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APRESENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CENTRO DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 05 DO PARANOÁ  

 

  

 Prezados professores, estudantes, servidores e comunidade,  

 

A equipe gestora desta instituição escolar apresenta à comunidade este 

“Projeto  

Político-Pedagógico”, com o objetivo de reforçar a ideia de democracia 

e de participação na construção do nosso ideal pedagógico. Nesse sentido, 

apresentamo-nos à comunidade como parceiros na edificação de um espaço 

em que o conhecimento não apenas se construa, mas seja transcendido para 

experiências diversas, significativas e úteis para a constituição cidadã de 

nossos educandos.  

  Nosso objetivo pauta-se na máxima de Paulo Freire, segundo a 

qual “A educação não transforma o mundo; a educação muda as pessoas e as 

pessoas transformam o mundo”. Partindo dessa premissa, propomos a ideia de 

uma instituição escolar que possa agir em sua comunidade a partir da 

mudança que consiga operar em seus estudantes.  Estamos em uma fase 

delicada de nossa instituição: nossa firmação como escola e a construção de 

uma identidade, de modo que nos seja permitida a apropriação de uma história 

– individual e coletiva – como participantes da comunidade do CEF 05 do 

Paranoá. Não podemos nos esquecer de que a construção dessa identidade 

somente será possível se todos nos engajarmos no firme propósito de fazer da 

busca pela educação de qualidade e transformadora nosso princípio norteador 

primário.  

 Lutamos todos pela valorização da escola pública, como 

representante legítima dos anseios de uma parcela da população a quem, 

historicamente, tantas oportunidades foram negadas. Nessa perspectiva, 

empoderar nossos educandos é uma forma de corrigir uma distorção histórico-

social no processo de participação e voz social dessa parcela da população.  

 No entanto, temos consciência de que nem tudo são belas paragens 

nesse processo de construção a que nos lançamos: entes alheios à entidade 
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escolar – mas que assolam o dia a dia de pais e de estudantes, como a 

violência (simbólica e estrutural) e o uso de drogas – rondam nossa realidade e 

apresentam-se como grande desafio a ser superado. Para isso, é necessário 

mais que o auxílio de todos: faz-se fundamental, nessa verdadeira batalha, o 

engajamento e a internalização de que esses entes precisam ser enfrentados e 

vencidos se quisermos que a escola se converta em espaço de transformação 

e de promoção da cidadania e da dignidade. E, somente conseguiremos, se 

cada uma das peças da comunidade escolar cumprirem exatamente seu papel.  

 Cientes disso, propusemos a construção coletiva deste documento, 

para que ele pudesse, de fato, não ser apenas um quesito burocrático a ser 

cumprido pela gestão da escola e sim converter-se na materialização dos 

diversos espaços de escuta de todos os que compõem a comunidade escolar 

do CEF 05. Foi por isso que demandamos a participação dos docentes, nas 

reuniões de Coordenação, coletando da equipe de 2015 uma avaliação dos 

aspectos positivos e negativos observados na condução da escola, nas 

seguintes diretrizes: avaliação, disciplina, recursos financeiros e projetos 

pedagógicos. Para isso, foi discutido com os docentes, em reunião ainda em 

2015, um questionário1 avaliativo, que se encontra no Apêndice A deste 

documento.  

 Em 2016, nas reuniões de Coordenação Coletivas, às quartas-feiras, o 

“esqueleto” do Projeto Político-Pedagógico foi discutido com os professores e, 

paulatinamente, a cada reunião, tomava forma o documento ora apresentado, 

a partir das reflexões e contribuições docentes a respeito de avaliação, 

projetos, filosofia e concepções pedagógicas da escola, análise do perfil dos 

estudantes e delimitação de estratégias de ação específicas para o trabalho 

com o Sistema de Ciclos e com a Semestralidade.  

 A comunidade teve a oportunidade de dar a sua contribuição em duas 

reuniões realizadas com a presença do Conselho Escolar, nas quais se 

coletaram informações preciosas a respeito do perfil da comunidade e dos 

estudantes, bem como os anseios e receios dos pais no que tange ao papel da 

instituição escolar. Foi a partir dessas reuniões, inclusive, por meio de 

                                                 
1 Questionário elaborado pela Equipe Gestora, em 2015, e aplicado à equipe de profissionais 

que estiveram na escola até dezembro daquele ano, como forma de se construir, 

coletivamente, a reflexão para a produção do PPP 2016-2018  
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dinâmicas realizadas, que se conseguiu perceber que um grande processo a 

ser vencido entre os estudantes e a comunidade do CEF n° 05 é a construção 

de um sentimento de pertença a essa escola.  

Como último passo, foi realizada uma atividade de cunho lúdico com 

os estudantes, com o objetivo de se coletar, dos estudantes, a percepção que 

têm da escola e o que esperam do CEF nº05. Os estudantes puderam se 

manifestar por meio de frases e/ou desenhos que representassem esses 

anseios e sua visão de futuro para a escola, conforme a orientação de 

atividade presente no Apêndice B deste documento.   

 

Reunião para discussão do Projeto Político-Pedagógico  
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Visão e Anseios dos  Estud ante s sobre a Escola  
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Para que se efetivem as ações deste Projeto Político Pedagógico 

(PPP), o percurso de discussão dos aspectos aqui presentes ancora-se nos 

princípios da gestão democrática. Esse tipo de gestão se efetiva com a 

consciência pedagógica sobre o administrativo, demonstrada pela participação 

dos integrantes da escola bem como a participação da comunidade visando à 

divisão de responsabilidades através do exercício da cidadania. Desenvolver 

uma cultura de participação e comprometimento supõe um redimensionamento 

dos papéis tradicionalmente executados e a utilização efetiva de órgãos 

colegiados existentes na escola. Do ponto de vista da direção, espera-se o 

exercício efetivo da liderança enquanto elemento integrador e catalisador dos 

esforços do grupo. A eleição de diretores marcou apenas uma etapa no 

processo da Gestão Democrática nas escolas públicas do DF. 

Nessa perspectiva, ancorando-se na fundamentação teórica e legal 

que norteia os princípios da Gestão Democrática, entende-se que conferir à 

escola maior poder de decisão é, sem dúvida, livrá-la das amarras que 

constituem entraves à realização dos seus projetos, por meio de uma prática 

responsável de todos os seus membros, sobretudo os agentes educacionais, 

co-gestores do bem público representado pela instituição escolar.   
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Dessa forma, a gestão da escola deve ser entendida como um 

processo que rege o seu funcionamento, compreendendo a tomada de 

decisões, planejamento, execução, acompanhamento e avaliação referentes às 

políticas educacionais no âmbito da unidade escolar, com base na legislação 

em vigor e de acordo com as diretrizes fixadas pela Secretaria de Estado de 

Educação do DF.  

 Amparados nesse ideal de democracia, participação social e com 

vistas ao alcance da qualidade de ensino (OLIVEIRA, 2013)2 desejamos a 

todos um trabalho pleno de realizações e de transformações, de forma que 

consigamos atingir nossos objetivos educacionais e, principalmente, que 

possamos semear sementes de mudanças no interior de nossos educandos. 

Contamos com todos vocês!  

 

 Atenciosamente,   

 

Equipe Gestora do Centro de Ensino Fundamental 05 do Paranoá  

 

 

                                                 
2 OLIVEIRA, R.T.B. Cidadania, participação social, democracia e qualidade na educação: uma 

análise dos pareceres do Conselho de Educação do Distrito Federal (Dissertação) 106f, 2013. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA  

 

 O Centro de Ensino Fundamental nº 05 do Paranoá ainda está em 

processo de construção de sua história. Como instituição, nascemos do anseio 

e da mobilização da comunidade, que se articulou para impedir que seus filhos 

fossem enviados para estudar em uma escola muito afastada da cidade do 

Paranoá. A partir dessa pressão popular, o Governo do Distrito Federal, 

representado na figura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, decidiu pela criação do CEF 05 do Paranoá, em 2015.  

 Nossa sede física ainda é provisória; funcionamos no prédio do antigo 

“Colégio Barão do Rio Branco” – instituição privada –, mas cuja estrutura física 

ainda não é adequada para a consecução plena dos objetivos educacionais. A 

escola CEF 05 conta, em 2018, com o efetivo de aproximadamente mil e cem 

estudantes, com idade compreendida entre 11 e 18 anos, matriculados nos 

anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, modalidade de ensino 

que passou a ser oferecida a partir de 2016; em 2016, a escola também 

passou a contar com uma Sala de Recursos de Altas Habilidades / 

Superdotação – essa sala, em 2017, foi realocada no CEF 01 do Paranoá, em 

razão da precariedade da estrutura física  do CEF 05.  

 O primeiro passo – o início das atividades letivas, ainda que em 

condições estruturais não tão adequadas – já foi dado; pretendemos, agora, 

criar na instituição um ambiente que não só favoreça, mas também estimule os 

educandos a irem para escola.  O Centro de Ensino Fundamental nº 05 do 

Paranoá, localizado à Quadra 25 – Lotes 3, 4, 18 e 19 – Paranoá –  DF – é 

uma escola pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

sob controle da Diretoria Regional de Ensino do Paranoá, sendo todo o seu 

trabalho norteado por este Projeto Político Pedagógico, nos termos da 

legislação em vigor.   

 

1. Dimensões físicas da Escola  

Sala da Direção   01   Sala de Leitura  01   

Sala da Equipe de Apoio   01   Sala da Supervisão Pedagógica  01  

Sala da Supervisão Administrativa  01  Sala de Robótica  01   
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Secretaria Escolar   01   Mecanografia   01   

Sala de aula   18  Quadra poliesportiva   01   

Sala Ambiente de Arte  01   Refeitório  01  

Sala de professores   01   Cozinha   01   

Sala de coordenação   01   Banheiros  12  

Sala de Coordenadores  01  Recepção  01  

Almoxarifado  01  Depósito de livros do MEC  01  

Sala de Materiais Esportivos  01  Sala de Apoio  01  

Sala de Ciências 01  Despensa  01  

 SOE 01 Sala do Grêmio 01 

 
1.1 Sala de Leitura 

 A Sala de Leitura Vinícius de Moraes do CEF 5 do Paranoá é fruto de 

uma doação do grupo empresarial “Cascol” e visa a desenvolver, por meio de 

um espaço lúdico, o interesse pela leitura, contribuindo para a melhoria da 

qualidade da educação, e desenvolvendo nos/as estudantes/as o gosto pela 

leitura, pela pesquisa e apoio aos trabalhos escolares.   

 

1.2 Sala do Grêmio 

 A Sala do Grêmio é um espaço utilizado por estudantes para 

execução de planejamentos das atividades e  reuniões dos  membros para 

discussão de assuntos relevantes à comunidade estudantil. 

 

1.3 Sala ambiente de Artes 

 A Sala de Artes é utilizada como espaço-ambiente privilegiado para o 

desenvolvimento das quatro linguagens estéticas: música, dança, teatro e artes 

plásticas. Nesse espaço, os estudantes podem, por meio da manifestação 

estética, reconhecerem-se como sujeitos que interferem nos processos 

históricos e culturais da realidade em que se encontram inseridos, sempre na 

perspectiva das práticas cidadãs.  Essa sala, em 2018, foi desativada, em 

razão da precariedade da estrutura física  do CEF 05. 

 

1.4 Sala de Robótica  

Esta sala destina-se ao desenvolvimento de atividades ligadas à área 

de Robótica. Objetiva estimular o contato com a prática do raciocínio lógico na 

resolução de problemas que envolvam a criação de estruturas próximas à 
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inteligência artificial. É um projeto desenvolvido voluntariamente por um 

professor de Matemática.   

 

1.5 Sala de Ciências 

Nesse ambiente, desenvolvem-se atividades de complementação de 

ensino de Ciências, a partir de atividades lúdicas e práticas. 

 

1.6 SOE 

  O Serviço de Orientação Educacional - SOE é um serviço de apoio que visa 

assessorar a equipe diretiva e a coordenação pedagógica, contribuindo na integração 

da comunidade escolar de forma preventiva e educativa, auxiliando no desenvolvimento 

integral de seus membros em consonância com os objetivos propostos pelo Projeto 

Político Pedagógico - PPP, bem como busca a coerência entre teoria e prática 

educacional, respeitando os princípios e concepções do Regimento Escolar. 

 

1.7 Salade Equipe e apoio 

 Esta sala destina-se à equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; é 

formada por um grupo multidisciplinar, composta por Pedagogo e Psicólogo 

Escolar, que trabalha em parceria com a Orientação Educacional e demais 

profissionais da escola, para promover a melhoria da qualidade no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

Faz parte do ideário pedagógico a noção de que o processo 

educacional ocorrerá de forma tanto e mais qualitativa na medida em que os 

estudantes venham a se sentir pertencentes ao ambiente escolar em que estão 

inseridos. Desse modo, sentir-se pertencente a um determinado ambiente – 

como a escola – parte de um processo subjetivo, vinculado, de forma 

determinante, à constituição da própria identidade do sujeito.   

Nesse sentido, ao se conceber o estudante como um sujeito ativo, 

pertencente a um meio social, histórico e cultural possibilita-se seu 

reconhecimento como possuidor de uma identidade singular. Nessa 

perspectiva, as diversas formas de construção das identidades no interior da 

escola criam e recriam o papel de estudante.   

Partindo-se desse raciocínio, o sujeito-estudante precisa, em diferentes 

momentos de sua vida, criar, recriar e adaptar-se a uma construção de 

identidade, como forma de tornar-se estudante para si e para os demais que 

lhe reconhecem como estudante (professores e comunidade escolar). Dessa 

forma, o sentimento de pertencimento só tem condições de emergir naquele 

que conseguiu criar em si a identidade de estudante.  No caso específico do 

CEF 05 do Paranoá, a construção de identidade por parte dos estudantes é 

questão das mais delicadas, uma vez que a clientela é formada por educandos 

que foram desalocados de diversas escolas para, de forma vertical, 

constituírem uma nova comunidade. Além disso, muitos podem chegar a essa 

nova escola já com a ideia cristalizada de que, em breve, poderão ser 

encaminhados a novas instituições escolares, o que desencorajaria qualquer 

tentativa de construção de uma identidade de estudante dessa instituição. 

