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Apresentação 

 

                 O projeto político pedagógico (PPP) do CEF 15, que agora chega às 

mãos do leitor, é fruto de uma reflexão conjunta entre todos os envolvidos no 

processo educativo que, baseando-se nos resultados do diagnóstico realizado sobre 

a realidade da escola, o Indice de Desenvolvimento da Educação Básica e os 

resultados da avaliação externa Prova Brasil. Buscamos refletir sobre quais 

conhecimentos, quais saberes e significados devem ser privilegiados no trabalho 

educativo para dar conta do pleno desenvolvimento humano. Precisamos encontrar 

caminhos que respeitem o tempo de aprendizagem e a experiência de vida dos que 

estão em busca do seu aperfeiçoamento, além de redefinir a lógica que organiza o 

trabalho docente, a aprendizagem do aluno, a participação da comunidade e a 

utilização do tempo e do espaço escolar. 

                   Este projeto não pretende ser um produto acabado, pois entendemos 

que a sua construção representa um processo contínuo, que objetiva a avaliação 

formativa do ensino ministrado. Para nós, construir um Projeto Político Pedagógico 

significa enfrentar o desafio da mudança e da transformação, tanto na forma como a 

escola organiza seus processos de trabalho como na gestão que é exercida pelos 

interessados.  

                    Há que se destacar que a nossa escola desenvolve o Projeto de 

Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI)1, para que o Projeto Político 

Pedagógico formulado seja efetivado, deve ser compartilhado pelos seus pares. 

Tentaremos sempre lembrar Paulo Freire, na expectativa de atingirmos nosso 

objetivo: “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os 

outros”. 

                   Sabemos que a escola exigida pelos novos tempos deve reconstruir-se 

em seu contexto imediato e concreto, onde os cidadãos vivem o seu cotidiano. Isto 

significa repensá-la em suas dimensões de espaço cultural instituído como 

expressão das políticas da educação vigente, de grupos, de toda uma comunidade 

educativa, que pensa, repensa, organiza e conduz o processo de construção do 

                                                             
1 Referendado pelas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Em Tempo Integral do 

DF, 26 de Janeiro de 2018. 
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conhecimento coletivamente e da própria formação, em que se integram as práticas 

efetivas e a ciência que delas se infere para conduzi-las com maior segurança. 

                   A Lei nº. 9.394/96 prevê no seu artigo 12, inciso I, que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de 

ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. O 

preceito legal indica que a escola deve assumir a responsabilidade de refletir sobre a 

concepção, execução e avaliação do processo educativo. A construção do Projeto 

Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama reflete essa 

proposição em conformidade com o Projeto Político Pedagógico Professor Carlos 

Motta da SEDF, com as Diretrizes Pedagógicas para a Organização escolar do 3º 

Ciclo para as Aprendizagens, 2014 e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para 

a Educação Em Tempo Integral do DF, 26 de Janeiro de 2018. 

                  De acordo com a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que instituiu o 

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, esta determina e regulamenta a 

educação básica em tempo integral e os anos iniciais e finais do ensino fundamental 

(art.10, § 3º), indicando que a legislação decorrente deverá normatizar essa 

modalidade de educação. Nesse sentido, o decreto nº 6.253/07, ao assumir o 

estabelecido no Plano Nacional de Educação, definiu que se considera “educação 

básica em tempo integral a jornada escolar com duração igual ou superior a sete 

horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total que um 

mesmo estudante permanece na escola ou em atividades escolares” (art. 4º). 

                A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desde 2013, 

visando materializar a almejada Educação Integral, como produto de estudos 

pedagógicos, sociológicos e filosóficos, propõe um novo formato educacional que 

provoque mudanças na sociedade e na escola enquanto produto desta. Nesta 

perspectiva de trabalho, surge a necessidade de que haja a ampliação do tempo de 

permanência do estudante na escola, sendo este tempo maior destinado a 

ampliação das oportunidades educacionais e concomitantemente devendo isto 

acontecer mediante ampliação dos espaços educativos. 

                 Frente a essa perspectiva, surge o Projeto Piloto de Educação Integral em 

Tempo Integral – PROEITI que pretende oferecer uma educação por inteiro em um 

turno integral rimando quantidade e qualidade educacionais para que nossos 
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estudantes tenham oportunidades de desenvolvimento dos requisitos necessários 

para uma vida plena com participação ativa e saudável na sociedade. O atendimento 

será realizado todos os dias da semana, num turno único com duração de 7h às 10h 

diárias. 

                 A nossa escola participa do PROEITI desde 2014. Nos anos de 2014 e 

2015, a jornada de permanência dos nossos alunos foi de 10h diárias. No ano de 

2016, atendendo a uma solicitação da nossa comunidade escolar a SEDF autorizou 

em caráter experimental a alteração da jornada de permanência diária dos nossos 

estudantes para 9h diárias. No ano de 2017, o Projeto de Educação Integral retorna 

às 10h diárias de permanência do aluno. Neste ano de 2018, estamos com o 

atendimento dos nossos estudantes de 10h de permanência diária totalizando um 

quantitativo de aproximadamente 600 estudantes atendidos. 

                 Contudo avanços podem ser citados em relação à melhora dos nossos 

índices internos em relação à taxa de aprovação/ reprovação e abandono se 

comparadas aos anos anteriores à adesão do PROEITI. No ano de 2016 ao 

acessarmos o nosso Índice de Educação Básica observamos que atingimos a meta 

em 2015 projetada para 2019 de 4.8. 

                Em 2017, a nossa escola foi vencedora do Prêmio de Gestão escolar 

20172 em nível distrital, cuja premiação dá visibilidade ao trabalho que é 

desenvolvido por toda a nossa comunidade escolar. 

                 Acreditando na importância dos alunos permanecerem na escola por um 

período maior de tempo, além das costumeiras cinco horas da escola de tempo 

parcial, porque a educação de que necessitamos não poderá ser desenvolvida por si 

só e num curto espaço de tempo, mas demanda um intenso e organizado trabalho 

escolar que unifique a aprendizagem dos conhecimentos formais com momentos de 

atividades diversificadas, observando os quatro pilares da educação para o século 

XXI, neste ano de 2018, reafirmamos o nosso compromisso com a oferta de 

educação integral pública e democrática, que possibilite a todos os estudantes a 

formação crítica e emancipadora necessária à transformação social. 

