

sua cidadania e de sua responsabilidade com sua vida e a do outro.

Reconhecendo  que  os  conhecimentos  escolares  sofrem  influências

dos saberes

populares,  da  experiência  social,  da  cultura,  do  lúdico,  tornando  a

escola  um  espaço  para  a  produção  de  cultura,  de  valorização  de

saberes,  práticas  e  conteúdo  que  desenvolvam  a  consciência  de

classe.  Faz-se  importante  frisar  a  expectativa  de  alcançar  todo  o

coletivo da escola através da interdisciplinaridade, ao mesmo tempo

que se promove a autoria das aprendizagens na medida em que se

permite  a  intervenção  dos  estudantes  na  construção  das  suas

aprendizagens.

A partir dessas atividades a escola promoverá suas atividades

extraclasses através de passeios, visitas monitoradas em exposições

e pontos turísticos de Brasília, bem como saídas que promovam em

nossa  estudante  o  desenvolvimento  do  pensamento  e  atitudes  de

proteção do nosso meio ambiente e também de nossa fauna.

Feira  de  Disciplinas:  Esse  projeto  tem como objetivo  expor

para a comunidade escolar todos os trabalhos exitosos desenvolvidos

por professores e alunos em cada disciplina durante o ano letivo. Os

trabalhos são desenvolvidos durante todo o ano letivo e apresentados

ao final do ano letivo em data de culminância.

SHOW DE TALENTOS: Nossos alunos e alunas, apoiados por

seus  professores  regentes  apresentam  suas  habilidades  e

competências  nas áreas das Artes:  culinárias,  esportivas,  musicais,

teatrais, plásticas.

GINCANA  CULTURAL  ESPORTIVA:  Nossa  comunidade

escolar se envolve em uma atividade competitiva onde cada turma é

uma equipe. A atividade é temática, mudando a cada ano letivo de



acordo com os acontecimentos históricos e culturais vivenciados no

dia a dia da nossa comunidade escolar. Culminância com passeio ao

clube para os vencedores da GINCANA.

JOGOS INTERCLASSES:

O esporte  tem adquirido  ao  longo das  últimas  décadas uma

posição de destaque no cenário educacional. É papel da escola primar

pela qualidade de vida e pela saúde do seu alunado oferecendo aos

mesmos mecanismos de caráter esportivo que possam motivá-los a

fazerem uso do esporte como uma prática diária que propicie o bem-

estar  físico,  mental  e  social.  Um  projeto  que  envolve  e  anima

professores e alunos, que juntos lutam pela realização de um trabalho

de caráter  competitivo,  mas que,  sobretudo prevê a integração e a

socialização  dos  alunos,  construindo  assim seres  mais  humanos  e

felizes.

CONSELHOS DE CLASSE PARTICIPATIVO

Ao final de cada bimestre letivo esta Unidade de Ensino realiza

com todas as turmas as assembleias de classe nas quais os alunos e

alunas fazem a avaliação institucional bem como a auto avaliação das

ações desenvolvidas durante todo o bimestre letivo. Em seguida nos

reunimos durante uma semana em conselhos de classe participativos

onde pais, professores, alunos e alunas, Equipe Gestora, Serviço de

Orientação Educacional, Equipe Especializada de

Apoio  e  Aprendizagem,  para  analisarmos  a  avaliação  das

aprendizagens de alunos e alunas, a avaliação institucional e a auto

avaliação das turmas. E através do debate pedagógico as estratégias

para a solução das fragilidades e reafirmação das potencialidades.

Projetos da Rede desenvolvidos na escola

Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares:



Corrigir as distorções série e idade produzidas durantes anos de

escolaridades na vida dos nossos alunos é mais que uma obrigação

da  escola,  pois  só  assim  a  escola  poderá  realmente  cumprir  sua

função  social  que  é  a  promoção  do  sucesso  dos  nossos  alunos

tornando-os  cidadãos  capacitados,  engajados  em sua  comunidade,

capazes de lutar por seus direitos e cumprir com seus deveres.

A  massificação/democratização  do  acesso  à  escolarização

trouxe de uma forma mais veemente às discussões nos ambientes

educacionais  a  questão  da  diversidade  de  grupos  e  sujeitos

historicamente excluídos do direito à educação e, de um modo geral,

dos demais direitos, o que torna urgente a adoção de novas formas de

organização  educacional,  diversificadas  metodologias  de  ensino-

aprendizagem  e  de  atuação  institucional,  buscando  superar  o

paradigma homogeneizante que se coloca como limitador do direito à

aprendizagem.

(DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 56)

Nessa perspectiva,  e  em busca  permanente  da melhoria  da

educação, da garantia de acesso, permanência e conclusão na idade

esperada,  almeja-se  a  efetivação  do  projeto  de  organização  do

trabalho escolar, articulado a uma proposta de educação que conecte

os  saberes  formais,  constituídos  historicamente,  aos  saberes

construídos pela comunidade para que nela adquiram sentido e sirvam

como mobilizadores de ações e atitudes que favoreçam a formação

solidária,  fundada  no  respeito,  na  autonomia  e  na  transformação

social,  possibilitando  a  diminuição  da  exclusão  das  crianças  e

adolescentes,  que  já  são  discriminados  pela  condição  de

vulnerabilidade  social  e  defasagem  em  suas  aprendizagens,

assegurando  nessa  educação  as  diferenças  e  as  diversidades

culturais

O Projeto Interventivo (PI) é um projeto específico que parte de

um diagnóstico e consiste  no  atendimento imediato aos estudantes

que,  após  experimentarem  todas  as  estratégias  pedagógicas

desenvolvidas  nas  aulas,  ainda  evidenciem  dificuldades  de

aprendizagem.



Nesse contexto é imprescindível o desenvolvimento do projeto

interventivo que apresente uma dimensão política, que recai sobre o

cumprimento do direito de cada estudante à aprendizagem, e outra,

pedagógica voltada para a seleção dos recursos mais apropriados à

promoção  de  suas  aprendizagens  (Vilas  Boas,  2012).  O  Projeto

Interventivo,  faz  parte  deste  Projeto  Político  Pedagógico  com

características de continuidade, diversidade, considerando o processo

de desenvolvimento de cada estudante e principalmente com objetivos

claros de recuperação das aprendizagens dentro do ano letivo.

Diante  das  características  dos  estudantes  atendidos  nesse

projeto é inevitável a chamada à participação dos mesmos em todos

os momentos de recuperação e construção de suas aprendizagens

através dos conselhos de classe participativos com presença de pais,

professores, equipe gestora e estudantes. Estabelecer uma avaliação

que seja também um auto avaliação de todos os atores envolvidos no

projeto.

Educação Integral:

Em que medida as condições sociais definem a escola? Até

que ponto a escola pode transformar as condições sociais? As duas

perguntas trazem perspectivas de ações diversas sobre o papel  da

educação na sociedade. E dar conta desse compromisso sempre foi

um grande desfio das escolas. O Centro de Ensino Fundamental 05 do

Gama encontra nesse desfio a tarefa de ampliar e melhorar o Projeto

da Educação Integral como um pressuposto para melhorar a qualidade

de ensino oferecida por esta instituição.

Nesse  contexto  vale  lembrar  do  grande  desafio  que  é  a

proposta  desse  trabalho  pedagógico  ao  se  deparar  com  a  busca

constante  dos  espaços  para  o  desenvolvimento  cada  vez  mais

completo da Educação Integral nesta Unidade de Ensino. Trata-se de

promover a inclusão social.  Não é possível  educar sem reconhecer

que somos seres  de direitos  e deveres e que nos constituímos na

integralidade afetiva, cognitiva, motora, social, cultural, histórica, ética,

estética,  e,  também,  nas  relações  sociais.  Vista  dessa  forma,  a



educação requer que estejam integrados, e sejam ampliados, de forma

qualitativa, os espaços, os tempos, os saberes e os conteúdos dentro

da escola.

Necessária  se  faz,  a  promoção  de  atividades  diversificadas,

com acesso ao esporte, à cultura, à Arte, às diferentes experiências

pedagógicas, que considere a pluralidade cultural e evidencie o papel

central que a escola tem na construção de uma Educação Integral com

qualidade  social.  Com  isso,  promove-se  o  desenvolvimento  das

relações socioafetivas para a construção do conhecimento.

São  atividades  desenvolvidas  na  Educação  Integral:  horta

escolar,  acompanhamento  pedagógico,  comunicação  e  multimídia,

esporte e lazer, jornal escola, musicalização: violão.

É importante salientar que o projeto é interdisciplinar na medida

que que faz parte da avaliação de todas as disciplinas escolares da

estudante promovendo dessa forma um maior interesse e participação

por parte da comunidade escolar.