Nesse sentido, negar a ideia de ser estudante dessa instituição já seria uma 

forma de defesa empregada pelo estudante. A equipe gestora chegou a essas 

conclusões quando ouviu a comunidade escolar durante as reuniões do 

Conselho Escolar: era evidente a preocupação dos pais com mais uma 

movimentação de seus filhos para uma nova escola, para novos desafios e 

para novos embates.  
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 Atendemos uma clientela que, em grande parte, lutou para que seus 

filhos não fossem enviados para escolas do Plano Piloto, mas que tivessem o 

direito à educação pública e de qualidade nas proximidades de suas 

residências. Além disso, boa parte das famílias do CEF nº 05 é composta, 

também, de moradores novos na comunidade do  

Paranoá, que vieram para esta localidade a partir das ações do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, o qual proporcionou o 

aumento de quadras residenciais na cidade, por meio da criação dos 

apartamentos do Paranoá Park.  

 Desse modo, reconhece-se ser difícil a construção de uma identidade 

de estudante do CEF 05, bem como o sentimento de pertencimento à 

comunidade dessa instituição, já que não houve um processo natural de 

formação dessa comunidade escolar, mas sim um processo artificial.  

 Diante dessas evidências, percebe-se a importância de se construir 

estratégias pedagógicas que possibilitem aos educandos a construção de 

sentimento de pertencimento à comunidade escolar e de identidade como 

estudante do CEF 05. Nesse aspecto, a pedagogia por projetos, por suas 

características teóricas e, principalmente, pela possibilidade de se repensar a 

prática educacional, surge como estratégia privilegiada para o processo de 

construção da subjetividade educacional dos estudantes dessa comunidade 

escolar. Foi nessa perspectiva que, ao final do ano letivo de 2015, a 

comunidade escolar – valendo-se das orientações oficiais da Secretaria de 

Estado da Educação do Distrito Federal – optou pela adesão, para, a partir do 

ano de 2016, do sistema de Ciclos (para o Ensino Fundamental) e da 

semestralidade (para o Ensino Médio), como mais um esforço na busca por 

uma prática pedagógica significativa e contextualizada. Espera-se, dessa 

forma, contribuir para uma formação eficaz dos estudantes em todas as suas 

potencialidades.  

 É nessa linha de raciocínio – construção de identidade e prática 

pedagógica por meio de projetos – que se ancora a reflexão desse Projeto 

Político-Pedagógico – PPP.  
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA   

 

Para que a escola cumpra a função social que lhe compete, é 

necessário que se integre, diuturnamente, com todos os componentes que 

fazem parte do universo da comunidade escolar. De modo esquemático, o 

cumprimento da função social da escola está ligado à(ao):  

• integração e participação da comunidade escolar;   

• valorização do educando;   

• incentivo à formação e à constante qualificação dos profissionais da 

educação, especialmente em atividades que possam se reverter, de 

modo mais imediato, em melhorias para os processos de ensino, de 

aprendizagem e de interação estudante-escola;  

• organização espacial do ambiente escolar, com ênfase à 

acessibilidade;  

• estabelecimento e à cobrança de regras de convivência em 

grupo; especial atenção aos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem;  

• atendimento educacional especializado aos estudantes com 

deficiência.  

 

 A fim de que se cumpra essa função social da escola, as reuniões de 

coordenação coletiva convertem-se no espaço privilegiado para a discussão 

das estratégias mais adequadas para a consecução dos objetivos educacionais 

traçados pelos profissionais da educação. Nesse sentido, e baseando-se na 

perspectiva da “Pedagogia de Projetos”, a escola acredita que sua função 

estará melhor fundamentada em sete (07) eixos norteadores, dos quais os 

quatro primeiros fazem parte dos Pilares da Educação, fundamentados no 

relatório da UNESCO – Educação: um tesouro a descobrir, de Jacques Delors 

(1995):  

1 – Aprender a ser.  

2 – Aprender a aprender.  

3 – Aprender a conviver.  

4 – Aprender a fazer.  
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5 – Reconhecer-se como sujeito da própria aprendizagem.  

6 – Valorizar a dignidade da pessoa humana.  

7 – Buscar a autonomia de forma crítica e reflexiva, com vistas à 

construção da identidade cidadã.  

 Para isso, o Centro de Ensino Fundamental nº 05 do Paranoá tem como 

missão o exercício de suas ações educacionais de modo a garantir um 

processo crescente de construção da identidade social de seus estudantes, 

com vistas à garantia de uma educação de qualidade e focada no exercício 

pleno da cidadania, a partir da prática transformadora que a educação pode 

proporcionar.    

 Nesse sentido, pautamos nossas práticas com o objetivo de tornar 

nossos educandos atuantes e, cada vez mais, conscientes de sua própria 

capacidade de aprendizagem. A partir dessa condição de autoaprendizagem, 

esperamos que nossos estudantes possam se reconhecer inseridos no mundo 

e sentirem-se capacitados a se apropriarem das chances que o cotidiano lhes 

oferecer para transformarem as suas histórias.   

 No desejo de alcançar tais condições, o CEF nº 05 do Paranoá busca 

oferecer ensino de qualidade à comunidade, proporcionando condições de 

aprendizagem significativa, atualizada e eficaz para a formação de cidadãos 

críticos, competentes e éticos, por meio de um trabalho pedagógico bem 

articulado, conduzido por profissionais comprometidos com o desenvolvimento 

humano, científico, filosófico, tecnológico e cultural e que enxergam em seus 

estudantes não apenas nomes de uma lista, mas pessoas concretas, histórica 

e culturalmente determinadas.  

 

Protagonismo Juvenil: participação dos estudantes do CEF 5 na caminhada pelo “Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes” – 20/5/2016  
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 O Centro de Ensino Fundamental nº 05 tem sua ação educativa 

fundamentada nos princípios da universalização de igualdade de acesso, 

permanência e sucesso; e na obrigatoriedade da Educação Básica e na 

gratuidade escolar. Além disso, tem por finalidade: atender o disposto na 

Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

ministrar os Anos Finais do Ensino Fundamental, de acordo com a legislação e 

as normas especificamente aplicáveis.  

 A proposta é que esta seja uma escola de qualidade, democrática, 

participativa e comunitária, como espaço cultural de socialização e 

desenvolvimento do(a) educando(a) e visando, também, a prepará-lo(a) para o 

exercício da cidadania através da prática e do cumprimento de direitos e de 

deveres.   

Nessa direção, a escola pauta-se nos seguintes princípios educativos:  

 

• Considerar o estudante como sujeito de sua própria aprendizagem.  

• Reconhecer que o conhecimento é construído, progressivamente, 

através da atividade própria do estudante e também através das 

interações sociais, isto é, de estudante para estudante e entre o 

professor e os estudantes.   

• Superar a fragmentação do saber dividido em disciplinas, 

enfatizando a interdisciplinaridade dos conhecimentos e a construção 

integrada de saberes, competências e valores que perpassam, de 

forma transdisciplinar, o conjunto do saber-fazer escolar.   

• Tomar as experiências e vivências do cotidiano do estudante como 

ponto de partida para as novas aprendizagens escolares.   

• Organizar o trabalho escolar em torno de atividades que 

proporcionem o prazer de conhecer, o desejo de descobrir e de fazer 

e que estimulem o aprender a aprender.   

• Respeitar a diversidade dos estudantes, como pessoas e como 

membros dos variados grupos étnico-culturais e socioeconômicos 

que compõem a sociedade.  
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• Criar condições para que se respeitem as diversas manifestações da 

identidade humana, combatendo o preconceito à orientação de 

gênero e reforçando positivamente o respeito às diferenças.  

• Estimular o desenvolvimento da autonomia do estudante e da sua 

participação na construção da vida escolar, através do incentivo ao 

trabalho em grupo e à aprendizagem cooperativa.   
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OBJETIVOS EDUCACIONAIS  

 

• Desenvolver as expectativas de aprendizagem em cada ano escolar, 

essenciais para a formação de cidadãos críticos, participativos, 

dinâmicos, criativos e autônomos, tendo como base os conceitos 

explicitados nos Documentos  Curriculares da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal – “Currículo em Movimento”.   

• Propiciar uma participação efetiva dos pais e da comunidade nas 

atividades escolares.  

• Identificar estudantes com dificuldades de aprendizagem e buscar 

junto aos órgãos competentes os recursos necessários para sanar 

ou minimizar essas dificuldades realizando intervenção em tempo 

hábil.   

• Garantir o direito de aprender de todos e todas.   

• Elaborar e executar estratégias – com a participação de toda a 

comunidade escolar – que visem ao combate sistemático da 

violência e do uso de ilícitos no interior da escola, tendo como marco 

norteador a concepção de uma educação voltada para a promoção, 

defesa, garantia e resgate de direitos fundamentais, de forma que a 

escola possa se converter em espaço de diálogo e de tolerância; e 

também em um espaço de enfrentamento de todas as formas de 

violência – físicas e simbólicas.  

• Elaborar e executar estratégias que permitam o avanço escolar – 

com qualidade – de estudantes que apresentem índices acentuados 

de distorção idade-série.  

• Elaborar projetos interventivos, com vistas a garantir a 

implementação de estratégias de ensino diferenciadas, vinculadas à 

organização do Sistema Escolar pelo Regime de Ciclos, a partir da 

prática de reagrupamentos escolares sistemáticos entre outras 

estratégias.  

• Garantir a execução de práticas pedagógicas diferenciadas – a partir 

da aplicação e análise de projetos interventivos – que permitam a 
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consecução dos objetivos previstos para a prática da semestralidade, 

no Ensino Médio,  na rede de ensino da SEDF.  

• Propiciar ações que auxiliem na construção de sentimento de 

pertencimento junto aos educandos.  

• Valorizar ações inovadoras e criativas de estudantes e professores 

na busca por uma aprendizagem mais significativa.  

• Cultivar o respeito entre educandos e educadores para que o 

ambiente escolar se consolide como um espaço harmonioso e 

prazeroso de aprendizagem e convivência.  
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS  

 

 Na primeira metade do século XX, um movimento de educadores 

europeus e norte-americanos contestava a passividade a que os métodos da 

Escola Tradicional impunham à criança. Nesse movimento, denominado Escola 

Nova, ganhou destaque a contribuição teórica do filósofo John Dewey (1859-

1952). Dewey criticava a Escola Tradicional, pois esta utilizava métodos 

passivos e os professores eram percebidos como detentores de todo saber.   

 Como contestação a esse pensamento educacional, criou-se o 

movimento teórico da Escola Nova. Por essa filosofia de ensino, o estudante e 

a instituição escolar reinventam-se, por meio de uma linha de trabalho ativo. 

Essa nova forma de se pensar o fazer pedagógico preconiza a 

experimentação, a participação do estudante no processo de aprendizagem, a 

relação horizontal entre professor e estudante, a pesquisa, o incentivo às 

descobertas e a vivência em grupo. Por essas características, o uso de uma 

“pedagogia de projetos” vai ao encontro do que o movimento da Escola Nova 

preconiza.  

 No Brasil, em 1932, vários educadores, especialmente após a 

divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, a exemplo de 

Lourenço Filho e Anísio Teixeira, divulgaram o pensamento do educador norte-

americano John Dewey. No caso específico do Distrito Federal, na gênese de 

sua concepção de educação, ainda nos tempos da construção de Brasília, 

Anísio Teixeira – junto a um grupo de renomados educadores – pensou um 

arrojado modelo de educação para a nova capital que se construía; essa 

concepção tinha por norte os princípios da Escola Nova e fundamentou os 

primeiros passos da ação pedagógica na recém-construída capital.   

 Desse modo, retomar os princípios educacionais dos Pioneiros da 

Escola Nova na base conceitual de uma escola pública recém-inaugurada é 

acreditar que a educação pública de qualidade pode ser a base para a 

construção de uma sociedade sólida, aberta às diferenças e voltada para as 

camadas da população que realmente formam a base que sustenta os pilares 

econômicos do país, por meio de sua força de trabalho que, tantas vezes, é 

explorada. Nesse sentido, a educação cumpriria o papel de formar um cidadão 
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crítico, consciente e reflexivo, ciente de que pode mudar, quando quiser, os 

rumos de sua existência individual.  

 Também não se pode perder de vista que faz parte do ideário 

pedagógico a noção de que o processo educacional ocorrerá de forma tanto e 

mais qualitativa na medida em que os estudantes se sentirem pertencentes ao 

ambiente escolar em que estão inseridos.  

Nesse sentido, sentir-se pertencente a um determinado ambiente – 

como a escola – parte de um processo subjetivo, vinculado, de forma 

determinante, a constituição da própria identidade do sujeito.   

 Desse modo, ao se conceber o estudante como um sujeito ativo, 

emergido de um meio social, histórico e cultural, há a possibilidade de 

reconhecê-lo como possuidor de uma identidade singular. Nessa perspectiva, 

Castro afirma que   

 

As diversas formas de construção de identidades pelo aluno no 

interior da escola sugerem que este recria para si, em diferentes 

momentos, o papel de aluno. Ele tenta se adaptar a uma nova 

condição identitária interposta em diferentes momentos de sua vida 

escolar. O sujeito flexibiliza suas ações, atitudes e valores de modo a 

tornar-se aluno para si e para os outros que permeiam o espaço da 

escola e da sala de aula (CASTRO, 2011, p. 21).3 

 

 Observa-se, à luz da teoria, que o sujeito-estudante precisa, em 

diferentes momentos de sua vida, criar, recriar e adaptar-se a uma construção 

de identidade, como forma de tornar-se estudante para si e para os demais que 

lhe reconhecem como estudante (professores e comunidade escolar). Nesse 

sentido, o sentimento de pertencimento só tem condições de emergir naquele 

que conseguiu criar em si a identidade de estudante.  Diante dessas 

evidências, percebe-se a importância de se construir estratégias pedagógicas 

que possibilitem aos educandos a construção de sentimento de pertencimento 

à comunidade escolar e de identidade como estudante do CEF 05, ao mesmo 

tempo em que, como prevê a teoria da Escola Nova, tornar-se sujeito ativo de 

sua própria formação.   