                 O eixo metodológico que propomos para o desenvolvimento dos 

conteúdos das diferentes disciplinas tornará possível o trabalho com os temas que 
                                                             
2
 Concurso realizado a cada dois anos pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED). 
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se apresentam no cotidiano e que se revelam como desafios educacionais da 

contemporaneidade (a cidadania, a diversidade, a sustentabilidade humana, a 

educação ambiental e as relações étnico-raciais), não como apêndices ao plano 

curricular, mas situados no corpo das disciplinas, considerando a sua relevância 

como norteadores das relações estabelecidas na sociedade contemporânea. Desta 

forma, esperamos estar contribuindo para que os nossos alunos sejam capazes de 

eleger critérios de convívio pautados na justiça, na não violência, na não drogadição 

e na não discriminação. 

                 De acordo com as leis e entidades que regem o Ensino Público do Distrito 

Federal, desenvolvemos uma proposta pedagógica que visa atender as 

necessidades de nossa comunidade escolar. Nossa proposta pedagógica permite 

articular saber, conhecimento, vivência, comunidade, meio ambiente, e muito mais. 

Deriva da prática de um trabalho escolar coletivo, pertinente, cooperativo e solidário, 

seja por meio de um processo contínuo de avaliações ou no desenvolvimento da 

pedagogia de projetos. 

                  Assim valorizando não só o ensino do conhecimento produzido 

historicamente pela humanidade, como também atividades que tratem da formação 

de atitudes, procedimentos e hábitos, procuramos também resgatar os valores 

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

valorizando a preparação do indivíduo para o exercício consciente da cidadania. 

                  Entendemos ainda que uma proposta pedagógica só seja possível de ser 

executada pela escola com a ação integrada da comunidade escolar. 

                  A organização curricular da nossa unidade escolar tem como princípio 

basilar a garantia das aprendizagens para todos os estudantes dos anos finais do 

Ensino Fundamental de acordo com as Diretrizes Pedagógicas de implementação do 

3º ciclo para as aprendizagens do DF, sistematizando  os espaços e tempos 

escolares com vistas às aprendizagens. Destarte na proposta em ciclos para as 

aprendizagens ganham relevância a avaliação formativa e a reorganização do 

trabalho pedagógico, que devem realizar-se coletivamente com, entre e para os 

sujeitos envolvidos na ação educativa. Assim, o trabalho pedagógico, na lógica dos 

ciclos, fundamenta-se na concepção de currículo integrado e de educação integral e 

na valorização do trabalho interdisciplinar na construção do conhecimento, 
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considerando as múltiplas inteligências e os diversos contextos socioculturais em 

que os estudantes estão inseridos. 

 De acordo com essas diretrizes o desafio apresentado para o 3º Ciclo 

para as Aprendizagens consiste em superar o ensino fragmentado, criando 

experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e o 

compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder. Para o alcance do 

objetivo de superação de uma educação marcada pela exclusão, a proposta do 3º 

Ciclo articula-se ao Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) e 

às demais diretrizes e orientações que orientam e normatizam a educação pública 

no Distrito Federal. 

 As Disciplinas estão divididas em dois eixos: eixo da Base Curricular 

Comum3 e o eixo das Atividades Complementares que se subdividem cinco áreas, a 

saber: Acompanhamento de Português e Acompanhamento de Matemática, 

Esportes, Artes e Temas transversais. 

 A organização do tempo escolar contempla no turno matutino seis 

disciplinas de cinquenta minutos hora aula  e no turno vespertino oficinas com 

sessenta minutos hora relógio que deverão ser convertidos em hora aula, totalizando 

1h10min. 

 Firmamos parcerias com a Universidade de Brasília para o 

desenvolvimento do Projeto de Robótica, bem como com o Fundo de Amparo a 

Cultura, Centro Olímpico e Mulheres do Brasil, em busca da ressignificação dos 

espaços de aprendizagens ofertados por nossa escola. 

      O presente Projeto Político Pedagógico tem como meta a valorização da 

educação como um instrumento de humanização e de interação social, 

proporcionando uma educação de qualidade por meio de um trabalho de parceria 

entre pais, alunos e profissionais da educação, num processo cooperativo de 

formação de indivíduos plenos e aptos a construir a sua própria autonomia e 

cidadania, reconhecendo-se, como ser único, mas também coletivo. Para 

alcançarmos este fim, lançaremos mão de todos os recursos e estratégias nas 

                                                             
3
 A Base Nacional Comum e a parte diversificada do Currículo do Ensino Fundamental e Médio 

constituem um todo integrado e não podem ser considerado como dois blocos distintos, conforme 
dispõe o Art. 10, da Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010. 
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diversas áreas de ensino, para que haja envolvimento e interesse por parte do corpo 

docente e discente, diminuindo o número de repetências, evasões e procurando 

construir uma Escola Democrática e de qualidade.                                                     

       Por fim buscamos retratar nossa escola no contexto e nas relações que 

através dela se estabelecem. 

       A elaboração do Projeto Político Pedagógico do CEF 15 do Gama seguiu            

a seguinte metodologia: 

  Reflexão sobre o P.P.P. na semana Pedagógica, onde foi apresentada 

aos pais, alunos e funcionários a necessidade de (re) elaboração do mesmo, 

mostrando sua importância no processo ensino-aprendizagem; 

 Constituição dos grupos de trabalhos que fizeram estudos e reflexões a 

cerca dos objetivos, metas e ações para o ano de 2018; 

 Análise dos gráficos de rendimento escolar do ano de 2017; 

 Análise do Diagnostico realizado pela SEDF no ano de 2017; 

 Realização do Diagnóstico quanto aos requisitos mínimos apreendidos 

pelos alunos para o ano para o qual irá cursar; 

 Explanação dos quesitos já discutidos anteriormente pelos grupos em 

plenária para consenso das prioridades da escola; 

 Elaboração dos projetos coletivos, de área e de Disciplinas 

Diversificadas para execução em 2018, levando em consideração as experiências 

exitosas anteriores desenvolvidas na escola; 

 Sistematização das metas e ações levantadas para (re) estruturação 

do Projeto Político Pedagógico de todos os grupos de trabalhos envolvidos 

juntamente com a Coordenação Pedagógica, Supervisão, Serviço de Orientação 

Educacional, Sala de Recursos, Serviço de Apoio a Aprendizagem e equipe gestora 

finalizando a (re) elaboração do PPP; 

 Encaminhamento a CRE para aprovação e publicização junto à SEDF; 

 Apresentação do Projeto Político Pedagógico a toda a comunidade 

escolar. 
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Contextualização e caracterização da escola: 

 

“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, 

assim, vida no sentido mais autêntico da palavra.”  