ProjetoElei
tor do Futuro: O que 
é o Programa Eleitor 
do Futuro

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ciente de seu

papel constitucional de defender a Democracia e o Estado de Direito,

implantou o Programa “Eleitor  do Futuro”  em 2004,  idealizado pelo

Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  quando  Corregedor  Geral

Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral em 2002. O Programa “Eleitor

do  Futuro”  é  desenvolvido  nas  Escolas  Públicas  e  Particulares,

despertando,  nos  alunos  participantes,  reflexões  acerca  dos  seus

direitos em um contexto social e interdisciplinar. O grande desafio do

Programa consiste em fazer a inclusão social,  política e econômica

dos jovens que estejam com idade entre 10 e 18 anos, de forma que



eles tenham uma participação política consciente, livre e democrática.

Assim,  por  meio  de  palestras,  distribuição  de  livretos  educativos,

debates  acerca  de  temas  de  políticas  públicas  e  da  formação  de

partidos  políticos  pelos  estudantes,  são  discutidas  proposições  de

grande  alarido  social,  tais  como:  Drogas  e  Sexo  na  Adolescência,

Exploração Sexual Infantil, Violência Doméstica, o Trabalho Infantil e a

importância do Esporte como fator de Inclusão Social. Ressalta-se que

o  desenvolvimento  do  Programa,  no  tocante  principalmente  à

campanha eleitoral e ao voto, guarda grande semelhança com o pleito

oficial.  Dessa forma, os alunos organizam-se em grupos, defendem

suas propostas,  recebem treinamento  de mesários,  título  fictício  de

“Eleitor  do  Futuro”  e,  em  dia  previamente  determinado,  ocorre  a

eleição  parametrizada  com  o  uso  da   urna   eletrônica.

Desenvolvimento das atividades nas escolas

A escolha das escolas é feita por intermédio de um Termo de

Cooperação Mútua entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria

de Educação do DF, bem como de escolas Particulares que solicitam

participar do programa, por meio do procedimento descrito acima. Os

alunos defendem partidos de políticas públicas. A eleição ocorre por

meio  de  votação  na  urna  eletrônica.  As  escolas  participantes

desenvolvem um trabalho interdisciplinar, abordando os temas com os

cinco  partidos  similares,  com  números  predefinidos  pelo  TRE-DF.

Após a escolha dos dirigentes de cada partido, é necessária a busca

por adesão de simpatizantes, filiados e votos que desenvolverão uma

política saudável e ética por meio das seguintes atividades: Pesquisas

e leitura de textos sobre os temas; Palestras e debates; Confecção de

cartazes, faixas; Produção de músicas, rimas, slogans, propostas de

campanha  de   cada  partido;  Debates  entre  os  representantes  dos

Partidos na escola, etc.  Cabe à escola  desenvolver atividades que

promovam a interação dos alunos. A comunidade local pode participar

e  colaborar  com o Programa,  se  a  escola  desejar.  O resultado da

eleição ocorre logo após o seu término.



Atividades de execução do Programa nas Escolas Elaboração

do  Projeto  Pedagógico  envolvendo  as  disciplinas  e  os  Partidos  de

Políticas Públicas ; Montagem dos grupos de alunos que formarão os

partidos;  Estruturar  os  partidos  para  que  sejam  desenvolvidos  de

forma  interdisciplinar;  Promover  debates,  passeatas  e  outras

atividades  que  motivem  os  grupos  a  defender  o  partido  que

representam;  Disponibilizar  ou  incentivar  a  coleta  de  material  para

estudo e embasamento sobre os temas sugeridos, de forma que os

representantes dos partidos elaborem suas campanhas e propostas;

Organização (junto com o TREDF) da  semana de atividades sobre o

tema do partido vencedor; Informar ao TREDF sempre que

houver alguma atividade interessante a ser desenvolvida por algum
partido para documentação e divulgação no site; Divulgar o trabalho
que está sendo realizado à comunidade local; Disponibilizar banco de
dados dos alunos em disquete; Escolha de 4 mesários que ajudarão
no dia da eleição; Disponibilizar uma sala segura onde será montada a
urna  para  eleição;  Apoio  da  direção  e  dos  professores  no  dia  da
eleição; Estimular o acesso ao site do programa; Estimular pesquisa
para o Debate;
Ao  término  do  projeto  os  partidos  eleitos  são  diplomados  em
cerimônia organizada pelo TRE/DF.