 

                                                 
3 CASTRO, P. A. Tornar-se aluno: identidade e pertencimento – um estudo etnográfico. 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Tese), 159f, 2011.  



25 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

 

 O Centro de Ensino Fundamental nº 05 oferece as seguintes 

modalidades de ensino em 2018:   

  

Ensino Fundamental   

 Séries finais: 5ª Série (6º ano) a 8ª. Série (9º ano), em regime de 

ciclos, totalizando 572 estudantes, distribuídos em 18(dezoito) turmas no 

matutino, conforme a seguir:   

  

 Matutino:  

6º Ano – 3 turmas.  

7º Ano – 8 turmas.   

8º Ano – 4 turmas.  

9º Ano – 3 turmas.  

 

Ensino Médio   

Em regime de semestralidade, totalizando 525 estudantes, distribuídos 

em 18 (dezoito) turmas no vespertino, conforme a seguir:   

  

 Vespertino:  

 1º Ano – 06 turmas.  

 2º Ano – 06 turmas.  

     3º Ano – 06 turmas. 

  

Objetivos do Ensino Fundamental 

 Em conformidade e com Art. 32 da LDB 9394/96, o Ensino 

Fundamental obrigatório terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante:   

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;   

II – o desenvolvimento de projetos interdisciplinares envolvendo 

diagnósticos que detectem estudantes com dificuldades na leitura, escrita e 
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cálculo para posterior atendimento ao longo do ano com o reagrupamento intra 

e extraclasses.   

III - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;   

IV - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

V - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;  

VI – desenvolver e ampliar projetos relacionados às tecnologias sociais e 

informática;  

 VII- desenvolver projetos de mediação para resolução de conflitos que surgem 

na comunidade escolar, focando métodos da Assembleia Escolar e a formação 

de mediadores de conflito.  

 

Objetivos do Ensino Médio 

 Em conformidade com Art. 35 da LDB 9394/96, o Ensino Médio, etapa 

final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 

finalidades:   

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

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

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 

a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina. 
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O Ensino Fundamental e o trabalho com Ciclos  

 Para os Anos Finais do Ensino Fundamental, o CEF nº 05 adota, a 

partir de 2016, a organização do tempo e dos espaços escolares por meio da 

proposta dos Ciclos, tendo como princípio norteador o que se regula nas 

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo, que compreende 

as turmas de 6º a 9º anos.  A organização escolar em ciclos para as 

aprendizagens nos anos finais do ensino fundamental, na rede pública de 

ensino do Distrito Federal, adota o princípio da progressão continuada, dando 

prosseguimento à proposta iniciada nos ciclos anteriores. Por meio desse 

princípio, espera-se que os estudantes possam avançar em suas 

aprendizagens, tendo amplas oportunidades de acesso a um saber 

compartilhado – e não fragmentado, como a organização escolar em séries, 

por vezes, pressupõe.   

 O 3º Ciclo acolhe pedagogias diversificadas e diferenciadas, com base 

nos preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, 

princípio filosófico que norteia o trabalho na SEDF. De acordo com esse 

arcabouço teórico, conforme se lê no parecer do Conselho de Educação do 

Distrito Federal que validou o trabalho com os ciclos escolares, as 

aprendizagens se constituem a partir de movimentos dialéticos entre os 

indivíduos e as diversas realidades sociais, observada a diversidade cultural. 

Tais embasamentos teóricos também coadunam com as concepções teórico-

metodológicas do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEDF.   

 Quanto à sua composição, o 3º Ciclo divide-se também em dois 

blocos: 1º BLOCO (6º e 7º anos) 2º BLOCO (8º e 9º anos). No 1º Bloco, 

inserem-se estudantes com 11 e 15 anos de idade, com flexibilidade; há 

possibilidade de reprovação apenas no final do bloco, no 7º ano. Já no 2º 

Bloco, estão os estudantes com 13 e 18 anos de idade, com flexibilidade; há 

possibilidade de reprovação no final do bloco, no 9º ano.   

 Do 6º para o 7º ano e do 8º para o 9º ano, o estudante avançará por 

meio da progressão continuada, como forma de se assegurar aprendizagem 

progressiva, contínua e com respeito ao ritmo e ao tempo de cada estudante. 

Nessa perspectiva, os estudantes, ao longo do ano, por meio da flexibilização 

dos espaços e dos tempos escolares, poderão ser reagrupados de maneiras 

diversas, com o firme propósito de garantir sua aprendizagem.   A flexibilidade 
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de organização do tempo pedagógico favorece o avanço dos estudantes de um 

ano a outro, durante o ano letivo, se os resultados da avaliação assim 

indicarem. A adoção desse processo, de acordo com as Diretrizes 

Pedagógicas para a Organização Escolar do 3º Ciclo, é um avanço significativo 

para garantir ao estudante a progressão continuada da aprendizagem, de 

acordo com as características individuais.  Ao final do 2º bloco (9º ano), os 

estudantes poderão progredir para o Ensino Médio ou ficarão reprovados no 2º 

bloco (9ºano) de acordo com os seguintes critérios, conforme as Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo:   

 

1) Progressão para o Ensino Médio: ocorre quando o estudante alcançou 

todos os objetivos de aprendizagem propostos no Currículo em Movimento 

para o 3º Ciclo para as Aprendizagens.   

2) Reprovação no 2º bloco de aprendizagem: ocorre quando há defasagem 

de aprendizagem em um ou mais componentes curriculares. Nesse caso, o 

estudante deverá ser matriculado no mesmo bloco de aprendizagem – 2º bloco 

(9ºano), com acompanhamento em projetos interventivos e reagrupamentos 

para o seu caso, visando ao avanço de estudos que estabelecerão sua 

progressão a outra etapa da Educação Básica, o Ensino Médio, no menor 

tempo possível.   

3) Reprovação no 2º bloco de aprendizagem por infrequência: ocorre 

quando o estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga 

horária prevista para o ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de 

permanência dele no 2º bloco (no ano em que estiver matriculado) e a escola 

deve proporcionar as mesmas condições previstas para os casos de 

reprovação, no item anterior.   

 A organização escolar em ciclos, tendo como base a progressão continuada, 

efetiva-se por meio de cinco elementos da organização do trabalho 

pedagógico: gestão democrática, formação continuada dos profissionais da 

educação, coordenação pedagógica, avaliação formativa, organização e 

progressão curricular. Somente um trabalho em equipe – comprometido com a 

aprendizagem de todos – será capaz de conduzir os estudantes ao sucesso.  
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O Ensino Médio e a Semestralidade 

 Para o trabalho com o Ensino Médio, o Centro de Ensino Fundamental 

nº 05 adotou a proposta da semestralidade, amplamente difundida e discutida 

na SEDF desde 2013.  Nessa nova proposta, há a divisão dos componentes 

curriculares em dois blocos semestrais, com o propósito de reduzir o número 

de disciplinas por semestre para o estudante e o número de turmas para o 

professor, proporcionando, assim, uma relação mais próxima entre eles.   

 Com a redução das disciplinas, em cada semestre, espera-se que o 

educando possa se dedicar com mais foco e objetividade ao estudo dos 

objetos do conhecimento. Também se espera que a evasão não ocorra, ou 

seja minimizada, de forma que o estudante possa concluir com aproveitamento 

satisfatório essa modalidade de ensino.   

 No regime da semestralidade, os componentes curriculares são 

organizados em dois blocos – um para cada semestre –, de modo que, ao final 

do ano letivo, o estudante terá cumprido toda a carga horária prevista para 

cada disciplina. Esses blocos não sofrem alterações, sendo definitivos para 

todas as escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal que adotam o 

regime de semestralidade.  

Blocos de Disciplinas – Ensino Médio  

 BLOCO I  CH  BLOCO II  CH  

 LÍNGUA PORTUGUESA  04  LÍNGUA PORTUGUESA  04  

 MATEMÁTICA  03  MATEMÁTICA  03  

 ED. FÍSICA  02  ED. FÍSICA  02  

 BIOLOGIA  04  GEOGRAFIA  04  

 FILOSOFIA  04  SOCIOLOGIA  04  

 HISTÓRIA  04  FÍSICA  04  

 QUÍMICA  04  ESPANHOL  02  

 INGLÊS  04  ARTE  04  

 ENSINO RELIGIOSO*  01  ENSINO RELIGIOSO*  01  

 PARTE DIVERSIFICADA 2  02  

 TOTAL SEMANAL 30 TOTAL SEMANAL 30 

* Não havendo demanda de matrículas para o Ensino Religioso, a carga 

horária será transformada na disciplina PD 1.  
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 Para a efetivação da proposta pedagógica na perspectiva dos Ciclos e 

da Semestralidade, o Centro de Ensino Fundamental n° 5 passou a contar, em 

2016, com a figura dos Educadores Sociais Voluntários – ESV. Esses 

profissionais emergem na comunidade escolar a partir de um programa da 

SEDF, intitulado “Programa Educador Social Voluntário”. Sua atuação tem 

como foco o auxílio nas intervenções pedagógicas para que a Semestralidade 

e a reordenação por Ciclos – em especial nos diversos reagrupamentos dos 

tempos e espaços escolares – possam ocorrer de maneira satisfatória e 

venham a contribuir para a formação integral e para a aprendizagem 

significativa dos estudantes. Além disso, os ESV serão agregados às diversas 

experiências pedagógicas da escola, sempre tendo a tutela, o suporte e a 

supervisão dos Profissionais da Educação. De acordo com o número de 

estudantes matriculados no CEF 5, temos a presença de 5 ESV. Em 2018, os 

ESV só atuarão na educação especial, com intuito de acompanhar  estudantes 

que necessitem de acompanhamento especializado. 

 

 Organização da Coordenação Pedagógica  

No que tange à organização do trabalho pedagógico, o CEF 05 

estrutura-se nas seguintes condições:  

 

 Coordenações Individuais e Coletivas:  

 I - às quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na unidade escolar;  II - 

às terças-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou coordenação individual, 

ou de formação continuada, dos professores da área de Ciências da Natureza  

e de  

Matemática;  

III - às quintas-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou coordenação 

individual, ou de formação continuada, dos professores da área de 

Linguagens;  

IV - às sextas-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou coordenação 

individual, ou de formação continuada, dos professores da área de Ciências 

Humanas e   

Ensino Religioso, quando houver;  
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V -às segundas-feiras destinadas à coordenação individual na unidade 

escolar e formação continuada, ou à coordenação por área de conhecimento 

ou por blocos, no caso da semestralidade;  

VI - os demais dias da semana serão destinados à coordenação 

pedagógica individual, podendo ser realizada fora do ambiente da unidade 

escolar.  
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RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE: A PERSPECTIVA DA MEDIAÇÃO 

DIALOGADA  

 Para efetivação dos princípios educacionais que regem o trabalho 

educativo no CEF nº 05, a relação escola-estudantes-comunidade deve pautar-

se na transparência e no respeito mútuo. Nesse sentido, o canal de contato 

com os pais e estudantes é aberto e, no caso de conflitos, utiliza-se a técnica 

de Mediação, por meio da qual todas as partes envolvidas no conflito têm a 

oportunidade de debaterem suas impressões e sentimentos em relação à 

situação, ao passo que devem, também, desenvolver a capacidade de escuta 

do outro. A partir desse processo de dialogação mediada, a temperatura 

emocional se estabiliza e todos podem analisar a situação de forma mais 

racional e, a partir daí, buscar uma solução conjunta para que se resolva a 

questão.  

 Além da mediação dialogada, a Reunião com os Responsáveis 

converte-se em espaço precioso de interlocução, para que estratégias possam 

ser criadas – em conjunto com as famílias – para a resolução de problemas e 

para a proposição de melhorias para o processo ensino-aprendizagem. 

Reitera-se que toda a relação com a comunidade escolar pauta-se no que 

determina o Regimento Escolar da Rede Pública do Ensino do Distrito Federal.  

 Ainda como parte do processo de relação entre a escola e a 

comunidade, ganha destaque, neste PPP, a participação do Conselho Escolar.  

 

Conselho Escolar  

O Conselho Escolar é um colegiado constituído, de acordo com as 

normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação do DF, por 

representantes dos pais, dos estudantes, professores e profissionais da careira 

de assistência à Educação, ou seja, por todos os segmentos representativos 

da escola. Tem natureza deliberativa, cabendo-lhe estabelecer para o âmbito 

da escola, diretrizes e critérios relativos a sua ação, organização, 

funcionamento e relacionamento com a comunidade, compatíveis com 

orientações e diretrizes, participando e se responsabilizando social e 

coletivamente pela implementação e deliberações. 
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O Conselho Escolar é um órgão consultivo e deliberativo composto por 

todos os segmentos da comunidade escolar, integrante da estrutura das 

Escolas Públicas da Rede de Ensino do Distrito Federal, eleito conforme as leis 

vigentes.   

Trata-se de uma nova forma de organizar a gestão da escola através da 

divisão de responsabilidades. Através dele, é possível ampliar as 

possibilidades de soluções dos problemas e reforçar compromissos, criando a 

chance de mudança porque permite a união entre as pessoas. Com o auxílio 

do Conselho Escolar, a escola também pode se tornar mais justa, pois nele 

estão representados os interesses dos diversos segmentos da comunidade.  