                                            Anísio Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve Histórico da escola 
 

 O Centro de Ensino Fundamental 15 está localizado em área urbana no 

Setor Sul do Gama, próximo ao 9º Batalhão de Polícia Militar e próximo ao Centro de 

Ensino Médio 03 na EQ 5/11 Setor Sul - Gama - DF. É uma das mais novas escolas 

da cidade, porém sua história tem raízes bastante antigas. O CEF 15 é oriundo da 

transformação do Centro Educacional 05 e da Escola Normal. Esta por sua vez, teve 

suas origens nos Cursos Normais que remontam ao tempo do Império, passando 

pelas reformulações ocorridas com as Leis Orgânicas do Ensino de 1.946. Dentro 

deste contexto, começa funcionar ainda na década de 60 o Curso Normal, em nível 

médio destinado a formar professores para o Ensino Primário. 
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     Na Década de 70, com a edição da Lei de Nº. 5.692/71, os Cursos 

Normais, juntamente com todo o sistema de ensino, passam por uma reformulação 

vinda a se chamar Habilitação ao Magistério e destinando-se a formar professores 

para as séries iniciais do 1º grau. 

     Durante mais de três décadas o Curso de Magistério (de 1.968 até o ano 

de 2004) funcionou na cidade formando professores. Cabe destacar, ainda, o fato da 

existência da Escola de Aplicação que, mais que um laboratório de ensino, existiu 

durante todo este tempo como um Centro de Excelência na oferta de educação nos 

anos iniciais da formação do cidadão. 

      Esta longa permanência dos serviços prestados pela escola fez com que 

tenhamos hoje um grande número dos docentes de nossa cidade oriundos deste 

curso. Tal história, entretanto não é linear ou um caminho suave. A busca por um 

ensino de qualidade e por melhores condições de trabalho e consequentemente a 

melhoria na formação de professores. Podemos lembrar aqui alguns fatos relevantes 

tais como: A luta pela construção de um prédio próprio, desenvolvida nos anos 90 

que teve como consequência a mudança para um espaço provisório no ano de 

1991. Esta luta e organização do coletivo da escola culminaram em 1998 com a 

mudança para o atual espaço físico bem como com uma nova proposta para o curso 

de formação de professores que passa a ser de duração integral, existindo à época 

a gestão democrática (uma conquista da categoria e da comunidade). 

Em 1999 com a possibilidade de que a Escola Normal viesse a se 

transformar em um Instituto Superior de Educação não houve ingresso de turmas de 

1º ano. No ano seguinte começa a funcionar o Ensino Médio Regular. Os anos de 

2000/2001 apontam para mais luta em prol da formação de professores, com um 

novo governo – que deixa de sinalizar para a instalação do Instituto Superior 

fortalecendo o curso de Magistério. Ocorre o ingresso de novas turmas de 1º ano em 

2001. Tal fato, entretanto não significa a continuidade do curso que se encerra em 

2004, após um processo de desmonte gradual. Durante este tempo vão se 

introduzindo turmas de Ensino Médio até que, finalmente, em 2005 com um 

processo de reordenamento da Rede Educacional do Distrito Federal, um Centro de 

Ensino Fundamental traz suas turmas de ensino fundamental séries finais para 

funcionar junto ao Ensino Médio da Escola Normal.  
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 Em 2005, conforme a Portaria, a Escola Normal teve a sua denominação 

mudada para Centro Educacional 05. 

 Em 2006 e 2007, a escola atendeu a alunos do Ensino Médio, Ensino 

Fundamental Séries Finais, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Especial. 

 Em 2007, a quantidade de alunos atendida nos turnos matutino e 

vespertino era de aproximadamente mil alunos por turno, superlotando as salas de 

aulas, que quando da construção foram projetadas para atendimento aos alunos do 

curso normal. Neste contexto a arquitetura da escola que não fora projetada para 

atendimento de tamanha clientela contribuiu para que a qualidade do ensino 

ofertado ficasse comprometida. 

 Algumas salas que funcionavam no “Shopinho” (nome dado a um bloco 

de salas da escola, onde as salas são muito próximas umas das outras e que 

funcionava a escola de aplicação quando da escola normal), a acústica do espaço 

físico não comportava a quantidade de alunos, tornando o ambiente com um barulho 

ensurdecedor, prejudicando as turmas e a qualidade das aulas. 

 Devido ao elevado número de alunos nos turnos o índice de violência 

aumentou consideravelmente e a expectativa do sucesso escolar para uma grande 

parte dos alunos foi frustrada.  

 Ante o exposto o Conselho Escolar convocou a comunidade educativa 

para uma reunião. Nesta reunião foi elaborado um documento solicitando a Regional 

de Ensino do Gama que tomasse providências quanto à problemática vivenciada 

pela escola. 

 A Diretoria Regional de Ensino em comunicação com a Secretaria de 

Educação resolve alterar a tipologia da escola para o ano de 2008, ofertando ensino 

fundamental séries finais, remanejando os alunos do ensino médio para outra 

escola. 

 Em 2008, de acordo com a portaria nº. 389 13 de novembro de 2007 a 

escola passe a ser Denominado Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, com 

um quantitativo de 1.240 alunos divididos nos dois turnos. 

 A direção atual foi eleita em Dezembro de 2007 de acordo com a lei 4.036 

de outubro de 2007 que versava sobre a Gestão Compartilhada, para o biênio 2008-

2009. 
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 Em 2010, a direção passou pelo Referendo, contemplada por esta mesma 

Lei onde alcançou 97% de aprovação permanecendo de 2010 a agosto de 2012. 

 Em setembro de 2012, passou pelo processo de Gestão Democrática Lei 

4751/2012, atingindo aproximadamente 95% dos votos válidos para um mandato de 

setembro de 2012 a Dezembro de 2013. Neste processo houve a mudança da vice- 

direção, participando do pleito a professora Cláudia Vieira de Sousa Ramos. 

 No dia 27 de Novembro de 2013 passamos novamente pela eleição de 

toda a comunidade escolar de acordo com a Lei de Gestão Democrática 4.751/2012, 

Portaria 254 de 01/10/2013 e Edital nº 11 de 01/10/2013, obtendo 93% dos votos 

válidos para o Triênio 2014 a 2016. 

 No ano de 2014, assumimos o desafio da implantação do Projeto de 

Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI). A semente da Educação Integral 

se fazia presente em nossa escola desde 2008 com a adesão ao projeto Mais 

Educação. O PROEITI visa à busca de uma educação integral, que pense o ser 

humano como sujeito inteiro e singular, incapaz de evoluir em sua plenitude senão 

pela conjugação de suas capacidades integrais. 