PROJETO ELEITOR DO FUTURO

JUSTIFICATIVA:

Devido a proximidade das eleições, sobretudo com a atual  situação

politica em nosso Pais,  faz-se necessário um estudo relacionado ao

tema, visto que nossos alunos, bem como suas famílias ainda precisam

de informações referentes  a  valorização do voto  e  da nossa jovem

democracia.  Através da introdução do tema no trabalho pedagógico

interdisciplinar,  com  estudo  e  discussão  do  tema,  aprofundar  os

conhecimentos  acerca  do  voto  de  forma  crítica  e  consciente.

Mostrando  para  toda  a  comunidade  escolar  a  importância  do  voto,



destacando quais são seus interesses ao escolher um candidato que

se  comprometa  a  lutar  por  eles,  elegê-lo  e  depois  cobrar  dele

resultados: é desta forma que eles verão que o voto traz benefícios

para suas vidas, pois a verdadeira cidadania passa pelo bom uso do

direito  de  votar.  Não  anulá-lo  ou  deixá-lo  em branco  é  uma  forma

consciente de exercer a cidadania. Votar ensina votar melhor.

OBJETIVO GERAL:

Estimular de forma crítica o conceito que os alunos tem sobre "o voto",

sobre o processo eleitoral,  abrindo espaço para que o aluno possa

manifestar-se,  buscando  assim  formar  cidadãos  plenos  agentes

transformadores das injustiças que tanto temos criticado e capazes de

interferir criticamente na realidade para transformá-la

OBJETIVOS

 Despertar a cidadania, por intermédio de atividades que envolvam o 
processo eleitoral;

 Valorizar o direito ao VOTO;
 Valorizar o processo de democratização em nosso Pais;
 Conscientizar os alunos que irão participar do processo 

eleitoral na escola, visando um melhor preparo, nas decisões 
do país, num futuro próximo;

 Capacitar os alunos no domínio de novas tecnologias 
abrangidas pelo processo eleitoral;

 Mobilizar os alunos para que percebam a importância da 
participação num evento desta magnitude;

 Desenvolver o protagonismo juvenil;
 Despertar lideranças estudantis em nossa escola
 Comparar o micro processo eleitoral com o macro processo eleitoral 

no Brasil;

CLIENTELA

Alunos do Centro de Ensino Fundamental 05 do Gama.

METODOLOGIA/PROCEDIMENTOS:

 Divisão das TAREFAS do corpo docente:



ÂREAS DO

CONHECIMENT
O

ATIVIDADES

PORTUGUES

INGL

ÊS

ART

ES

 Compartilhar com os estudantes os temas que serão incluídos 

nas plataformas dos partidos políticos.

 Mobilização dos estudantes para composição dos partidos.

HISTÓRI
A

GEOGRAF
IA PD

 Elaboração e promoção do debate entre os partidos.

 Provocar a analise dos efeitos dos debates nas 

opiniões dos eleitores.

CIÊNCIAS
MATEMÁTI

CA ED.
FÍSICA

 Orientação e produção junto aos partidos de sua campanha 

politica.