 

Segmento de Representação  Membro do Conselho  

Direção  Liesi Beatriz Maciel de Souza  

Professor da Educação Básica  Maria das Graças Honório  

Professor da Educação Básica  Marcelo de Lima Costa 

Assistência à Educação  Walter Barbosa 

Assistência à Educação  Neide Dias Lima  

Estudante  Chaiane Santana 

Estudante  Bianca da Silva Rocha 

Pai, mãe e/ou responsável  Márcio Marcelino dos Santos 
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Integração comunidade-escola: Festa Junina, espaço para confraternização e para estreitamento dos 

laços entre professores, estudantes e pais – a comunidade em ação  
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

No contexto educacional, a prática avaliativa é uma constante, haja vista 

que, a todo momento, faz-se necessário o pensar e o repensar sobre os rumos 

a serem tomados, no que tange ao progresso das aprendizagens múltiplas dos 

estudantes. Em razão disso, a avaliação deve, sempre, ser compreendida 

como um instrumento a favor do avaliando, sem perder de vista os interesses 

de melhoria das práticas de ensino e – por extensão – das condições de 

aprendizagem. Por conta disso, ao se refletir sobre avaliação, deve-se sempre 

ter em mente a necessidade constante de reflexão e de redirecionamento de 

objetivos educacionais, seja nos aspectos formativo, diagnóstico, processual  

ou somativo.    

É importante salientar que, na perspectiva prevista pelo Currículo em 

Movimento da Secretaria de Educação, os instrumentos de avaliação deverão 

ser plurais, a fim de que as variadas formas de apreensão do conhecimento e 

reflexão sobre ele possam ser alcançadas. Nesse sentido, o professor não 

deverá utilizar somente provas e/ou testes formais como forma de avaliação, a 

fim de que se evite que apenas um tipo de verificação seja privilegiado, em 

detrimento da riqueza que a diversidade de aprendizagens pode proporcionar.  

 No CEF 05, a avaliação compreende três momentos específicos: o primeiro 

deles corresponde à avaliação diagnóstica, cujo objetivo não é atribuição de 

notas, mas sim dar ao professor uma noção do estágio de aprendizagem dos 

estudantes em determinado processo de aprendizagem. É realizada pelos 

professores, de maneira livre, sempre que um novo objeto de conhecimento 

precise ser trabalhado.  

  O segundo momento diz respeito à avaliação processual e formativa, 

que considera o processo de construção do conhecimento dos estudantes em 

todas as fases do ato educativo. Essa avaliação compreenderá 70% da nota 

bimestral e será realizada por meio de trabalhos (individuais e/ou em grupos), 

seminários, debates, análise da participação em sala, estudos de caso, 

assiduidade às aulas, atividades práticas, atividades de campo, produções 

textuais, etc.  
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 Os outros 30% da nota bimestral serão completados por meio de 

avaliações formais, compreendendo o aspecto somativo da avaliação, cujo 

formato será o de uma prova bimestral.  

Deve-se ressaltar que o tema “avaliação” é dos mais delicados no 

interior das escolas, sendo necessária sua constante análise e, se necessário, 

sua reorganização de rumos.  

 

Recuperação da Aprendizagem 

 A recuperação da aprendizagem, mais que uma oportunidade a mais 

de ensino-aprendizagem, é um direito do estudante e um dever do professor, 

como forma de possibilitar-lhe o avanço real em suas competências. Nesse 

sentido, organizar-se-á em dois momentos distintos:  

1) De modo contínuo, ao longo do ano letivo e antes do fechamento 

de notas de cada bimestre letivo, como forma de garantir o avanço na 

aprendizagem dos estudantes. Deverá ser registrado, no mínimo, um momento 

de recuperação contínua, em cada uma das disciplinas, ao longo do bimestre. 

Para essa modalidade de recuperação, deverão ser utilizadas estratégias 

diferenciadas de aprendizagem e de avaliação. A realização dessas atividades 

será regulada pelos docentes, sob a supervisão dos coordenadores 

pedagógicos.  

 Tendo em vista a impossibilidade de espaço e de carga horária no 

contraturno para os docentes realizarem atividades de recuperação contínua, 

entende-se que essa modalidade deverá ser executada durante as aulas 

regulares.  

 Para isso, após a aplicação de algum tipo de atividade avaliativa, o 

docente teria condições de verificar os estudantes que não avançaram na 

aprendizagem e, assim, propor, em sala, uma nova atividade, com outra 

abordagem, após nova explicação dos conceitos. Os discentes que tivessem 

alcançado a aprendizagem poderiam ser aproveitados pelo professor como 

monitores durante a execução desse processo.  Esse tipo de proposta 

oportuniza aos estudantes a possibilidade de estreitarem os seus laços, uma 

vez que podem se ajudar no processo ensino-aprendizagem. Além disso, 

possibilita aumentar a autoestima dos estudantes monitores, contribuindo para 
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que se tornem mais responsáveis ainda pelo processo de sua própria formação 

e, por extensão, da formação dos próprios colegas.  

2) De modo pontual, ao final do ano letivo, em calendário de aulas 

próprio, estabelecido pela Supervisão Pedagógica e pela Coordenação.  

 Nos dois momentos, a avaliação de recuperação pode ser efetivada 

por meio de variadas estratégias de avaliação, tais como: avaliações formais, 

trabalhos, resenhas, mapas de conceito, pesquisas, apresentações orais 

acompanhadas de trabalhos escritos, etc.  

  

Conselho de Classe   

O Conselho de classe é formado pelo colegiado de professores, um 

representante da direção, o coordenador pedagógico, o supervisor pedagógico 

e um representante discente de cada turma – em parte da reunião do 

Conselho, com o objetivo primordial de acompanhar e avaliar a escola, o 

processo de educação, de ensino e de aprendizagem dos educandos. Nesse 

sentido, trata-se de ferramenta que busca a avaliação qualitativa dos 

processos de ensino-aprendizagem, como forma de se possibilitar a 

professores e a estudantes uma revisitação da prática pedagógica, com o 

objetivo de se verificar os rumos a serem alvo de maior atenção no 

desenvolvimento das diversas práticas pedagógicas. Visa ainda a diagnosticar 

as causas dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar meios adequados à 

superação de tais deficiências de aprendizagem dos estudantes. 

Ressalte-se que o Conselho de classe não pode ser reduzido à 

constatação e à contemplação dos percentuais estatísticos de estudantes 

aprovados e reprovados. Deve, ao contrário, promover e fortalecer, na 

comunidade escolar, o compromisso com o processo pedagógico, por meio da 

reflexão e da discussão da prática, auxiliando na avaliação do cotidiano 

escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a repetência escolar, 

possibilitando, principalmente, a consolidação da proposta curricular.  Na 

dinâmica escolar, os processos avaliativos ocupam espaço privilegiado, uma 

vez que permitem a análise qualitativa e quantitativa das práticas educacionais. 

Além disso, possibilitam que os gestores educacionais, estudantes, 

professores e a comunidade escolar possam reordenar os rumos das práticas 
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de ensino-aprendizagem, em busca de uma práxis educacional efetivamente 

libertadora e crítica.  

 Nessa perspectiva, no que tange à avaliação qualitativa e formativa, o 

Conselho de Classe Participativo ganha espaço privilegiado para a reflexão do 

fazer educacional. Mais ênfase ainda se dá a essa estratégia avaliativa quando 

se pensa a organização dos tempos e espaços escolares na perspectiva dos 

Ciclos Escolares e da Semestralidade. Todos os segmentos da escola têm a 

ganhar com a adoção dessas práticas.  

 Ganham os professores e agentes educacionais, pois têm, nesse 

momento a oportunidade de apontar para os estudantes os novos caminhos 

que esse educando pode – sob a tutela docente – adotar nos processos de sua 

aprendizagem. Ganha a comunidade escolar, que tem a chance de ser inserida 

no processo avaliativo e de emitir sua colaboração no processo educativo dos 

estudantes.  

 Em última instância – e não a menos importante – ganham os 

estudantes, que, num processo claro de empoderamento,  têm a chance de 

analisarem reflexivamente o seu processo de formação, Dessa forma, por meio 

de um protagonismo juvenil crescente pode, conscientemente, avaliar a si , à 

escola e à prática docente.   

 O Conselho de Classe será realizado ao final de cada bimestre letivo e 

sua função, também, é a de apontar rumos na condução das atividades 

escolares dos bimestres subsequentes. Seguirá o modelo participativo, com a 

presença da turma, sendo função dos representantes de turma falarem em 

nome dos discentes; e terá também a presença dos responsáveis pelos 

estudantes.  

 Como proposta, o Conselho de Classe, em cada bimestre, ocorrerá 

nas seguintes condições:  

a) Durante uma semana, de 2ª a 6ª feira, os estudantes terão aulas no 1º e 

no 2º tempos de aulas; nos 4 tempos seguintes, será realizado o Conselho, 

sendo 4 turmas na 2ª feira, 4 turmas na 3ª feira, 4 turmas na 4ª feira, 4 turmas 

na 5ª feira e 2 turmas na 6ª feira.  

b) Durante esse ato pedagógico, permanecem na escola apenas os alunos 

das turmas que tiverem o Conselho de Classe previsto para aquele dia.  
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c) As turmas que estiverem aguardando seu horário de Conselho ficarão 

sob responsabilidade dos docentes que não estiverem participando da 

atividade naquele momento.  

 Tendo em vista a realização do Conselho ocorrer durante o turno de 

expediente, o cronograma será ajustado levando em conta os professores de 

regime 20h.  

Deve-se reiterar que, na perspectiva de uma educação reflexiva e 

voltada para o desenvolvimento da cidadania e participação social, o Conselho 

de Classes nesses moldes, representa, efetivamente um valioso instrumento 

pedagógico. Portanto, é mais uma oportunidade de se ampliar competências e 

habilidades ligadas ao desenvolvimento do espírito crítico reflexivo, na medida 

em que possibilita ao educando assumir papel decisivo  nos rumos de sua 

aprendizagem . 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA  

Conforme os princípios norteadores do “Currículo da Educação Básica 

– SEDF 2014”, a escola deve criar condições para que o educando possa se 

desenvolver de forma plena e cada vez mais consciente de seu papel no 

mundo. Para isso, o currículo, ao ser colocado em ação nas escolas, deve 

valer-se de estratégias desafiadoras e que provoquem no estudante o 

interesse pelo conhecimento, na mesma medida em que o levem a 

conscientizar-se de seu lugar histórico-social no mundo.  

 Diante dessa perspectiva, por meio dos projetos educacionais e a 

partir da reflexão sistemática nas coordenações coletivas e individuais, a 

equipe pedagógica do CEF 05 busca empreender atividades que visem à 

contextualização e à interdisciplinaridade, com vistas a desenvolver a 

transversalidade, a educação para a diversidade, direitos humanos e 

sustentabilidade; para a promoção da saúde e para o desenvolvimento 

desportivo. Para o alcance dessas dimensões, a escola já vem desenvolvendo 

– e continuará promovendo – ações como as seguintes:  

a) Ciclo de Palestras sobre DST e Saúde do  Adolescente.  

 

 

Palestra com o Médico Júlio  
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 Aulas de Judô – como parte das atividades desempenhadas pelos 

educadores sociais.  

b) Participação no Projeto “Circuito de Ciências” – como forma de tornar o 

ensino de Ciências algo mais dinâmico, desafiador e contextualizado para o 

estudante. Essa atividade se ancora nas orientações da SEDF, conforme 

Apêndice D, anexo a este PPP.  

c) Participação nos jogos estudantis promovidos pela SEDF, a fim de 

fomentar a prática do esporte com fins educativos e contribuir  para o 

desenvolvimento integral do estudante como ser social, democrático e 

participante, estimulando o pleno exercício da cidadania. 

Ainda como forma de permitir que o currículo, na escola, possa ser 

desenvolvido de maneira mais contextualizada e o mais próxima possível do 

dia a dia e das necessidades dos estudantes, o CEF 05 também se ancora nas 

seguintes ações educativas:  

• Buscar parcerias junto ao Governo do Distrito Federal – por meio da 

Secretaria de Estado de Educação – com vistas à aquisição do 

terreno definitivo para a construção da nova escola.  

• Realizar eventos que possam levar os educandos a ampliarem seus 

horizontes de vida e de interesses em relação à realidade que os 

cerca.   

• Realizar projetos com aulas de campo em diversos locais, 

proporcionando maior integração entre o docente e o discente, 

despertando nos estudantes o prazer em fazer parte da comunidade 

escolar.  

• Trabalhar projetos interventivos que flexibilizem o uso de diversos 

tipos de estratégias pedagógicas e tempos/escolares.   

• Desenvolver junto aos estudantes projetos que visem à Educação 

Patrimonial, a partir da identificação da escola como um bem social 

da comunidade.   

• Estabelecer parcerias com a Secretaria de Saúde para realização de 

trabalhos de saúde preventiva, especialmente no campo da 

educação afetivo-sexual.  
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• Estabelecer parcerias com os diversos órgãos do GDF – e da 

comunidade em geral – , visando à criação de um ambiente escolar 

seguro e humanizado para estudantes e comunidade escolar.  

• Criação de um ambiente de estímulo à participação dos professores 

na construção da história e da identidade da instituição escolar.   

• Aquisição de materiais didáticos que aprimorem a prática do 

professor em sala de aula.  

• Desenvolver um fórum permanente para a discussão das questões 

ligadas à diversidade, aos direitos humanos, à igualdade de gênero e 

às questões étnico raciais.  
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICOPEDAGÓGICO  

DIMENSÃO 1: GESTÃO PEDAGÓGICA  

 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEI

S  

CRONOGRA

MA 

1. consolidar a 

coordenação 

pedagógica como 

espaço de troca de 

experiências e de 

formação Continua 

da e compartilhada. 

 
  

 

 

 

2. Utilizar a  

Coordenação 

pedagógica como 

espaço privilegiado 

para a discussão de 

projetos e de 

práticas 

interdisciplinares, a 

partir de atividades 

que levem os 

estudantes a 

despertarem o 

sentimento de 

pertença à escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compreender o 
currículo por ciclos e 
na perspectiva da 
semestralidade 
como  
possibilidades de 
consecução dos  
objetivos 

educacionais com 

vistas ao sucesso 

1 .Superar o  

caráter meramente 
administrativo da 
reunião de  
coordenação 
pedagógica, 
recuperando e 
incentivando seu 
caráter 
pedagógico.  
 