 Sabemos que a escola que se propõe a este desafio está sujeita ao 

enfrentamento de muitas barreiras. Uma delas é que não podemos colocar a 

educação como função de responsabilidade unicamente só da escola. A mera 

extensão do tempo de jornada discente, sem a necessária provisão, por parte dos 

governos, de recursos financeiros e humanos de qualidade e em quantidade 

“inauditas”, por si só não basta. Necessitamos, também, de objetivos educacionais 

bem definidos e compartilhados com a comunidade escolar que deem resposta às 

reflexões acerca de que tipo de homem se quer formar, e para qual sociedade.  

 Estamos diante de um cenário de quebra de paradigmas da forma de 

conceber e trabalhar com a educação integral, haja vista a superação de barreiras 

culturais, que perpassam as relações interpessoais e de poder no caráter 

organizacional da escola, impregnado de heranças burocráticas, tecnicistas e 

formalistas. Torna-se um desafio trabalhar a ressignificação das ações pedagógicas. 

 Foi um ano de grandes expectativas e desafios. A ampliação da jornada 

escolar ao colocar em questão o tempo de permanência dos alunos sob 
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responsabilidade da escola, dentro ou fora dela, destaca não mais o tempo para o 

ensino e sim o tempo para a aprendizagem. Sentimo-nos desafiados. 

 Em 2015, demos continuidade no PROEITI com permanência dos alunos 

de dez horas diárias. 

  Em 2016, o projeto foi executado com permanência dos alunos de 9h 

diárias a título de experiência e algumas Disciplinas Diversificadas foram 

substituídas por outras de maior interesse dos alunos. 

 Já em 2017, a permanência dos estudantes foi de 10h diárias. Se valendo 

da mesma ousadia de Anísio Teixeira com expectativas de que as dificuldades 

enfrentadas por nós nos anos anteriores sejam sanadas optamos pelo  

prosseguimento do PROEITI no ano de 2018. 

  Acreditamos na Educação Integral e vamos lutar por essa proposta, 

apesar de sabermos que a Educação Integral será o resultado dessas condições e 

daquilo que for criado e construído por nós. 

  A nossa clientela está formada basicamente por dois grupos de alunos: 

de um lado cerca de 60% de alunos oriundos de escolas classes aqui mesmo do 

Gama e que residem na cidade; por outro lado cerca de 40% de alunos vindos de 

escolas do entorno e que residem nestas cidades. 

 Neste ano de 2018, estão assim distribuídos os 561 estudantes 

matriculados: 129 alunos de 6º ano, 137 alunos de 7º ano, 139 estudantes de 8ºano, 

119 estudantes do 9º ano, CE DI A 11 estudantes, CD DI B 12 estudantes, CE DI C 

com 10 estudantes, CE TGD com 02 estudantes e CE TGD E 02 estudantes. 
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 Identificação  
 

Legislação que credencia a Escola: Portaria 389, de 27 de novembro de 2017. 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

CGC: Nº. 00.394.676/0001-07 

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9º Andar – Brasília – DF. 

Telefone: (61) 3224.0016 – 3225.1266 

Fax: (61) 3213.6360 

E-mail: se@se.df.gov.br 

Data da Fundação: 17 de junho de 1960 

Registros: FEDF – Fundação Educacional do DF – Decreto nº. 48.297 de 17.06.60 

Secretário de Educação: Júlio Gregório Filho 

 

Caracterização da Escola (Identidade) 

Nome da escola: Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama 

Endereço: EQ 05/11 área Especial Setor Sul Gama-DF 

CEP: 72415-300 

CNPJ: 01.698.136/0001-80 

Telefone: (61) 3901-8077 

Fax: 3901.8075 

E-mail: cef15.cregama@gmail.com 

Código INEP: 530 

Localização: A Escola está localizada em área urbana no Setor Sul do Gama, 

próximo ao 19º Batalhão de Polícia Militar e próximo ao Centro de Ensino Médio 03 

do Gama. 

Coordenação Regional de Ensino: Firmino Moreira de Queiroz. 

Autorização e Reconhecimento: Portaria nº 22-SE, de 29 de janeiro de 2001 

Turnos de Funcionamento: 19 Turmas em horário Integral com jornada diária de 

10 horas, 03 turmas de Ensino Especial Classe Multisseriada com jornada de 05 

horas diárias. 02 turmas de Ensino especial TGD com jornada de 5 horas diárias. 

 

mailto:cef15.cregama@gmail.com
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2. Coordenação Pedagógica: 

3. Quantitativo de Funcionários: 

 

1. Núcleo Gestor: 

 

Diretora: Ana Élen Ferreira Moitinho 

Vice- Diretora: Cláudia Vieira de Sousa Ramos 

Supervisor Pedagógico: Vanusa Maria Rabelo Coelho  

Administrativo: Carlos Alberto Pinheiro de Sousa 

Chefe de Secretaria: Karla Cristina Borges e Silva 

 

 

  

Área de Exatas: Sabrina Maria Rosa Andrade 

Área de Humanas: Rosilene Pereira Chaves  

Área de Códigos: Cristina Pereira da Costa Santana 

Educação Integral: José Carlos Cardoso Moitinho Ferreira 

Oficinas Diversificadas: Josivando da Silva Farias 

Orientador Educacional: Sônia Bolzan Gonçalves Vieira   

Apoio à Coordenação: Dalva Maria Gomes da Silva, Uilma Brito dos Santos Sales, 

Dayana C. Evaristo Paulino. 

Apoio à Educação Integral:, Vilma Inácia de Magalhães Oliveira 

Videoteca: Gloracy dos Santos Carvalho. 

Biblioteca: Adriana da Silva Assis, Maria de Lourdes Marques Barbosa e Dulcinéia 

Maria Ferreira.  

Sala de Recursos: Isaura Henderson Menezes  

Apoio a Aprendizagem: Heloísa Alves dos Santos Freitas. 

 

 

Docentes: 72 docentes 
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4. Estrutura Física: 

Auxiliares em Educação: 08 auxiliares 

Servidores Terceirizados: Limpeza: 13 funcionários; Copa e Cozinha: 05 

funcionários; 

Serviço de Vigilância Empresa Confederal: 04 funcionários. 

Educador Social Voluntário: 33 Educadores Sociais Voluntários. 