 Definição das regras e período para a campanha politica

 Trabalhar os números envolvidos nas campanhas eleitorais 

oficiais

PROFESSOR
ES 
READAPTAD
OS

PROCESSO ELEITORAL

 Escolha e treinamento dos mesários

 Organização e execução das eleições

 Divulgação dos resultados das eleições

 Diplomação do partido vencendor

 Divulgação

 Recursos materiais

 ATIVIDADES COLETIVAS

 Organização das atividades extra -classe

CRONOGRAMA
Abril  Apresentação do Projeto Eleitor do Futuro

 Avaliação e definição do Projeto Pedagógico

 Definição das estratégias para execução do projeto por cada grupo 

de trabalho,



Maio  Trabalho sobre o tema em sala de aula

 Palestras sobre o tema

 Trabalho sobre os temas que devem compor a plataforma dos 
partidos

 Escolha dos partidos

 Inicio da campanha eleitoral dos partidos

Junho  Campanha eleitoral

 Debates

 Realização das Eleições

TURMAS PARTICIPANTES

 6° ANOS ABCDEFG
 7°ANOS ABCDEF
 8 °ANOS ABCDEF
 9°ANOS ABCDEF
 PAAE ABC

PROFESSORES ENVOLVIDOS

PORTUGUÊS



PROFESSOR TURMAS

Ana Karla (12) 7º ano A, B, C, D, E

Deográcia (10) 6º ano A, B, C, D, E, F

Grasielle (11) 6º ano G/ 7º ano F

Karla Luciana (08) PAAE: A, B, C

MATEMÁTICA

PROFESSOR TURMAS

Ricardo (14) 7º ano A, B, C, D, E, F

Luciana (15) 6º ano A, B, C, D, E, F

Daniele (16) 6º ano G

Carmen (07) PAAE: A, B, C

CIÊNCIAS

PROFESSOR TURMAS

Adriana Mara (19) 7º ano A, B, C, D, E, F

Michaele (17) 6º ano A, B, C, D, E, F, G

Carmen (07) PAAE: A, B, C

HISTÓRIA

PROFESSOR TURMAS

Edileuza (18) 6º ano A, B, C, D, E, F, G/ 7º ano A, B, C

Eldemes / PD (20) 7º ano D, E, F

Cláudia (06) PAAE: A, B, C

GEOGRAFIA

PROFESSOR TURMAS

Jean (22) 6º ano A, B, C, D, E, F, G/ 7º ano A, B, C

Marcelo/ PD (23) 7º ano D, E, F

Cláudia (06) PAAE: A, B, C

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSOR TURMAS

Aniele (02/13) 7º ano A, B, C, D, E, F/ 6º ano D, E, F, G

Emanuelle (12/16) 6º ano A, B, C

Eduardo (02/12) CDIA: A, B, C

PARTE DIVERSIFICADA
(PD)

PROFESSOR TURMAS Emanuelle PD2 
(12/16)

6
º
F
,
G



Grasyelle PD1 (11) 7º A, B, C, D, E Cláudia PD (06) P
A
A
E
:
A
,
B
,

C
Daniele PD1 (16) 6º A, B, C, D, E, F, G/

7º
F

Felícia PD2 (23) 6º A, B, C, D, E

Eldemes PD2 (20) 7º A, B, C

Marcelo PD2 (23) 7º D, E, F

INGLÊS

PROFESSOR TURMAS

Atalita (Fernanda) (09) 6º ano A, B, C, D, E, F, G/ 7º ano A, B, C, D, E, F

Karla Luciana (08) PAAE: A, B, C

ARTES

PROFESSOR TURMAS

Felícia (23) 6º ano A, B, C, D, E, F, G

Ludmila (05) 7º ano A, B, C, D, E, F / PAAE: A, B, C

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA – VESPERTINO - 2018

PORTUGUÊS

PROFESSOR TURMAS

Bruno Alves (10) 8º ano A, B, C, D, E, F

Lásara (11) 9º ano A, B, C, D, E, F

MATEMÁTICA

PROFESSOR TURMAS

Filipe (14) 8º ano A, B, C, D, E, F

Wilma (15) 9º ANO A, B, C, D, E, F

CIÊNCIAS

PROFESSOR TURMAS

Eduardo (17) 8º ano A, B, C, D, E, F

Rita (19) 9º ano A, B, C, D, E, F

HISTÓRIA

PROFESSOR TURMAS

Otávio (20) 9º ano A, B, C, D, E, F/ 8º A, B, C



Adriano (18) 8º ano E, F

GEOGRAFIA

PROFESSOR TURMAS

Delzirene (21) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9º ano A, B, C, D

Marcos Antônio/ PD (22) 9º ano E, F

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSOR TURMAS

Sílvio (02/13) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9ºano C, D, E, F

Emanuelle (12/23) 9º ano A, B

PARTE DIVERSIFICADA
(PD)

PROFESSOR TURMAS PROFESSOR TUR
MA
S

Eduardo PD (17) 8º A Marcos Antônio PD (22) 9º D,
E, F

Rita PD (19) 8º B Emanuelle PD (12/23) 9º A,
B, 
C,

Giovana PD (09) 8º C

Adriano PD (18) 8º D, E, F

INGLÊS

PROFESSOR TURMAS

Giovana (09) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9º ano A, B, C, D, E, F

ARTES

PROFESSOR TURMAS

Susie (16) 8º ano A, B, C, D, E, F/ 9º ANO A, B, C, D, E, F
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I. Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar:

A comunidade atendida nesta unidade de ensino convive em grande parte, com a triste realidade do tráfico de drogas e suas 
consequências, famílias desestruturadas, genitores presos, falecidos, separados ou ausentes. Apesar disso, as ocorrências aqui
registradas sempre foram acompanhadas e tratadas de forma pedagógica, buscando uma conscientização do aluno diante dos 
temas propostos.