 

 

2.Organizar 
projetos e práticas 
educacionais 
interdisciplinares e 
contextualizadas, 
visando aos pilares 
da educação 
listados na função 
social da escola, 
presente neste 
PPP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Utilizar o regime 
de ciclos para 
atividades de 
reorganização de 
tempos e espaços 
escolares, como 
forma de garantir a 
aprendizagem.  
 

3.1  Utilizar  a 

1. Manter a 
regularidade das 
reuniões de  
coordenação 
pedagógica.  
 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar  as  

reuniões 
pedagógicas, 
majoritariamente, 
para a discussão 
democrática da 
dimensão 
pedagógica da 
escola.  
 

2.1. Incentivar o 
diálogo 
pedagógico entre 
os professores.  
 

2.2. Incentivar a 

criação  de 

projetos, 

preferencialmente 

interdisciplinares  
e que visem ao 
protagonismo e 
ao 
empoderamento 
dos estudantes.  
 

 

 

3. Implementar 

procedimento de 

avaliação e de 

discussões 

sistemáticas  a 

respeito  das  

estratégias  

educacionais 

utilizadas  no 

regime  da 

1.  

Bimestralmente

, 

por meio de 
discussão com 
os docentes.  
 

 

 

 

 

 

 

2.  

Bimestralmente

,  

por meio de 
discussão com 
os docentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Mensalmente, 
por meio de 
discussão com 
os docentes.  
 

 

 

 

Supervisora  

pedagógica  

 

Coordenadores  

Pedagógicos  

 

Direção e 

vicedireção 

escolar.  

1 e 2 – Ao 
final de cada 
bimestre 
letivo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Ao mês 
letivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

a
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dos estudantes. 

 

 

 

 

 

semestralidade como 

forma de estreitar a 

relação professor-

estudante, com vistas 

ao sucesso dos 

estudantes. 

semestralidade.  
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4. Elaborar 
plano de ação com 
vistas a uma 
atuação  
institucional visando 
ao sucesso escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Promover a 
formação continuada 
dos professores (as) 
por meio de estudo 
dirigido à discussão 
dos documentos 
oficiais da SEDF que 
direcionam o 
trabalho pedagógico 
nos  
Anos Finais do  

Ensino  

Fundamental e no 
Ensino Médio em 
nível nacional (PNE, 
Diretrizes  
Curriculares  

Nacionais, Base  

Nacional Curricular 
Comum/ BNCC, etc) 
e em nível  
distrital (Currículo em 
Movimento da 
SEEDF, Diretrizes  
de Avaliação etc)  

 

6. Valorizar o 
trabalho pedagógico 
e  
fortalecer o processo 
de 
ensinoaprendizagem, 
em consonância com 
os documentos 
norteadores 
existentes na rede, 
tais como o Currículo 
em  
Movimento da  

Educação Básica  

(2014), as  

Diretrizes  

Pedagógicas do 3º 
Ciclo (2014).  

4. Implementar e 
efetivar as 

ações previstas 

no “Plano de 

 Ação  
Institucional” 
construído  
coletivamente  

durante  as  

coordenações 
pedagógicas.   
 

 

 

5 e 6. 
Formação 
Continuada  
em serviço. 

4. Produzir e 
acompanhar as  
atividades  

previstas no 
“Plano de Ação  
Institucional”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 e 6. Encontros 
semanais, para 
discussão do 
tema.  
Participação em 
palestras, 
seminários e 
fóruns.  
 

5 e 6.  

Coordenação  

Pedagógica 
com a SUBEB, 
cujos temas 
foram as 
Diretrizes para 
a Organização 
do  
Trabalho  

Pedagógico na 
Semestralidade 
e Ensino Médio 
e  
Diretrizes  

Pedagógicas 

para 

Organização 

Escolar do 3º 

Ciclo.  
 

5 e 6.  

Participação 
nos encontros 
pedagógicos 
dos  
Anos Finais 
promovidos pela  
CRE Paranoá 

 

 

 

4. De acordo 
com o previsto 
no “Plano de 
Ação  
Institucional”  

anexo  a  este  

PPP.  

 

 

 

 

 

 

 

5 e 6.  

Acompanhamento 
do  
desenvolvimento 
curricular   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 – De 
acordo com o 
“Plano de Ação 
Institucional” 
anexo a este 
PPP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

5 e 6.   

Em coordenação 
pedagógica, semanal, 
às quartas-feiras.  
 

 

5 e 6.   

Seminário sobre as 
Diretrizes  
Pedagógicas apara a 
Organização dos  
Ciclos.  

 

5 e 6.   

Seminário sobre 
Diretrizes de  
Avaliação da SEDF.  

 

5 e 6.   

Fórum Integrado de 
Avaliação Formativa.   
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7. Estudar, analisar e 
acompanhar o 
desempenho escolar 
dos estudantes a fim 
de minimizar 
progressivamente a 
defasagem 
idade/ano.  
 

 

 7. Minimizar a 

defasagem 

idade/ano no 

ensino 

fundamental - 

anos finais.  

7. Vivência 
de práticas 
pedagógicas 
propostas nas 
Diretrizes para o  
3º Ciclo para as 
Aprendizagens, 
como exemplo o  
reagrupamento, 
projeto 
interventivo, 
avaliação 
formativa etc.  
 

7.1 Elaborar 
estratégias de 
intervenção 
pedagógica 
para o trabalho 
com os 
estudantes em 
defasagem 
idade/ano em 
coordenação 
com os 
professores.  

 

7.Acompanhamen 

to de projetos 

para adequação à 

LDB, as DCNEM  

e ao Currículo em 

Movimento.  

 7.   

Encontros pedagógicos 
de Coordenadores dos  
Anos Finais  
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DIMENSÃO 2: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAM

A  
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1. Empreender 
mecanismos para 
minimizar o número 
de estudantes 
faltosos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar 
estudantes com  
dificuldades  

acentuadas de 
aprendizagem para a 
realização de  
atividades 
individualizadas de 
recuperação de 
aprendizagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utilizar os 
dados do IDEB para 
a reorganização de 
práticas 
educacionais e de  
objetivos 

pedagógicos.  

1. Ter o 
índice de 
faltas no limite 
de 10%, por 
turma ao mês.  
1.1 
Estabelecer 
diálogo com 
as famílias 
dos  
estudantes  

faltosos, com o 
objetivo de  
encontrar 
mecanismos 
que tragam 
esses 
estudantes de 
volta às aulas.  
 

 

 

2.Garantir 
aprendizagem 
real e 
condições reais 
de aprovação 
para os 
estudantes 
com 
dificuldades  

acentuadas 
 de 

aprendizagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alcançar, na 
próxima 
avaliação do 
MEC, o índice 
de IDEB 
projetado para 
a escola.  
 

 

 

 

 

1. Controle 

das faltas, por 
parte de 

professores e da 
 secretaria 
escolar.  

1.1 Contato com 
as famílias dos 
estudantes 
faltosos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Criação de 
Projetos 
educacionais 
interventivos 
exclusivamente  

para  osestu 

dantes com  
dificuldades  

acentuadas  de 

aprendizagem.  
2.1  

Estabelecimento 
de parcerias com 
voluntários e com 
as Universidades 
– via Pibid – para 
a presença de 
monitores para os 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem.  
 

3.Criação de 
projetos 
educacionais que 
garantam o 
avanço na 
aprendizagem de  
Língua Portugue 
sa e de 
Matemática para 
os estudantes da 
escola.  

1.Mensalmente, 
a partir dos 
índices de 
frequência de 
cada turma e 
criação de 
gráfico de 
frequência de 
cada turma.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Bimestralmen 

te, por meio de 

discussão com os 

docentes e com 

 os 

voluntários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anualmente, a 

partir da 

discussão dos 

resultados com a 

comunidade.  

1. Direção, 
vicedireção, 
secretaria e 
professores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Professores, 
coordenadores e 
supervisão escolar.  
 

3. Direção, 

vicedireção, 

supervisão escolar.  

1. Ao final 
de cada mês 
letivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ao 

término de cada 

bimestre letivo e 

quando 

dificuldades  

acentuadas de 
estudantes se 
apresentarem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Avaliaçã

o e escolha de 

procedimentos 

nos anos pares 

– quando saem 

os resultados 

do IDEB; 

execução dos 

procedimentos 

nos anos 

ímpares. 
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DIMENSÃO 3: GESTÃO PARTICIPATIVA  
 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  
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1. Liderar a 
atuação 
integrada e 
cooperativa de 
todos os 
participantes 
da escola.    

 

 

 

 

 

 

2. Estimular 
participantes 
de todos os 
segmentos da 
escola a 
envolverem-se 
na realização 
dos projetos 
escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promover 
práticas de 
coliderança, 
compartilhando 
responsabilidad
es e espaços 
de ação entre 
os participantes 
da comunidade 
escolar.   

 

 

 

 

4. Promover a  

articulação e a 
integração entre 
escola e 
comunidade 
próxima.  
 

 

 

 

 

 

 

1. Promoção 
de um ambiente 
educativo e de 
aprendizagem, 
orientado por 
elevadas 
expectativas, 
estabelecidas 
coletivamente e 
amplamente 
compartilhadas.  
 

2. Melhoria do 
ambiente escolar e 
promoção da 
aprendizagem e 
formação dos 
estudantes, como 
uma causa comum 
a todos, de modo a 
integrarem-se no 
conjunto do 
trabalho realizado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promoção 
da gestão 
compartilhada e da 
construção da 
identidade da 
escola.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apoio e  
participação dos 
colegiados 
escolares, 
mediante a 
realização de 
atividades de 
caráter  
pedagógico,  

científico, social,  

cultural e esportivo  

 

 

1. Incentivar 

 a 

participação  de 

pais, estudantes e 

professores nas 

instâncias  

decisórias da 
escola (grêmios, 
conselhos, APM, 
etc).  
 

2. Permitir a 
participação dos 
diversos  

segmentos  da 

comunidade  

escolar  na  

proposição, 
desenvolvimento  
e avaliação de  

projetos 
educacionais, 
enfatizando,  

também,  o 

voluntariado.  
 

 

 

 

 

 

3. Incentivo 
da participação, 
especialmente,  

no  conselho 

escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Promoção 

deatividades  

culturais, espor 

tivas, etc, como 

gincanas, festas 

juninas, etc, que 

promovam  a 

integração entre 

escola  e comu 

nidade.  

 

 

 

1. A partir de 
implementação 
e participação 
em grêmios e 
conselhos 
escolares.  
 

 

 

 

 

 

2.  

Bimestralmente,  

por meio de 

discussão com 

os docentes, 

com  os 

estudantes e 

com  a 

comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Semestralmente, 
sempre após as 
reuniões do 
conselho, com 
vistas à melhoria 
do processo.  
 

 

 

 

 

 

 

4. Após a 
realização de 
atividades 
coletivas, como 
gincanas, festas 
juninas, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

1. Direção e 
vicedireção.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Direção, 
vicedireção, 
professores, 
coordenadores e 
supervisão 
escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conselho 

Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Direção, 

vicedireção, 

supervisão 

escolar.  

1. Ao final 
de cada 
semestre letivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ao 
término de cada 
bimestre letivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Após a 
última reunião, 
de cada 
semestre, do  
Conselho 

Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Após 
cada atividade 
de integração, 
com enfoque 
especial à festa 
junina.  
 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

5. Organizar o  

Conselho de  

Classe nos finais 

de bimestres.  

 

5. Diagnóstico 

dos pontos 

positivos e 

negativos das 

atividades de cada 

bimestre, buscando 

soluções dentro da 

proposta 

pedagógica. 

5. Possibilitar 

a participação de 

pais e de 

estudantes – por 

meio de seus 

representantes – 

nos conselhos de 

classe. 

5. Após a 

realização de 

cada conselho 

de classe, com 

vistas à melhoria 

do processo, por 

meio  de 

discussões e 

autoavaliações. 

5. Após 

cada conselho 

de classe 

bimestral.  
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DIMENSÃO 4: GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

1. Equilibrar e 
integrar as 
interfaces e 
diferentes áreas de 
ação da escola e a 
interação entre as 
pessoas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Demonstrar 
interesse genuíno 
pela atuação dos 
professores, dos 
funcionários e dos 
estudantes da 
escola.  
 

 

 

 

3. Estimular e 
orientar a 
participação de 
todos os membros 
no 
desenvolvimento 
das atividades 
escolares.   
 

4. Socializar 

com a equipe 

pedagógica, 

funcionários e 

professores todas 

as informações 

obtidas. 

1. Construir, em 
torno de um ideário 
educacional 
comum, a visão, a 
missão e os valores 
da escola, sempre 
visando à 
participação de 
todos.  
 

 

 

 

 

 

 

2. Desenvolver 
o trabalho em 
equipe, 
incentivando o 
compartilhamento 
de experiências e 
agregando 
resultados coletivos.   
 

 

3. Buscar a 
integração desses  
membros,  

utilizando suas 
contribuições e 
interesses para o 
desenvolvimento 
conjunto . 
 

4. Divulgar leis, 
instruções, normas, 
portarias que 
regulamentam o 
processo 
educacional.  
 

1, 2 e 3. 
Promover 
atividades que 
possam integrar 
os diversos 
membros da 
comunidade 
escolar para a 
discussão das 
questões 
pedagógicas, 
administrativas 
e financeiras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utilizar 
meios de 
divulgação, 
como grupos 
em redes 
sociais online, 
circulares, etc.  
 

1, 2 e 3.  
De 
forma  
qualitativa, 
sempre ao 
término das 
diversas 
atividades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Durante 

as  

diversas 
reuniões 
coletivas.  
 

 

 

1, 2, 3.   

Direção, vice-
direção e 
supervisão 
escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Direção, 

vicedireção, 

supervisão 

administrativa.  

1, 2, 3 

atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Após 

cada 

reunião e 

/ou 

quando 

for 

pertinente. 

Ao 

final 

de 

cada  

 

 

cada  

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 5: GESTÃO FINANCEIRA  
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OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

1. Garantir a 
aplicação da Ata 
de Prioridades 
estabelecida pelo 
Conselho 
Escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Garantir, 
sistematicamente, 
a prestação de 
contas à 
comunidade 
escolar dos 
recursos 
financeiros 
recebidos.  
 