 

 

 19 salas de Aula; 

 03 Salas de Ensino Especial; 

 01 sala de Coordenação Pedagógica; 

 01 sala de Leitura; 

 01 Biblioteca; 

 01 Sala de Reuniões dos Colegiados; 

 01 Sala da Supervisão Pedagógica; 

 01 Sala da Supervisão Administrativa; 

 01 Sala dos Professores; 

 01 Sala de Descanso (Copa); 

 01 Sala do Serviço de Orientação Pedagógica (dividida ao meio); 

 01 Sala de Recursos ( dividida ao meio); 

 01 Sala de Apoio a Aprendizagem (improvisada) 

 01 Secretaria; 

 01 Arquivo da Secretaria; 

 01 Sala para Mediação de Conflitos e Atendimentos de Emergência  

 01 Sala de Rádio; 

 01 Mecanografia; 

 01 Sala de Coordenação Integral (improvisada); 

 01 Laboratório de Artes; 

 02 laboratórios de Matemática; 

 01 Laboratório de Informática 

 01 Sala de Descanso; 
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5. Modalidade de Ensino e Anos: 

 01 Sala de Teatro;           

 01 Refeitório; 

 01 Cantina; 

 01 Sala dos Servidores da Limpeza; 

 01 Lanchonete; 

 01 Quadra de Esportes coberta (inacabada). 

 

 

Ensino Fundamental Anos Finais. 

Turno: Integral com jornada diária de 10 horas. 

Quantitativo de Estudantes Atendidos: 561 estudantes. 

Turmas: 

1. 6º ano: 05 turmas; 

2. 7º ano: 05 turmas;  

3. 8º ano: 05 turmas; 

4. 9º ano: 04 turmas. 

 

Ensino Especial:  

 02 Classes de Alunos Especiais Multisseriada no Matutino: 7h30 às 12h30.   

 01 Classe de Alunos Especiais Multisseriada no Vespertino: 12h30 às 17h30. 

 02 Classes de Alunos Especiais TGD com 02 alunos cada. 
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Diagnóstico 
 

“O jardim mais bonito de se ver é aquele que tem 
diferentes tipos de flores.” (Autor Desconhecido). 

 

                 A escola apresenta um espaço bem amplo. A estrutura física da escola 

está em bom estado de conservação. Os alunos são oriundos das quadras próximas 

à escola e do entorno. Alguns apresentam sinais de carência afetiva e falta de 

recursos financeiros, havendo dificuldade até para o transporte. A grande maioria 

dos pais tem como profissão a atividade autônoma, empregos domésticos, comércio 

e alguns poucos servidores públicos. 

                 Verificamos a falta de acompanhamento da vida escolar de grande parte 

de nossos alunos, havendo demonstração de incapacidade de alguns pais em lidar 

com os problemas que os filhos enfrentam, ficando a cargo de a escola lidar com a 

dificuldade de aprendizagem, indisciplina, más companhias, envolvimento com 

bebida alcoólica drogas e desvio de conduta. 

                 Geralmente temos como parceiro o Conselho Tutelar, que nos auxilia com 

relação aos problemas citados, mas a família presente, parceira da escola e atuante 

é um fator preponderante para o sucesso escolar dos nossos alunos. Estamos 

certos de que a presença mais efetiva dos responsáveis no acompanhamento da 

vida escolar dos alunos contribuirá para que os elevados índices de evasão e 

repetência minimizem.   

                  O corpo docente, com o compromisso de conduzir o processo de ensino 

e aprendizagem, mostra-se comprometido com o que faz, sendo o seu trabalho 

orientado pedagogicamente no sentido da formação continuada, buscando 

sugestões e alternativas para a prática educativa, numa visão progressista de 

educação. 

                  Nesse processo, realizamos um diagnóstico por meio da aplicação do 

questionário socioeconômico cultural onde obtivemos um panorama das reais 

necessidades dos nossos alunos. 

                 Os dados revelaram que nossos alunos são provindos de família de baixa 

renda, 50% das famílias recebem renda inferior a um salário mínimo, ou estão 

cadastradas em Programas do Governo como Bolsa Escola, Renda Minha, etc.24% 

possui renda de um salário mínimo a cinco salários.  A renda de 17% das famílias é 
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cinco salários mínimos. Já 6% possuem renda equivalente a sete salários mínimos. 

Apenas 2% possuem renda acima de oito salários mínimos e 1% acima de dez 

salários mínimos. 

                 No que tange aos aspectos pedagógico-organizacionais, analisamos as 

fragilidades e ou potencialidades da nossa escola a partir da nossa identificação: 

 Perfil discente e as condições socioeconômicas; faixas etárias, posição 

social, necessidades e valores dos alunos; 

 Condições do processo de ensino-aprendizagem, tais como as 

metodologias de ensino: a) relação número de alunos por série/ciclos e de 

idade/série; b) taxas de evasão e de taxas de evasão/abandono e taxas de retenção; 

c) os processos avaliativos e as estratégias para recuperação dos alunos com menor 

ou baixo rendimento escolar; d) os resultados da avaliação de rendimento e da 

avaliação institucional: análise e interpretação de avaliações externas- IBEB e Prova 

Brasil. 

 Identificação das condições infraestruturais: recursos materiais; humanos; 

recursos didático-pedagógicos; 

 Condições de trabalho e a política de valorização dos profissionais da 

educação; 

 As relações interpessoais e organização do trabalho coletivo: composição 

das equipes; nível de organização da escola; qualificação e atualização dos 

professores; 

 Formas de constituição e atuação dos órgãos colegiados  em especial: 

Conselho de Classe, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, etc. 

 Em entrevista dada a Revista Nova Escola em 2006, Cipriano Luckesi 

afirma que a avaliação diagnóstica destina-se a melhoria da qualidade do ensino. 

                A explanação dos gráficos segue atribuindo valores percentuais com os 

indicadores de: aprovados; aprovados com dependência; retidos; abandono; o que 

consta nos dados estatísticos da Secretaria da escola. 

                Vejamos as estatísticas de rendimento escolar do ano de 2017, transcritas 

nos gráfico abaixo: 
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Gráfico de aprovados e retidos do A6A ano de 2017 

 

 Neste gráfico podemos observar que 98% dos nossos estudantes foram 

aprovados e 2% foram reprovados para cursar o 7º ano. 

 Sabemos que parte dos estudantes apresentam dificuldades de 

aprendizagem ou que não conseguem rendimento satisfatório e são reprovados 

neste ano (no nosso caso 2%), na sua grande maioria são alunos oriundos de 

classes de aceleração do ensino fundamental séries iniciais e que apresentam 

distorção idade/série. Muitos desses alunos ingressam no 6º ano e ainda não estão 

alfabetizados. 

 Momento de transição entre duas formas distintas de organização escolar, 

essa mudança mostra resultados negativos para parte desses estudantes, o que 

demanda um trabalho de adaptação e acolhimento não só por parte da nossa 

escola, mas também de ações pedagógicas da escola anterior, de modo a facilitar a 

adaptação desses alunos ao segmento seguinte. Esse dado aponta para a 

importância do cuidado em ensinar os alunos a organizarem-se e a se relacionarem 

de outra forma com o tempo escolar, com o conhecimento, com a aprendizagem, 

com os professores etc. É preocupante que um índice alto de reprovação aumenta 

consideravelmente a distorção idade/série. 