Ultimamente temos nos deparado com a entrada das drogas no ambiente escolar,  mesmo que de forma “lenta”,  é
preocupante, o número de alunos usuários também tem aumentado, levando ao aumento da repetência ou evasão. Algo que
tem levantado preocupação também são alguns relatos de festas onde nossas alunas têm consumido drogas misturadas com
“Rohypnol” e bebidas, muitas relatam terem tido relarções sexuais ou colegas afirmam que elas tiveram e tratam isso com total
normalidade, não percebendo que foram vitimas de abuso sexual e se a questão é levantada discordam que foram abusadas,
mesmo não se lembrando de nada.
Os conflitos mais encontrados nesta unidade de ensino, normalmente nos direcionam para temas como: bullying, sexualidade,
drogas, autoestima, dificuldades de aprendizagem e o resgate de alguns princípios importantes como: respeito, dignidade e
outros.
Em muitas situações não existe uma família a qual recorrer, ou a família encontra-se desestruturada e despreparada para lidar
com seus filhos adolescentes.
Os serviços de apoio desta unidade de ensino são: SOE- Serviço de Orientação Educacional, Sala de Recursos e Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem. Estes serviços buscam dentro de suas atribuições promoverem ações reflexivas que
possibilitem ao educando interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo.

 Quantitativo de alunos: REGULAR – 648
 ANEE’S: 31 ALUNOS
 Sala de Recursos: 15 alunos.
 EEAA: 16 ALUNOS.
 Níveis de ensino atendidos: ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS – 3º Ciclos (bloco I e II) / PAAE- Correção de fluxo e 

Classes asses especiais.
 Justificativa dos projetos: O presente plano busca estreitar a relação entre escola – educando – educador – comunidade, 

proporcionando meios necessários para a formação integral e personalizada do aluno em todas as suas capacidades, ou 
seja, auxiliar o aluno na construção do conhecimento e da cidadania crítica.

mailto:herculescsn@gmail.com


METAS DO PDE ESTRATÉGIAS

META 2
2.3 Adotar,  após amplo debate com a comunidade escolar,  até o terceiro ano de vigência deste
Plano,  modelo de organização escolar  em ciclo,  em substituição ao regime seriado,  de  modo a
enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados de escolarização.

2.8  Implantar  estratégias  de  acompanhamento  dos  estudantes  com  necessidades  educacionais
especiais, sejam elas transitórias ou não, estabelecendo o número de estudantes por sala, de acordo
com o estabelecido pela Resolução número 2, CNE/CEB de 2001, garantido profissional qualificado.

2.12  Criar  mecanismos  para  o  acompanhamento  individualizado  dos  estudantes  do  Ensino
Fundamental, atentando para as especificidades do(a) estudante de forma a garantir a qualidade do
atendimento.

2.13 Promover a busca de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com as demais
secretarias do GDF: SECRIANÇA, SEDEST e SEJUS.

2.14 Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, a organização do
trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.

2.17  Promover  e  fortalecer,  em articulação  com os  demais  órgãos  da  rede  de  proteção  social,
políticas  de  promoção  da  saúde  integral  das  crianças  e  adolescentes  matriculados  no  Ensino
Fundamental, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento e as especificidades de cada
sujeito.

2.18  Fortalecer,  em  articulação  com  os  demais  órgãos  da  rede  de  proteção  social,  o
acompanhamento  e  monitoramento  do  acesso  e  permanência  das  crianças  e  adolescentes
matriculados no Ensino Fundamental, priorizando as populações em peculiar situação de risco e ou
vulnerabilidade.

2.20 Garantir que as unidades escolares de Ensino Fundamental, no exercício de suas atribuições no
âmbito  da  rede  de  proteção  social,  desenvolvam  ações  com  foco  na  prevenção,  detecção  e
encaminhamento das violações de direitos das crianças e adolescentes (violências psicológica, física
e ou sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de
drogas, discriminação racial, orientação sexual e identidade de gênero entre outras), por meio da
inserção  dessas  temáticas  no  projeto  político  pedagógico  e  no  cotidiano  escolar,  identificando,
notificando e encaminhando os casos aos órgãos competentes. 

2.21 Garantir  por meio de diretrizes intersetoriais  a inclusão educacional  e acompanhamento escolar  das
crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua, de acolhimento institucional e em cumprimento
de medidas socioeducativas em meio aberto.