 

 

 

 

3. Gerir, de 
forma consciente 
e transparente os 
recursos 
financeiros da 
escola.  
 

1. Utilização 
dos 
recursos do 
PDAF e 
aqueles 
oriundos de 
diversas 
fontes de 
renda de 
forma 
consciente e 
sempre 
tendo com 
suporte os  
princípios 
legais da 
Gestão  
Democrática.   

1. Reuniões 
com o 
Conselho 
Escolar – e 
comunidade 
escolar em 
geral  
– para a 
definição de 
Ata de 
Prioridades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar as 
reuniões do  
Conselho  

Escolar e 
outros meios 
de 
comunicação 
para a 
prestação de 
contas dos 
recursos 
financeiros.  
 

 

1. Sempre após as 

reuniões do 

Conselho Escolar, 

levando em 

consideração as 

necessidades 

previstas na Ata de 

Prioridades e, 

também, aquelas 

necessidades que o 

Conselho avalie 

como urgentes e que 

surjam 

extemporaneamente.  

1. Direção, 

vicedireção e 

Conselho Escolar.  

1. Definição da 
Ata de 
Prioridades – 
sempre que a 
escola receber os 
recursos 
previstos pela 
SEDF.  
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DIMENSÃO 6: GESTÃO ADMINISTRATIVA  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO  

DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

1. Garantir o 
cumprimento da 
legislação 
pertinente, no 
que tange aos 
funcionários da 
escola, 
observando  
os princípios da  

Gestão  

Democrática.  

 

 

 

 

 

 

2. Organizar 
e atualizar o 
cadastro dos 
profissionais da 
educação junto à 
SEDF.  
 

 

 

3. Controlar 

as práticas das 

equipes de apoio 

terceirizadas 

(merenda e 

segurança).  

1. Permitir 
que as 
informações de  
cunho 
administrativo  
circulem de 
maneira clara 
entre todos  os 
funcionários da 
escola, 
garantindo o 
cumprimento de 
deveres e o 
respeito aos 
direitos de todos 
os profissionais.  
 

2. Alimentar 
os órgãos a que 
a escola se 
submete com 
todas as  
informações 
pertinentes.  
 

 

 

3. Minimizar 
desperdício de 
merenda e 
conscientizar os 
profissionais da 
segurança 
escolar de seu 
papel educativo 
junto à 
comunidade 
escolar.  
 

1. Divulgação 
ampla de 
informações 
vindas da SEDF 
nas reuniões 
administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Confecção 
e atualização 
permanente da 
modulação 
escolar.  
 

 

 

 

3. Atualização 
constante das 
rotinas 
administrativas, 
com especial 
ênfase às 
questões que 
envolvam os 
direitos e deveres 
dos servidores, de 
acordo com a 
legislação em 
vigor.  
 

4. Realizar 

reuniões 

periódicas com as 

equipes de apoio 

terceirizadas, 

como forma de 

associá-las ao 

De forma  

qualitativa, 
sempre ao 
término das 
diversas 
atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Direção, 

vicedireção e 

Supervisão 

Administrativa.  

Ao longo de todo 

o ano letivo.  
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papel educativo da 

escola junto à 

comunidade 

escolar.  
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Projetos Educacionais 

em desenvolvimento na 

Escola 
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Projeto Multidisciplinar:  

“Brasília, patrimônio cultural da 
humanidade: conhecer para preservar”  

 

 

 

Dados de Identificação:  

Centro de Ensino Fundamental nº05 do Paranoá  

 

Público-alvo:  

Estudantes do CEF 05  

 

Equipe Gestora:  

Liesi Beatriz Maciel de Souza – Diretora  

Maria das Graças Honório – Vice-Diretora  

Maria Aparecida Dutra – Supervisora Pedagógica  

Lys Sales de Moraes – Coordenadora Pedagógica  

Elisa Jabour – Coordenador Pedagógico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF – 2018 
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JUSTIFICATIVA  

 

 De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN -

, define-se patrimônio como o conjunto de bens que fazem parte da identidade 

cultural de um grupo social. Nesse sentido, o patrimônio pode ser material 

(arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico, das belas artes e das artes 

aplicadas) ou imaterial (práticas e domínios da vida social que se manifestam 

em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão 

cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares).  

 Tendo em vista a relevância do tema “patrimônio” na formação da identidade 

cultural de um povo, faz-se necessária, no cotidiano escolar, a prática de 

valorização da educação patrimonial. A educação patrimonial, 

transversalmente, perpassa todas as disciplinas do currículo e permite a 

adoção de práticas que levem o educando a valorizar o repertório material e 

imaterial do meio em que se insere – inicialmente – e dos outros meios sociais 

que circundam seu cotidiano.  

 Nesse sentido, é fundamental a adoção de práticas escolares, junto à clientela 

do CEF 05, que possibilitem ao educando o pensar e o repensar crítico do 

ambiente cultural de nossas cidades. Levando em conta o fato de Brasília ser 

uma das cidades tombadas pela UNESCO como Patrimônio Cultural da 

Humanidade, é oportuna a presença de discussões e de ações que levem os 

estudantes a se apropriarem do histórico da cidade, bem como, no papel de 

cidadãos, de se apropriarem dos espaços urbanos. Em um processo natural, 

após a apropriação de Brasília como um meio cultural, possibilitar-se-á a 

apropriação da Região Administrativa do Paranoá, meio mais próximo dos 

estudantes, como patrimônio pertencente a todos que nessa região vivem.      

 

SITUAÇÃO-PROBLEMA  

 É notória, entre os estudantes do CEF 05, a dificuldade em valorizar a escola 

como patrimônio, porque não reconhecem os bens públicos como pertencentes 

ao cidadão e não se apropriam desses bens públicos como pertencentes a 

suas próprias histórias como cidadãos.  

IDEIA-DIRETRIZ  
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 Proporcionar aos estudantes do CEF 05 a possibilidade de reconhecerem os 

bens culturais como pertencentes aos cidadãos. Para isso, apresentar-se-á a 

cidade de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pertencente aos 

moradores do Distrito Federal e que, como tal, deve ser conhecida e 

apropriada pelos cidadãos. A partir disso, espera-se incutir nos estudantes a 

importância das diversas manifestações que constituem nosso patrimônio 

cultural. Por extensão, acredita-se na valorização da instituição escolar como 

parte de nosso patrimônio.  

 

OBJETIVO GERAL  

 Identificar os conceitos de patrimônio, cultura e apropriação urbana, como 

forma de despertar nos educandos a valorização do repertório de natureza 

cultural que fazem parte da história do Distrito Federal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Reconhecer os conceitos de patrimônio, cultura, urbanismo.  

b) Apresentar a história da ocupação urbana e arquitetônica de Brasília.  

c) Relacionar a história de Brasília à história de formação da Região do 

Paranoá.  

d) Apontar os bens públicos – e por extensão a escola – como parte do 

patrimônio que pertence a todos os cidadãos.  

CRONOGRAMA4 

 1ª ETAPA   

Discussão, com a equipe docente, dos pontos temáticos e dos principais 

espaços de Brasília a serem (re)conhecidos pelos estudantes durante a 

execução das atividades.  

 2ª ETAPA   

Apresentação em sala, para os estudantes, dos conceitos de cultura, 

patrimônio e urbanismo, bem como do conceito de ocupação dos espaços 

urbanos pelos cidadãos.  

 3ª ETAPA   

                                                 
4 As datas serão ajustadas a partir do período de execução do projeto definido em coordenação 

e constarão, na forma de anexo, da versão final do texto.  
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 Apresentação em sala, para os estudantes, da história de Brasília e da relação 

entre essa história e a história de formação e ocupação da região do Paranoá.  

 4ª ETAPA   

Visita aos principais pontos histórico-arquitetônicos de Brasília. Sugestões: 

Congresso Nacional, Memorial JK, Torre de TV, Museu da República, Catedral 

Metropolitana de Brasília, Catetinho, Museu vivo da Memória Candanga, 

Ermida D. Bosco, Igreja de Fátima, Parque Sarah Kubitschek.  

 5ª ETAPA – Sugestões:  

Após as visitas e as discussões, produção de materiais práticos pelos 

estudantes, dentro da realidade de cada disciplina. Sugestões:  

- Matemática e Geografia: produção de maquetes dos pontos 

arquitetônicos (levando em conta a perspectiva dos sólidos geométricos) e sua 

identificação em mapa de Brasília, respeitando-se o conceito de escala.  

- Língua Portuguesa: produção de slogans a respeito dos conceitos de 

Patrimônio Histórico e Cultural, educação patrimonial e cidadania, etc.  

- História: produção de linha do tempo a partir das datas de construção 

dos principais monumentos arquitetônicos de Brasília.  

- Arte: produção de HQ sobre a história de Brasília; ou: mostra fotográfica 

“As impressões da Cidade” – a partir de imagens feitas pelos próprios 

estudantes; ou: produção de tela (com técnica específica de pintura) a respeito 

do patrimônio histórico e cultural de Brasília; ou: produção de espetáculo 

teatral – pelos estudantes – sobre os conceitos de história, cultura e 

patrimônio.  

 6ª ETAPA  

 Avaliação pela Coordenação, junto a estudantes e professores, da validade do 

projeto e dos avanços e acertos de  que se necessitem realizar na dinâmica 

empreendida.  

 

Paranoá, 21 de fevereiro de 2017  

 

________________________________________________________  

LIESI BEATRIZ MACIEL DE SOUZA – Diretora Escolar  

Centro de Ensino Fundamental nº 05 do Paranoá   
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Governo do Distrito Federal – GDF  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SE  
Coordenadoria Regional de Ensino do Paranoá – CRE  

 

Centro de Ensino Fundamental n° 05 do Paranoá   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO “ROBÓTICA”  
 

 

 

Dados de Identificação:  

Centro de Ensino Fundamental nº05 do Paranoá  

 

Público-alvo:  

Estudantes do CEF 05 DO PARANOÁ 

 

Responsável:  

Professor Adriano 
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Brasília – DF – 2018 
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OBJETIVO GERAL: 

Estimular, entre os estudantes, o interesse pelas carreiras científico-

tecnológicas.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

Identificar jovens talentosos no campo das ciências e da tecnologia.  

Promover debates e atualizações no processo de ensino-

aprendizagem.  

Incentivar a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de 

Robótica.  

Desenvolver conceitos básicos da área de robótica.  

 

ATIVIDADES:  

 

o Divulgação da OBR. oAulas teóricas e práticas a respeito de robótica.  

o Construção de modelos básicos em robótica.  

 

 

CRITÉRIO AVALIATIVO:  

o Participação nas aulas teóricas.  

o Desenvolvimento das atividades práticas.  

o Participação na prova da OBR.  
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CINECLUBE CEF 05  

 

 

IDENTIFICAÇÃO   

Nome: Centro de Ensino Fundamental 05 do Paranoá  

Direção: Liesi Beatriz Maciel de Souza – Diretora e Maria das Graças Honório – 

ViceDiretora 

 

Projeto Mantenedor: Plano de Descentralização Administrativa e Financeira 

(PDAF)  

 

Título do Projeto: Cineclube CEF 05  

 

Coordenador(es) do projeto  

• Luciano Fusseger 

• E-mail: lucianofussieger@gmail.com 

• Fone: 992818817  

 

Professores envolvidos  

• A definir, de acordo com o andamento do projeto. A ideia é convidar um 

professor para comentar cada sessão do cineclube.  

 

Disciplinas envolvidas  

• Multidisciplinar  

 

Número de estudantes envolvidos:  a definir  

 

3 JUSTIFICATIVA   

Em um mundo eminentemente visual, cabe à escola enfrentar o desafio 

de introduzir e iniciar o jovem no mundo amplo e complexo do audiovisual, 

demostrando a riqueza de temas, a complexidade de formas e modos 

narrativos desta linguagem chamada cinema, bem como os modos de melhor 

penetrar neste universo textual e dele extrair sentidos para a vida e o mundo 

que nos cerca.  
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4 OBJETIVO (S)   

Educar o olhar do estudante para ampliar suas percepções sobre o 

mundo que o cerca, tendo como ferramenta o cinema em um de seus gêneros, o 

curta-metragem.  

Demonstrar a amplidão de temas e formas narrativas utilizadas pelo 

cinema e que não atingem o cidadão comum, receptivo de formas pré-prontas e 

de fácil recepção utilizadas pela televisão e pelo cinema comercial.  

Instigar a reflexão de temas socialmente relevantes para o cidadão 

contemporâneo.  

Aumentar a capacidade interpretativa do estudante, ampliando sua 

capacidade de interpretar discursos complexos que envolvem sobreposição de 

sistemas sígnicos (caso do cinema) instigando a formulação de opiniões sobre 

este tipo de texto.  

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

• Preencher esta lacuna na educação do jovem brasileiro que é a falta 

da problematização da imagem e do olhar sobre o mundo.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

• Criar uma cultura audiovisual na escola;  

• Fornecer ferramentas interpretativas para o estudante cultivar o olhar 

crítico;  

• Introduzir o estudante à história do cinema, bem como elucidar para ele o 

funcionamento sistêmico desta linguagem;  

• Fomentar o debate sobre temas abordados nas obras audiovisuais 

utilizadas nas sessão do cineclube.  

• Incentivar a autonomia crítica do estudante, buscando que este 

desenvolva uma opinião estética sobre as obras cinematográficas.   

• Produzir material audiovisual destinado ao blogg da escola e a sites de 

outros projetos de professores;  

• Incentivar o convívio entre estudantes e professores em um ambiente 

menos formal que a sala de aula.  
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• Propiciar ao estudante e aos professores envolvidos uma experiência 

pedagógica diferenciada, ou seja, não calcada na estética de sala de 

aula e sem a cobrança formal, por parte do professor, de domínio do 

tema/assunto por parte do estudante.  

 

 

5 METAS   

• Criar uma tradição cinematográfica na escola.  

• Solidificar tal tradição, através de sessões pré-definidas com filme, 

debatedor(es), data, local e horário fixos e constantes.  