 A falta de estrutura física, recursos financeiros e humanos para ofertar 

uma educação integral de qualidade são reflexos desses números. Muitos não se 

A6os anos 

Aprovados

Reprovados
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adaptam na escola por ser uma escola com jornada integral e solicitam transferência 

no ano passado foram 14% dos nossos alunos, Acreditamos também que essa 

transferência se dá no 6º ano porque muitos desses alunos têm condições de 

fazerem outros cursos custeados pelos pais no contraturno. Citamos como exemplo 

curso de Línguas. 

 

 

Gráfico dos A7A de aprovados e retidos do ano de 2017 

 

 Já nos 7ºanos nota-se que o índice de aprovados direto é de 74% mais 

9,0% com dependência totalizando 83% de aprovação. Reprovados 7% e a 10% de 

abandono. 

 A taxa de abandono nesta série foi considerável. A evasão escolar tem 

vários motivos, ligados a contextos diversos. Muitos estudantes residem no entorno 

e a dificuldade de pagar passagem todos os dias para vir à escola é um fator 

motivador, distorção idade/série, falta de interesse pelos estudos, indisciplina, a 

repetência consecutiva, risco social, permanência por 10h na escola, etc. 

 Independente das causas que levaram este expressivo número de 

estudantes evadirem a situação indica a necessidade de definir estratégias para 

conter o avanço da evasão escolar. 

 Em seguida vamos analisar os dados referentes aos índices das turmas 

do 8º ano. 

A7 anos 

Aprovados 74%

Reprovados 7%

Aprovados com
Dependência 9%
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 Gráfico dos A8A de aprovados e retidos do ano de 2017 

 

 Nas turmas dos oitavos anos o percentual de aprovação foi de 94% de 

aprovação. A taxa de reprovação foi de 4% e 2% de evasão. Como relatado 

anteriormente o índice de evasão é bem considerável devido a vários fatores mais 

em destaque a distância de descolamento desses estudantes que residem nas 

cidades do entorno do DF. 

 

  

Gráfico dos A9A de aprovados e retidos do ano de 2017 

                Neste último ano do ensino fundamental obtivemos uma aprovação de 

97%dos nossos alunos e 2% de reprovação e 1% de abandono. 

 Esses gráficos de rendimento serviram de parâmetros para a aplicação do 

diagnóstico de avaliação de habilidades e competências para todos os estudantes 

A8 anos 

Aprovados
94%

A9 anos 

Aprovados 97%

Reprovados 2%

Evasão 1%
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da nossa escola nos moldes do diagnóstico da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, obtivemos os seguintes resultados em Matemática:  

 

6º ano: 110 estudantes 

                 Após a aplicação do instrumento formal de avaliação, constatou-se que os 

alunos, de forma geral, apresentam dificuldades em interpretação dos comandos 

(enunciados) das questões – cerca de 70% do quantitativo total de alunos 

apresentam ainda falhas em raciocínio lógico matemático. 

  De cada 100 alunos analisados, 74 apresentaram dificuldades em 

adição, subtração de números naturais, e cerca de 60 alunos apresentaram 

dificuldades em operações com números decimais. 

  Com relação a analise de gráfico, apenas 13%dos estudantes 

matriculados no 6º ano conseguiram analisar de forma satisfatória os dados 

apresentados. 

                   Apresentaram indícios satisfatórios quando as questões envolviam o 

sistema matemático - de cada 100 alunos, apenas 25 estudantes não conseguiram 

interpretar e realizar o cálculo necessário para formulação do resultado final. 

 

7º ano: 139 estudantes 

                  Após a aplicação do instrumento formal de avaliação de diagnostico foi 

possível analisar que, no geral, os estudantes do 7º ano apresentam dificuldades em 

transformações de unidades de medidas e operações envolvendo transformação de 

medidas, apenas 18% do total dos estudantes obtiveram êxito nesse quesito. 

                    Há grande falha no raciocínio logico matemático o que faz com que os 

estudantes não consigam interpretar os comandos (enunciados) das questões. De 

cada 100 estudantes analisados, 63 apresentaram dificuldades em resolução de 

situações – problemas envolvendo operações com números fracionários e 64 

estudantes não conseguiam estabelecer as relações entre as medidas de ângulos e 

as formas geométricas. 

                 Apresentaram bom desempenho nas questões envolvendo porcentagem 

e sistemas monetários e a relação com descontos e aumentos.  Com relação a 

planificação de sólidos geométricos e operações envolvendo perímetros e áreas de 



31 
 

figuras geométricas planas , foram observados índices em torno de 70 % dos 

estudantes com resultados satisfatórios. 

8º ano: 141 estudantes 

                 Após a aplicação do instrumento forma de avaliação diagnostica foi 

possível perceber que os alunos apresentam muitas dificuldades em quase todos os 

conteúdos analisados. Foi possível perceber que 90% dos alunos apresentaram 

dificuldades em transformações de números fracionários em números decimais 

utilizando o algoritmo da divisão e ainda, 84% dos estudantes analisados 

encontraram dificuldades na resolução de situações problema envolvendo 

operações com números inteiros. 

 De um total de 100 estudantes em media 79 não obtiveram êxito nas 

questões envolvendo porcentagens, aumento e descontos no sistema monetário. Há 

também, grande falha na resolução de situações que envolvam as quatro operações 

básicas com números decimais e fracionários. 

 Com a relação a parte algébrica foi notório a grande dificuldade 

encontrada na resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita, cerca de 

80% e ainda 70 % dos estudantes apresentaram dificuldades na resolução de 

situações problema envolvendo proporção e regra de três simples. 

 

 9º ano: 126 estudantes 

 Após a aplicação do instrumento formal de avaliação diagnostica 

constatou-se que em media 70% dos estudantes avaliados apresentam deficiência 

em questão exijam raciocínio – logico matemático e interpretação dos comandos 

(enunciados). 

 De um total de 100 alunos, 82 estudantes apresentam alguma dificuldade 

em questões envolvendo proporcionalidade e regra de 3, ainda, 70 estudantes com 

dificuldades em porcentagem, descontos e aumentos utilizando o sistema monetário. 

 A grande deficiência em transformação de unidades de medidas, cerca de 

80% de alunos com falhas de aprendizagem em representações de números 

fracionários em números decimais, e apenas 25% dos alunos conseguem interpretar 

e resolver equações do 1º grau com uma incógnita. 
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 Nota-se muita dificuldade nas questões geométricas, em media 80% dos 

estudantes analisados e 64 num total de 100 não conseguem interpretar os dados 

em um gráfico de barras.   