2.30 Ampliar as ações do Plano de Convivência em todas as unidades escolares do Distrito Federal, com
vistas a minimizar situações de violência escolar.

2.35 Fomentar ações pedagógicas que promovam a transição entre as etapas da Educação Básica e fases do
Ensino Fundamental e que gerem debates e avaliações entre os profissionais da educação, a organização
escolar em Ciclos e a organização do trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.

2.46 Assegurar que a Educação das Relações Étnico-Raciais,  a Educação de Gênero e Sexualidade e a
Educação Patrimonial sejam contempladas conforme estabelecem o artigo 26 A da LDB (Leis 10.639/03 e



11.645/08),  parecer  03/2004  CNE/CP  –  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das  relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana; a Resolução 01/2012 CLDF e o
Plano Nacional de Cidadania e direitos humanos LGBT.

 2.47 Implementar políticas de prevenção à evasão, motivada por preconceito e discriminação racial,
por orientação sexual ou identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas associadas
de exclusão.

META 4

4.3 Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino regular na
modalidade da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

4.17 Acompanhar e monitorar  em rede o acesso à escola,  a  permanência e o desenvolvimento
escolar dos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, que são beneficiários de programas de transferência de renda e/ou em situação de
vulnerabilidade social.

4.18  Apoiar  ações  de  enfrentamento  à  discriminação,  ao  preconceito  e  à  violência,  visando  ao

estabelecimento  de  condições  adequadas  para  o  sucesso  educacional  dos  estudantes  com

deficiência,  transtorno  global  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação  em

colaboração  com as  famílias  e  com órgãos  públicos  de  assistência  social,  saúde  e  proteção  à

infância, à adolescência e à juventude.
DIMENSÕES DE

ATUAÇÃO
OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

1. Ações no 

âmbito 

institucional - 

implantação 

dos serviços de 

apoio 

pedagógico: 

SOE, EEAA e 

SALA DE 

RECURSOS

META 2

META 4

ESTRATÉGIAS:

2.8, 2.12,2.35, 

2.46, 2.47, 4.3

 Organizar e 

sistematizar o 

trabalho a ser 

realizado na 

instituição 

educacional.     

 Conhecer a 

clientela e 

identificar a 

demanda 

escolar a ser 

acompanhada 

pelos serviços.

 Organização/Ad

aptação  do

espaço  físico

para  atender  a

comunidade

escolar  e

famílias. 

 Apresentação

das  atribuições

dos serviços de

atendimento.

 Leitura  dos

documentos

oficiais,  da  OP

dos

Pedagogo-

Orientador 

Educacional, 

Pedagogo e 

psicólogo da 

EEAA, 

professores da 

Sala de 

Recursos.

 Fevereiro à 

Dezembro.



Orientadores,  e

da Lei Nº 5.499,

de  14\07\2015.

PDE  –  Plano

Distrital  de

Educação.

 Elaboração  de

instrumentos de

registros,  coleta

de  dados  e

rotina  de

arquivamento.

 Levantamento

dos  perfis  dos

alunos  e

turmas;

defasagem

escolar

porcentagem de

aprovados,

retidos,

desistentes  do

ano 2018. 

 Construção

do  Plano  de

Ação  Anual,

contemplando a

demanda  da

escola.

2. Ação junto ao 

Corpo Docente

/ Assessoria ao 

 Integrar as 

ações do SOE 

às demandas 

 Auxiliar  o

trabalho  do

professor,

Pedagogo-

Orientador 

Educacional, 

 Fevereiro à 

Dezembro.



trabalho 

Pedagógico.

META 2

META 4

ESTRATÉGIAS:

2.20, 2.31, 2.46, 

4.18

do professor, 

como 

colaboração no 

processo de 

aprendizagem 

e no 

desenvolviment

o do educando.

buscando traçar

estratégias para

auxilia-lo  no

pleno

desenvolviment

o do aluno.

 Receber  os

encaminhament

os  feitos  pelos

docentes,

direção  e

outros.

 Participar  do

estudo  de  caso

dos estudantes;

 Participar  do

Conselho  de

Classe;

 Colaborar  no

encaminhament

o  de  aluno(s)

que

apresente(m)

dificuldades  de

aprendizagem,

vulnerabilidade

social  e

comportamento

s  indevidos,

para

acompanhamen

to especializado

Pedagogo e 

psicólogo do 

EEAA, professor 

da Sala de 

Recursos, 

Equipe Gestora, 

Coordenador, 

Supervisor 

Pedagógico e 

professores.



adequado  no

âmbito

educacional

e/ou  da  saúde,

quando

necessário;

 Devolutiva  aos

docentes  sobre

os  alunos

encaminhados.