• Desenvolver a cada sessão um aspecto da linguagem cinematográfica a 

de ao final do ano letivo ter fornecido ao estudante, de modo indireto, o 

conhecimento do funcionamento do cinema enquanto linguagem, bem 

como um pouco de sua história enquanto objeto de cultura.. 

• Ampliar progressivamente a participação dos estudantes com o intuito de 

incentivar futuramente a produção por parte deles de um objetos 

audiovisuais.  

 

6 PÚBLICO ALVO  

Estudantes de todas as séries da escola do turnos tarde.  

 

7 METODOLOGIA   

As sessões do cineclube realizar-se-ão obedecendo três etapas. A 

primeira, será uma aproximação do estudante com o filme em questão. Nesta 

etapa serão dadas informações técnicas sobre o filme (mostrando a questão 

coletiva que envolve a produção no cinema), bem como a recepção de tal filme 

pela crítica, possíveis prêmios recebidos (esta informação é importante para 

despertar curiosidade sobre a obra em questão).  

A segunda etapa será a visualização propriamente dita da obra, durante 

a qual cada estudante vivenciará sua experiência estética para com a obra. Tal 

etapa tende a se enriquecer ao longo das sessão pois haverá um acumulo de 

imagens e formas narrativas na memória interpretativa do estudante, o que 

auxiliará na sua capacidade receptiva e no seu senso crítico.  
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Na terceira e última etapa de cada sessão ocorrerá um rápido comentário, feito 

pelo professor coordenador, de cunho estético, buscando demonstrar um 

determinado aspecto da linguagem cinematográfica (montagem, fotografia, 

closes, cortes, trilha sonora, sonoplastia, etc). Após haverá o debate de cunho 

temático, sendo o momento onde confluirão as opiniões dos estudantes e do 

professor convidado (um para cada sessão, respeitando a dinâmica 

multidisciplinar da proposta) a iniciar esta etapa com uma rápida análise do 

filme e suas impressões.  

8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES   

ATIVIDADES  Turno  de 

funcionamento  

INÍCIO  

 

DURAÇÃO  RESPONSÁVEL  

Planejamento 
inicial, captação de 
filmes, organização 
por temas e formas 
dos  filmes  

selecionados,  

elaboração do 

cronograma das 

sessão do primeiro 

semestre.  

 Junho e Julho 

de 2017  

2 meses   Luciano Fussieger e 

professores convidados  

Sessões semanais 

do cineclube/1º 

semestre  

Intervalar 

tarde/noite  

De Agosto a 
Outubro de  
2017  

3 meses  Luciano Fussieger e professores 

convidados  

Captação de 
filmes, organização 
por temas e formas 
dos  
filmes 
selecionados,  
elaboração do 

cronograma das 

sessão do 

segundo semestre.  

 Outubro  de  

2017  

 1 mês  Luciano Fussieger e professores 

convidados  

Sessões semanais 

do cineclube/1º 

semestre  

Intervalar 

tarde/noite  

De Outubro a 

novembro de 

2017  

4 meses  Luciano Fussieger e professores 

convidados  

Elaboração e 

organização de 

relatório final do 

projeto  

 Dezembro de 

2017  

1 mês  Luciano Fussieger 
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Socialização e 
Avaliação dos  
resultados  

 Fevereiro 

2018  

  

Entrega  do  

relatório  

    

 

 

9 SERVIÇOS PEDAGÓGICOS  

Espaços pedagógicos  Salas de aulas   

 Biblioteca ou sala de vídeo ou 

auditório  

Durante as datas 
definidas a cada 
semestre para a 
realização das  
sessões  

 

 

10 RECURSOS MATERIAIS  

10.1 Material    

Especificação/Discriminar   Meses   

 

DATA SHOW E CABOS DE CONEXÃO   De Abril a Junho e de Agosto a Novembro  

LAPTOP E/OU APARELHO DE DVD   De Abril a Junho e de Agosto a Novembro  

CAIXA DE SOM  AMPLIFICADA 

MICROFONE  

E  De Abril a Junho e de Agosto a Novembro  

 

11 RECURSOS FINANCEIROS  

11.1 Serviços de Terceiros – Pessoa Física    

Especificar o Serviço  Duração  Custo Total  

   

   

   

 

TOTAL  
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Governo do Distrito Federal – GDF  
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SE  

Coordenadoria Regional de Ensino do Paranoá – CRE  

 

Centro de Ensino Fundamental n° 05 do Paranoá   

 

 

PROJETO  INTERVENTIVO: REAGRUPAMENTO 
 

 

 

Dados de Identificação:  

Centro de Ensino Fundamental nº05 do Paranoá  

 

Público-alvo:  

Estudantes dos 6º, 7º, 8º e 9º Anos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF – 2018   
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JUSTIFICATIVA  

 

 Dentro da proposta de trabalho por Ciclos de Aprendizagem, ganham destaque 

as reorganizações dos tempos e dos espaços escolares. De acordo com essa 

perspectiva, a escola rompe as barreiras de um currículo engessado e busca 

criar estratégias que possam possibilitar aos estudantes o avanço em suas 

aprendizagens. Para isso, o tempo e os espaços escolares se reorganizam – 

periodicamente e de maneira intencional – a fim de possibilitar aos estudantes o 

alcance dessas aprendizagens.   

 Nessa perspectiva, valorizam-se os ritmos e as vivências educativas de cada 

estudante, partindo-se dos conhecimentos que ele já consolidou para que possa 

avançar em suas descobertas no mundo. É nessa perspectiva, de se valorizar o 

conhecimento prévio do estudante e de lhe possibilitar aprofundamento de 

aprendizagens, que se propõe esta ação interventiva.  

 

PASSO A PASSO METODOLÓGICO  

Para diagnosticar as principais dificuldades que os estudantes apresentam, foi 

solicitado aos docentes, no Conselho de Classe, que apontassem aspectos que 

estivessem dificultando o processo ensino-aprendizagem. Dessa abordagem, 

surgiram como elementos complicadores as dificuldades em leitura / escrita e 

em raciocínio lógico.  

 a) Cronograma de trabalho:  

 1ª Etapa:  

Realizar uma ação interventiva no mês de junho / 2017, como forma de se 

avaliar os ajustes a serem empreendidos para o alcance dos objetivos.  

 2ª Etapa:  

Após a ação interventiva de junho / 2017, realizar duas ações interventivas no 

mês de julho / 2017, com espaço de uma semana entre cada uma delas.  

 3ª Etapa:  

Após avaliação dos ajustes das ações do mês de julho / 2017, passar a realizar 

as ações interventivas uma vez por semana, a partir do mês de agosto / 2017, 

na seguinte ordem:  

 1ª Semana do mês: às segundas-feiras.  

 2ª Semana do mês: às terças-feiras.  

 3ª Semana do mês: às quartas-feiras.  

 4ª Semana do mês: às quintas-feiras.  
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 b) Organização dos reagrupamentos nas etapas de trabalho:  

 A etapa de trabalho da ação interventiva compreende um período letivo; nesse 

dia, as atividades serão preparadas pelos docentes / coordenação / gestão 

antecipadamente, de modo a atender às necessidades dos estudantes. Nesse 

dia letivo, para se reagrupar os estudantes, além das 18 salas de aula, serão 

utilizados os seguintes espaços:  

- Sala de leitura.  

- Sala de Artes.  

- Subsolo.  

- Pátio do 1º andar.  

- Sala 208.  

 Com essas 23 salas em uso, os estudantes do matutino serão organizados em 

grupos de 18 discentes em média.  

 

 c) Organização do dia letivo durante os reagrupamentos:  

 Para o trabalho com os estudantes organizados nos 23 grupos, o dia letivo 

passa a obedecer ao seguinte quadro de trabalho:  

QUADRO DE TRABALHO DO DIA LETIVO DURANTE OS  

REAGRUPAMENTOS  

1º T  - Organização dos discentes nos diversos reagrupamentos 
(independente de ano escolar / turma), levando em conta as 
dificuldades identificadas pela equipe docente.  

- Atividades de Letramento em língua materna.  

 

2º T 

 

3º T 

Intervalo   

4º T - Organização dos estudantes nos diversos reagrupamentos 
(independente de ano escolar / turma), levando em conta as 
dificuldades identificadas pela equipe docente.  

- Atividades de Letramento em matemática.  

 

5º T 

 

6º T 

 

 As atividades de Letramento em língua materna e em matemática serão 

organizadas e conduzidas por todos os docentes, independente da área; essas 

atividades deverão levar em consideração a contextualização, a 

problematização, o raciocínio lógico e a compreensão dos pré-requisitos que 

sejam base para a aprendizagem significativa. Poderão ser utilizados, para 

essas atividades, textos das demais áreas do currículo.  
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 Nessa perspectiva de trabalho, os discentes serão alocados em grupos para 

realizarem atividades nas seguintes especificidades das duas áreas de 

letramento, conforme quadro a seguir:  

Letramento em 

língua materna  

Proposta  Letramento em 

matemática  

Proposta  

Nível 1:   

Leitura e escrita 

em nível 

prébásico 

- Realizar atividades 
(nas modalidades oral 
e escrita) de leitura 
voltadas para 
discentes em nível 
alfabético, que 
decodificam as letras, 
mas não 
compreendem o que 
leram.  
 

Nível 1:   

Matemática 
elementar 1:  

adição e 

subtração  

- Realizar 
atividades formais e 
atividades lúdicas 
(sempre alternando 
entre elas) para a 
compreensão das 
etapas de 
organização das 
operações em 
questão.  

- Realizar 
atividades de cálculo 
mental.  

- Resolver 
situações que 
envolvam o raciocínio 
lógico envolvendo as 
operações em 
questão.  
 

Nível 2:  

Leitura e escrita 

em nível básico  

- Propor leitura 
de textos curtos, 
buscando a 
identificação de 
elementos que estão 
expressos no texto e 
que contribuem para a 
compreensão da 
continuidade da 
sequência textual.  

- Propor a 
construção de 
parágrafos, 
organizados em frases 
diretas, com a ideia de 
introdução,  
desenvolvimento  e 

conclusão.  

 

Nível 2:   

Matemática 
elementar 2:  

multiplicação e 

divisão  

- Realizar 
atividades formais e 
atividades lúdicas 
(sempre alternando 
entre elas) para a 
compreensão das 
etapas de 
organização das 
operações em 
questão.  

- Realizar 
atividades de cálculo 
mental.  

- Resolver 
situações que 
envolvam o raciocínio 
lógico envolvendo as 
operações em 
questão.  
 

Nível 3:  

Leitura e escrita 

em nível 

intermediário  

- Propor leitura de 

textos curtos e médios, 

buscando  a 

identificação de 

elementos que estão 

expressos no texto e 

que contribuem para a 

compreensão da  

Nível 3:   

Resolução de 

problemas  

- Realizar atividades 
formais e atividades 
lúdicas 
 (sempre 
alternando entre elas) 
para a resolução de 
problemas  
envolvendo as quatro 
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operações.  

 

 continuidade da 
sequência textual; e 
também a identificação 
de aspectos 
específicos do 
 formato 
composicional dos 
variados gêneros e 
tipologias.  
- Propor a construção 
de textos em 
parágrafos (em torno 
de três), com a ideia 
de introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão e 
atentandose para a 
estrutura de 
composição de 
gêneros / 
 tipologias 
elementares.  
 

 - Resolver situações 
que envolvam o 
raciocínio lógico 
envolvendo as 
operações em 
questão.  
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Nível 4:  

Leitura e escrita 

em nível 

avançado  

- Propor leitura de 
textos curtos e médios 
e longos, não apenas 
narrativos, buscando: a 
identificação de 
elementos que estão 
expressos no texto e 
que contribuem para a 
compreensão da 
continuidade da 
sequência textual; a 
identificação de 
aspectos específicos 
do formato 
composicional dos 
variados gêneros e 
tipologias; e a 
identificação de 
inferências e 
subentendidos 
elementares, mas que 
possam estabelecer 
relações extratextuais 
– ainda que mais 
óbvias. - Propor a 
construção de textos 
em parágrafos (em 
torno de quatro), com a 
ideia de  
introdução,  

desenvolvimento e 

conclusão e 

atentandose para a 

estrutura de  

Nível 4:   

Operações com 

decimais  

- Realizar 
atividades formais e 
atividades lúdicas 
(sempre alternando 
entre elas) para a 
compreensão das 
etapas de 
organização dos 
cálculos com 
decimais.  

- Resolver 
situações que 
envolvam o raciocínio 
lógico envolvendo o 
cálculo com decimais.  
 

 composição de gêneros 

/  tipologias 

elementares.  

  

Nível 5:   

Aprofundamento 
de conteúdos  

trabalhados no 

currículo regular  

- Para estudantes que 
não demonstrarem 
dificuldades de  
aprendizagem 
acentuadas, vinculadas  
à falta de prérequisitos, 
serão  
desenvolvidas 
atividades de reforço 
dos conteúdos dados 
em sala.  
 

Nível 5:   

Aprofundamento 
de conteúdos  

trabalhados no 

currículo regular  

- Para discentes que 
não demonstrarem 
dificuldades de  
aprendizagem 
acentuadas, 
vinculadas à falta de 
pré-requisitos, serão 
desenvolvidas 
atividades de reforço 
dos conteúdos dados 
em sala.  
 

 

* Dentro de cada nível, serão organizados quantos grupos forem necessários, de 

forma a atender aos estudantes com as dificuldades especificadas.   
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* Deve-se salientar que um grupo de estudantes que realize atividades de 

Letramento em língua portuguesa, necessariamente, não será o mesmo a realizar 

atividades de Letramento em matemática.  

* As propostas de atividades previstas nos diversos níveis representam as 

dificuldades iniciais que serão trabalhadas; os professores poderão fazer alterações 

sempre que as avaliações, durante o processo, demonstrarem a necessidade.  