 

 Língua Portuguesa 

Diagnóstico A6º Anos: 

 A prova diagnóstica de Língua Portuguesa dos 6ºAnos contemplou os 

conteúdos de semântica, ortografia, pontuação, gênero textual e analise de poemas 

foi aplicada para 110 alunos. Foi constatado que 51% dos alunos estão com  

dificuldades em intepretação de texto; 63% dos alunos  estão com problemas 

ortográficos; 97% dos alunos não usam adequadamente os conceitos de semântica; 

18%  dos alunos  mostraram dificuldades de trabalhar com textos poéticos e 43% 

dos alunos apresentam dificuldades no uso adequada da pontuação. 

 Assim, fica visível a necessidade de fazer reagrupamentos de acordo com 

as necessidades dos alunos a fim de trabalhar de forma mais aprofundada os 

conteúdos que cada grupo de aluno apresenta. 

 

Diagnóstico A7º Anos: 

 As cinco turmas de 7º ano da escola têm um total de 139 alunos. A 

prova diagnóstica contemplou os conteúdos de semântica, classe gramatical e 

compreensão textual. Quando ao uso adequado das classes gramaticais, 81% dos 

alunos mostrou ter domínio do conteúdo; 63% dos alunos demostraram um bom 

desempenho na intepretação de textos; 56% dos alunos conseguiram compreender 

as questões relacionadas ao gênero textual e 65% dos alunos apresentaram 

domínio  relacionados aos conceitos de semântica. 

Diagnóstico A8º Anos: 

 As turmas de 8º ano do CEF 15 somam, juntas,  um total de 141 

alunos, para estes alunos foi aplicada uma prova diagnóstica envolvendo os 
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conteúdos de morfológica, semântica, gêneros textuais, interpretação e finalidade 

dos textos, tipos de linguagem e analise poética. 

 Nas questões envolvendo analise poética apenas 29% dos alunos 

apresentou conhecimento sobre os temas; 51% dos alunos responderam 

corretamente as questões relacionadas à interpretação e finalidade dos textos; 50% 

dos estudantes  estão com dificuldades em morfologia; 80% dos  alunos não 

conseguiram solucionar corretamente as questões relacionadas aos gêneros 

textuais; 62% dos alunos apresentaram boa compreensão em semântica e 52% dos 

alunos  tiveram bom desempenho nas questões envolvendo tipos de linguagem. 

 Percebe-se, com isto, a necessidade de trabalhar mais questões de 

leitura e interpretação textual e oportunizar aos alunos um contato maior com 

variedades de textos para que possam assim distinguir os diferentes tipos de textos 

e suas linguagens especificas. 

 

Diagnóstico 9º Ano 

 A prova diagnóstica aplicada para os 126 alunos dos 9º anos 

contemplou os conteúdos de interpretação de texto, variedade linguística, finalidade 

do texto, analise poética e figuras de linguagem. 

 Ficou evidente que 71% dos alunos possuem um bom domínio na 

intepretação de textos; 57% dos alunos conseguiram responder corretamente as 

questões envolvendo conteúdos sobre variedades linguísticas; apenas 8% dos 

alunos tiveram acertos nas questões sobre a finalidade do texto; 70% dos alunos 

apresentaram dificuldades nas questões sobre análise poética; e 71% dos alunos 

estão com problemas em analisar corretamente as figuras de linguagem. 

                      É necessário que se faça uma intervenção nestas turmas, pois por 

serem alunos que estão finalizando o ensino fundamental e se preparando para 

adentrar o ensino médio, tais deficiências precisam ser sanadas o quanto antes. 

Assim, os professores de língua portuguesa precisarão trabalhar em parceria com os 

professores de criação literária e acompanhamento pedagógico de português de 

forma bem aprofundada. 



34 
 

                    Acreditamos que os principais motivos de aprovação são: assimilação 

dos conteúdos, participação nas aulas, entrega das atividades. A falta desses 

motivos aliada à indisciplina é que produziu esta taxa significativa de reprovação. 

                    O êxito da aprendizagem reflete o interesse dos alunos pelo conteúdo 

ministrado, aproveitamento das aulas, planejamento das atividades de acordo com 

as necessidades dos alunos por parte do professor, sensibilidade a aprender e a 

troca de experiência entre professores e alunos, relacionamento interpessoal, 

interação com o grupo, acompanhamento familiar.   

                   Estes quesitos são indispensáveis para que o rendimento escolar seja 

satisfatório. 

                  Diante de tais resultados teremos um grande desafio neste ano de 2018. 

Precisamos busca alternativas que minimizem a falta interesse dos alunos, baixa 

assimilação dos conteúdos ministrados e dificuldades de interação com o grupo e a 

falta de acompanhamento familiar da vida escolar dos alunos. Sem contar com a 

falta de professores e trocas constantes, falta de recursos pedagógicos, financeiros, 

etc. 

                  Outra preocupação é levá-los a desenvolver um interesse pela atualidade 

do mundo em que vivemos. Telejornais, mídia escrita (jornais, revistas, Internet) ou 

atém mesmo notícias veiculadas via emissoras de rádio são de extrema importância 

para a formação do cidadão atual, e não apenas os conhecimentos transmitidos 

pelos livros didáticos. 

                 Em relação às turmas de Ensino Especial Multisseriadas temos 5 classes 

que apresentam deficiência intelectual e TGD, totalizando 30 alunos, envolvendo um 

quantitativo de alunos oriundos do Gama, DF e do entorno (GO). A fixa etária está 

entre 15 e 27 anos. 

                  Os alunos são inseridos nessas turmas por meio de laudos médicos, 

após avaliações clínicas. Periodicamente os alunos são reavaliados, e há ainda 

avaliações pedagógicas realizadas por uma equipe de avaliação. 

                  Alguns alunos dominam a leitura a escrita e as operações matemáticas. 

Outros têm o aprendizado mais limitado. 

                  Durante este ano letivo, os alunos participarão das seguintes atividades 

diversificadas: horta, informática, esporte e violão, capoeira e jiu-jitsu são 
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dispositivos indispensáveis para o sucesso do processo de aprendizagem e a 

capacidade adaptativa ao meio profissional e inserção social desses alunos.            

  Visando um processo inclusivo através de recursos pedagógicos 

especiais, onde o nosso desejo é de que a cada ano sejam encaminhados alguns 

alunos para turmas de ensino regular, tendo a diversidade como eixo central do 

processo de aprendizagem na classe regular. 