 Promover

encontros  para

escuta  dos

professores

com  atividades

motivacionais  e

dinâmicas.

 Reunir  com

professores  e

especialistas

para  discutir

situações

problemas  dos

alunos  ANEE’s

e  com

transtorno

funcional.

3. Ação junto ao 

Corpo 

Discente.

META 2 

 Contribuir para 

o 

desenvolviment

o integral do 

educando, 

 Promover

atendimentos

diários,

individual  e/ou

coletivo,

Pedagogo-

Orientador 

Educacional, 

Pedagogo e 

psicólogo do 

 Fevereiro à 

Dezembro.



META 4

ESTRATEGIAS:

2.20, 2.21, 2.31, 

2.35, 2.46, 4.7, 

4.18.

ampliando suas

possibilidades 

de interagir no 

meio escolar e 

social, como 

ser autônomo, 

crítico e 

participativo.

encaminhados

por professores,

direção,  pais,

estudantes  e

outros;

 Realizar

mediação  de

conflitos.

 Realizar 

intervenções 

em sala de 

aula com 

temas focados 

nas 

necessidades 

indicadas pelos

professores.  

 Realizar 

atendimento 

em grupo ou 

individual, com 

orientações 

sobre estudos, 

escolha 

profissional e 

outros temas 

de interesse 

dos alunos.   

EEAA, professor 

da Sala de 

Recursos e 

Equipe Gestora, 

Coordenador e 

Supervisor 

Pedagógico

4. Ações  junto  à

família. 

META 2 

META 4

 Participar

ativamente  do

processo  de

integração família-

 Despertar  a

atenção  dos  pais

para  o  processo

de  ensino-

Pedagogo-

Orientador 

Educacional, 

Pedagogo e 

Fevereiro à 

Dezembro.



ESTRATEGIAS:

2.46, 4.17, 4.18

escola-

comunidade,

realizando  ações

que  favoreçam  o

envolvimento  dos

pais  no processor

educativo.

aprendizagem dos

nossos

estudantes;

 Minimizar  a

falta  de  diálogo

(comunicação)

entre  pais,

estudantes,

professores  e

escola;

 Orientar  aos

pais  e/ou

responsáveis

sobre  o  Sistema

de  Garantia  de

Direitos  das

Crianças  e  dos

Adolescentes  e

possíveis

atendimentos  e

recursos

disponíveis  aos

estudantes.

psicólogo do 

EEAA, professor 

da Sala de 

Recursos e 

Equipe Gestora, 

Coordenador e 

Supervisor 

Pedagógico.

5. Ações junto à 

rede social.

META 2 

META 4

ESTRATEGIAS:

2.17,  2.18,  2.21,

4.17, 4.18

Buscar

parcerias com as

diversas

instituições  que

possam  auxiliar

no

desenvolvimento

do educando.

6.

 Auxiliar,

integrar  e

complementar

ações  junto  à

sala de recursos,

Sala  de  apoio  e

atendimento

especializado  e

equipe

pedagógica. 

Pedagogo-

Orientador 

Educacional, 

Pedagogo e 

psicólogo do EEAA,

professor da Sala 

de Recursos e 

Equipe Gestora, 

Coordenador e 

Supervisor 

Pedagógico.

Fevereiro à 

Dezembro.



    Realizar

encaminhamentos

em  situações  de

risco,

vulnerabilidade

social  ou  violação

de  direitos  aos

órgãos devidos.

DATA: 23 / 04 / 2018 

_____________________________________________                                     
____________________________________________
        Orientador (a) Educacional Responsável                                                          
Orientador (a) Educacional Responsável
            Matrícula/ Assinatura com carimbo                                                               
Matrícula/ Assinatura com carimbo

_______________________________
______________
Pedagogo (a) 
Responsável/matrícula
                Assinatura com carimbo

  ______________________________
____________
Psicólogo (a)

Responsável/matrícula
Assinatura com carimbo/CRP

_____________________________________________                                     
___________________________________________                
            Professor da Sala de Recursos                                                                      
Professor da Sala de Recursos
        Matrícula (s)/ Assinatura com carimbo                                                              
Matrícula (s)/ Assinatura com carimbo

______________________________________



Gestor/ matrícula
Assinatura com carimbo
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