 

 A indicação dos estudantes nos níveis especificados deverá ser informada à 

Supervisão / Coordenação  sempre uma semana antes da realização de cada 

reagrupamento, a fim de que sejam organizadas as listas de estudantes, dentro 

dos diferentes níveis; o material e o planejamento de cada atividade também 

deverão ser organizados com essa antecedência para reprodução, caso haja 

necessidade.  

 A organização/planejamento das atividades será feita coletivamente, com o 

auxílio dos professores dos componentes curriculares em questão, a fim de 

complementar, teoricamente, a prática dos professores das outras áreas.  

 

 d) Avaliação do processo:  

 A primeira avaliação ocorrerá ao final do mês de agosto, a fim de se verificar os 

avanços de aprendizagem dos estudantes e a necessidade de novos 

reagrupamentos. E, a partir daí, ao final de cada mês, sempre ocorrerá uma 

avaliação com o objetivo de se organizarem novos reagrupamentos; durante as 

reuniões de coordenação, ajustes poderão ser propostos pela equipe 

pedagógica, a serem implementados sempre no mês seguinte ao mês em 

questão.  

  

 

 

 

Paranoá, 6 de abril de 2018  

 

________________________________________________________  

LIESI BEATRIZ MACIEL DE SOUZA – Diretora Escolar  

Centro de Ensino Fundamental nº 05 do Paranoá   
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Apêndices  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A – Questionário  

Governo do Distrito Federal – GDF  
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SE  

Coordenadoria Regional de Ensino do Paranoá – CRE  

Centro de Ensino Fundamental n° 05 do Paranoá  

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 2018 / CONSTRUÇÃO COLETIVA - 

DOCENTES 

Prezado(a) Professor(a),  

Objetivando construir o Projeto Político-Pedagógico 2017 a partir da 

valiosa experiência dos professores, a Equipe Gestora do CEF 5 do Paranoá 

solicita a todos(as) que contribuam com sugestões, apontamentos, propostas de 

intervenção, enfim, tudo que possa colaborar para que o trabalho pedagógico 

no ano que irá se iniciar possa atingir os objetivos pretendidos.  

Sabemos que alguns colegas não permanecerão conosco no próximo 

ano, no entanto, entendemos que ninguém melhor que os profissionais que 

vivenciaram toda a dinâmica do CEF 5 em 2016 para poderem apontar rumos a 

serem tomados para  a realização da tarefa educativa.   

 

I – Avaliação:  

a) Em sua percepção, levando em conta que passaremos a trabalhar 

com a perspectiva dos Ciclos Escolares no Ensino Fundamental – e com a 

Semestralidade no Ensino Médio – como deveria ser organizada a rotina 

avaliativa ao longo dos bimestres? (Provas, semana de provas – validade ou 

não, trabalhos, avaliação formativa, valores, etc).  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

 

b) Recuperação: contínua e ao final de um bimestre? Com quais 

dinâmicas de trabalho? Deve-se sistematizar uma semana de provas de 

recuperação, caso haja ao final do bimestre?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

 

c) Sugestões de formas de avaliação para o Ensino Médio (pensar 

ou não na perspectiva do trabalho com habilidades e competências do ENEM? 

Provas interdisciplinares? Qual a sistemática e a periodicidade?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

II – Projetos Pedagógicos:  

a) Que projetos desenvolvidos em 2016 deveriam ser continuados e  

aprimorados? Quais as sugestões de aprimoramento?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

 

b) Que novos projetos poderiam ser desenvolvidos?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

III – Disciplina  

a) Como deve ser organizada a sistemática de mediação com os 

estudantes que infringem as normas escolares? (advertência, transferência por 

inadequação à dinâmica da escola, suspensão).  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

IV – Recursos Financeiros  

a) Aponte cinco prioridades na escola, nas quais deve ser investido o 

recurso  

oriundo da SEDF.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

 

Caso tenha alguma sugestão ou crítica construtiva, registre-a no espaço abaixo:  

_______________________________________________________ 

 

Apêndice B – Atividade de Escrita e Artes Visuais  
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 Querida aluna e querido estudante do CEF nº 05,  

 Você é a peça fundamental para o bom funcionamento de nossa escola. 

Cientes disso, queremos saber o que você pensa! Você pode se manifestar por 

meio de frases e/ou desenhos a respeito das questões a seguir:  

 

1 – O que existe no CEF 05 e que você considera algo muito bom e que 

precisa ser estimulado e continuar?  

 

 

 

 

 

 

2 – O que você acredita que pode ser melhorado em nossa escola?  

 

 

 

 

 

3 – Como você imagina o CEF nº 05 em dois anos?  

 

 

 

 

 

 

Apêndice C – Plano de Ação Institucional  
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PLANO DE AÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2018 – CEF 5 

 

I. Dados de identificação: Centro de Ensino Fundamental 05 Paranoá – 

CRE: Paranoá  

II. Objetivo Geral do Plano de ação: 

Propor ações que serão desenvolvidas no ano letivo de 2017, com 

objetivo de promover uma atuação institucional visando ao sucesso 

escolar.  

III. Introdução: 

A partir de levantamento de dados junto à comunidade escolar, pais, 

professores, funcionários e estudantes, serão realizadas atividades 

estruturadas pelos três eixos de atuação: intervenção institucional, 

assessoramento ao trabalho pedagógico e acompanhamento do 

processo de ensino aprendizagem. Dessa forma, partindo da 

perspectiva de que os processos de aprendizagem são a síntese das 

relações sociais que envolvem as dinâmicas familiares, a formação 

continuada de professores, os relacionamentos interpessoais e as 

práticas de mediação na/da aprendizagem, o foco não será apenas o 

estudante, mas também os  educadores e família. Dessa forma, 

serão oportunizados momentos de reflexões, formação continuada 

dos docentes, atendimento, orientação e encaminhamentos para as 

famílias, assim como atendimentos pontuais às dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes encaminhados à EEAA.  

 

Mapeamento Institucional  

Objetivo Geral:   

Analisar, institucionalmente, a escola a partir de suas várias dimensões, a 

saber:  

pedagógica, administrativa, social, cultural entre outras, com o objetivo de 

promover uma ação preventiva às necessidades da escola.    

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL  
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Metas  Estratégias  Períodos  Envolvidos  

. Construir o 

documento do 

Mapeamento  

Institucional.  

 

 

 

. Realizar as 

adequações 

necessárias.  

 

 

. Coleta de dados 

com todos os 

envolvidos na 

instituição 

educacional.  

 

 

. Entrevista com 

professores, gestores, 

auxiliares para conhecer 

as concepções, 

formação, expectativas 

e metodologia utilizadas. 

Além de sugestões de 

formação.  

 

. Aplicação de 

questionários.  

 

 

. Pré conselho com os 

estudantes. (avaliação 

dos pontos positivos e o 

que precisa melhorar na 

escola como um todo)  

 

. Ano letivo de 

2017.  

 

. Toda comunidade 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas  Estratégias  Períodos  Envolvidos  

. Conhecer os 

documentos 

institucionais.  

 

. Caixa de opinião será 

afixada em um local 

determinado onde 

qualquer pessoa poderá 

fazer sua sugestão, 

reclamação ou elogio.  

 

. Participação nos 

Conselhos de Classe.  

 

. Participação nas 

reuniões de gestão e 

coordenadores  

. Ano letivo de 

2017.  

 

. Toda comunidade 

escolar.  
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. Participações nas 

coletivas  

 

  

 

Assessoria ao trabalho coletivo  

Objetivo Geral:   

Acompanhar a comunidade escolar por meio da inserção no cotidiano da 

instituição educacional dando suporte e acompanhamento.  

 

ASSESSORAMENTO AO TRABALHO COLETIVO  

Metas  Estratégias  Períodos  Envolvidos  

. Apresentação da 

equipe EEAA, bem 

como esclarecer as 

linhas de 

assessoramento e 

intervenção;   

 

. Formação 

continuada para a 

reflexão a respeito 

de concepções 

pedagógicas.   

 

. Formação 

continuada acerca 

dos temas: TDAH, 

sexualidade, 

indisciplina, 

inclusão, 

adolescência e 

outros que surgem 

pela demanda.  

 

 

. Apresentação da 

equipe por meio 

slides e 

apresentação do 

plano de ação de 

2017.  

 

 

. Vídeos, roda de 

conversa.  

 

 

. Convidar 

palestrantes para 

abordar o tema 

com os 

professores.  

. Convidar 

profissionais para 

atuarem juntamente 

aos estudantes.    

 

 

. 1º Semestre  

 

 

 

 

. 1º Semestre  

 

 

 

. Durante todo o 

ano.   

(As formações com 

os professores 

ocorrerão a cada 

dois meses na 

coordenação 

coletiva. As 

atuações com os 

estudantes será 

estipulada 

conforme 

necessidade).  

. EEAA, 

professores, 

coordenadores, 

gestores.  

 

 

. EEAA, 

professores, 

coordenadores, 

gestores.  

 

. EEAA, 

professores, 

coordenadores, 

gestores,  

profissionais da área 

da saúde, educação 

e demais 

especialistas.  
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. Promoção do corpo 

docente e direção  

. Propor ações que 

valorizem o 

trabalho de todos 

os envolvidos na 

instituição  

 

 

 

. Todo o ano  

 

 

. Comunidade 

educativa.  

 

Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem  

Objetivo Geral:   

Permitir o estabelecimento de momentos de reflexão acerca da forma pela qual 

se dá a aplicação de métodos e de técnicas pedagógicas, por parte do corpo 

docente, assim como na prática diária de sala de aula, na realização de projetos 

interdisciplinares, entre outros.   

 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM  

Metas  Estratégias  Períodos  Envolvidos  

. Intervenções 

específicas para 

adolescentes com 

queixa escolar.  

 

 

. Observações em 

sala de aula a partir 

da queixa e quando 

necessário;  

 

 

. Participar dos  

Conselhos de Classe 

Participativo e 

coordenações 

coletivas;  

 

 

. Atendimento 

individualizado ao 

professor para 

discussão da situação 

da turma e 

levantamento de  

. Durante todo 

ano.  

 

 

 

 

. Quando 

necessário  

 

 

. EEAA, professor, 

gestores, 

coordenadores e 

pais.  

 

 

. EEAA, professor, 

coordenadores e 

pais.  
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. Atendimento de 

estudantes em 

pequenos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

. Entrevista com os 

pais;  

 

 

 

. Encaminhamento 

para avaliação 

fonoaudiológica, 

médica, nutricional, 

entre outros;  

 

estudantes. 

Atendimento 

individualizado da 

coordenação e equipe 

gestora, quando 

necessário.  

 

 

. Conhecer as 

necessidades 

educacionais do 

estudante e fazer o 

acompanhamento do 

avanço.  Utilizar de 

jogos, dinâmicas, 

conversas e outros 

instrumentos. Dar a 

devolutiva do que foi 

observado e 

sugestões de 

estratégias para 

trabalhar em sala de 

aula.  

 

 

. “Roda de conversa 

para pais”, 

delimitando temática 

para cada encontro.  

 

. Ficha 13, Ficha 19, 

contato com ONG’s e   

Associações.  

Viabilizar para os pais 

possíveis locais para 

atendimento do 

estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

. Ano todo  

 

 

 

 

 

 

 

 

. A cada dois 

meses  

 

 

 

 

. Ano todo  

 

 

 

 

 

 

 

 

.EEAA, estudante, 

professor.  

 

 

 

 

 

 

. EEAA, família.  

 

 

 

 

 

 

.EEAA, família, 

estudante.  
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

  Este Plano de Ação será revisto semestralmente para observação das ações 

que têm dado certo, as que, de fato, poderão ser cumpridas, e também, as 

ações que devem ser revistas e reelaboras.  

 

Brasília, 23 de maio de 2016.  

_____________________________ 

Representante UECoordenação Intermediária 

EEAA 

 

______________________________ 

Pedagoga EEAA 
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Apêndice D – Plano de Ação Institucional  

 

CIRCUITO DE CIÊNCIAS  

 

O Circuito de Ciências é um evento que socializa as vivências 

interdisciplinares e/ou inovadoras realizadas pelos estudantes, no âmbito 

escolar, valoriza o trabalho pedagógico e fortalece o processo de ensino-

aprendizagem, em consonância com os documentos norteadores existentes na 

rede pública de ensino do Distrito Federal, tais como o Currículo em Movimento 

da Educação Básica (2014) e as Diretrizes Pedagógicas para Organização 

Escolar do 3º Ciclo (2014).  

 Objetiva o circuito fomentar a produção de conhecimentos científicos, 

tecnológico e/ou inovadores, no âmbito escolar, difundir a cultura científica, 

estimulando as atividades de letramento científico e tecnológico, por meio da 

elaboração e apresentação de trabalhos. Desta forma, articula conhecimentos 

dos diversos componentes curriculares nas etapas, modalidades, e segmentos 

da Educação Básica, conforme as Diretrizes Pedagógicas para Organização 

Escolar do 3º Ciclo (2014), auxiliando os/as estudantes na construção do 

conhecimento e na tomada de decisão com relação às questões sociais, 

científicas e tecnológicas;  

 Promove, portanto, a apropriação das etapas de desenvolvimento do 

trabalho científico: problematização, levantamento de hipóteses, investigação, 

análise, conclusão e generalização. Esses aspectos fortalecem a criatividade, o 

raciocínio lógico, a capacidade de pesquisa e estimulam a autonomia 

intelectiva. Favorece a autonomia dos/as estudantes, ao compartilharem com a 

comunidade escolar trabalhos científicos, tecnológicos e sociais, oportunizando, 

assim, o exercício da cidadania, da diversidade, da sustentabilidade e dos 

direitos humanos.  

O letramento científico-tecnológico, quando voltado para a educação, 

leva os/as professores/as, estudantes e demais profissionais envolvidos no 

processo de ensinoaprendizagem a tomarem consciência de seu papel social 

no exercício da cidadania, da sustentabilidade, na valorização da diversidade 
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cultural e na garantia dos princípios e direitos básicos da humanidade, objetivos 

da Educação Básica.  

 

 

Apêndice E – Atividades Extracurriculares   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Literária com Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra “Crimes Cibernéticos”  
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Gincana: “Dia do Brega”  
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