                 Nosso objetivo é de que a educação inclusiva tenha como ponto de 

partida o cotidiano escolar, o coletivo e a classe regular, onde todos os alunos tendo 

ou não necessidades especiais de aprendizagem, precisam ter acesso ao 

conhecimento, à cultura, à progressão pessoal, profissional e social. 

 Por fim, esses dados serão usados para provocar a reflexão e o 

planejamento das ações a partir de uma noção mais exata da situação da nossa 

escola, em busca de uma proposta pedagógica que viabilize a melhoria dos 

mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Objetivos 

“Qualquer plano só alcançará alguma concretude se as partes 

interessadas assumirem-no em toda sua plenitude”. ( autor 

desconhecido). 

 

 Objetivo Geral: 

                 Promover a permanência do educando na escola, assistindo-o 

integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, reforçando o 

aproveitamento escolar, a autoestima e o sentido de pertencimento. 

 

Objetivos específicos: 

 Proporcionar ao educando um saber qualificado tendo em vista a 

ampliação de suas habilidades, potencialidades e de sua trajetória 

estudantil e social, atendendo ás diferentes necessidades de 

aprendizagem; 

 Dinamizar práticas pedagógicas, garantindo o sucesso do educando de 

forma a construir cidadãos bem informados e competentes. 

  Identificar normas e processos que intensificam ou dificulta o exercício 

cotidiano da democracia na escola, analisando o desenvolvimento de 

alunos, pais, professores e funcionários nos momentos de tomadas de 

decisão para que possam conduzir ações em busca de um bem comum. 

 Promover o sentimento de pertinência e o desenvolvimento de atitudes de 

compromisso e responsabilidade para com a escola e com a comunidade, 

instrumentalizando-o com as competências e habilidades necessárias ao 

desempenho do protagonismo juvenil e à participação social; 

 Promover a cultura da paz pelo desenvolvimento de atitudes de auto 

respeito, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo. 
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Justificativa: 

 

 O Projeto Político Pedagógico é um instrumento que tem a finalidade de 

orientar a escola nas suas atividades diárias de forma sistemática, científica, 

consciente, participativa, democrática, enfatizando os seus princípios norteadores. 

 A principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico 

passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria 

identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do 

diálogo, fundado na reflexão coletiva. Portanto, é preciso entender que o projeto 

político pedagógico da escola dará indicações necessárias à organização do 

trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala 

de aula. 

       O Projeto Político-Pedagógico é o plano global da escola. Deve ser 

entendido como a sistematização, nunca definitiva de um processo de planejamento 

participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, a partir de um 

posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade. É um 

importante caminho para a construção da identidade da escola. É um instrumento 

teórico-metodológico que expressa às opções da escola, as propostas de ação para 

concretizar o que se propõe a partir do que vem sendo realizado e o que se quer 

colocar em prática do que foi projetado. 

       Portanto, a identidade que a escola e toda a comunidade escolar esta 

construindo é um processo dinâmico, sujeito a constantes avaliações e 

reformulações relativas às novas vivências, às novas teorias de educação, 

orientações da Secretaria de Educação e às novas relações que se estabelecem. 

       A compreensão destas implicações, no desenvolvimento da prática 

educativa na escola torna-se relevante para o entendimento da escola, como lugar 

de espaço-tempo em que se vive e se é profundamente afetado pela sociedade 

humana, que nele foi e está internalizado. 

       O Projeto Político Pedagógico visa reorganizar formalmente a escola e 

dar certa qualidade em todo processo vivido. Vale acrescentar, ainda, que essa 

organização do trabalho pedagógico relaciona-se com organização social, devido ao 
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fato da escola ser uma instituição social que reflete internamente as determinações e 

contradições da sociedade capitalista.  

De acordo com Veiga (1998), existem vários caminhos para construção 

do PPP, uma vez que ele retrata o entendimento e o percurso possível trilhado em 

cada uma das escolas. Todavia, é possível apontar três movimentos básicos deste 

processo de construção do PPP, denominados pela autora de: Ato Situacional, 

Conceitual e Operacional. 

O objetivo do Ato Situacional é apreender o movimento interno da escola, 

conhecer seus conflitos e contradições, fazer seu diagnóstico e definir onde é 

prioritário agir.  

No Ato Conceitual, a escola discute a sua concepção de educação e 

sociedade, homem, educação, escola, currículo, ensino e aprendizagem, visando a 

um esforço analítico da realidade constatada no Ato Situacional, e vai definindo 

como as prioridades devem ser trabalhadas.  

O como realizar as tarefas configura o Ato Operacional refere-se às 

atividades a serem assumidas e realizadas para mudar a realidade das escolas. 

Implica a tomada de decisão para atingir os objetivos e as metas definidas 

coletivamente. Os movimentos de acompanhamento e avaliação devem seguir todos 

os atos, de forma a possibilitar a efetivação de decisões coletivas, bem como 

introduzir novas questões e propostas de ações. A avaliação é também 

responsabilidade coletiva e parte integrante do processo de construção do PPP. 

De modo geral, vale à pena insistir em um processo em que a escola seja 

a autora do seu Projeto. A sensibilização à cultura do registro do pensado e vivido 

pela escola; o encontro de alternativas criativas para problemas cristalizados no 

cotidiano; o aumento do interesse da escola em conhecer melhor sua comunidade; a 

busca de processos mais democráticos e, em especial, o aguçamento da crítica e da 

autocrítica, pautados no respeito às diferenças, em relação às práticas de gestão e à 

atuação dos órgãos colegiados, dentro e fora da escola, são pontos fundamentais 

para o avanço democrático e formativo no âmbito das escolas.  

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 

educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em 

seus alunos. 
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Identificam-se alguns pressupostos e eixos sustentadores e norteadores 

do processo ensino - aprendizagem: 

 Cuidado com todas as dimensões humanas, tais como: dimensão física e 

estética, dimensão afetiva, dimensão cognitiva, dimensão comunitária e 

social, dimensão ético-valorativa e transcendente. Todas essas dimensões 

devem ser expressas e concretizadas nas propostas e projetos pedagógicos.  

 Opção pela comunicação, formação em valores e virtudes.  

 No campo acadêmico, destacam-se o cultivo do rigor conceitual, o empenho 

na atualização constante dos conhecimentos, a busca de excelência 

acadêmica em tudo que se faz e se produz.  

 Materialização da Proposta Educativa na perspectiva dos quatro pilares da 

educação para o século XXI, que estabelecem, em igualdade de importância, 

o aprender a conhecer, aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a 

conviver, respondendo, dessa forma, aos grandes desafios do mundo e da 

sociedade contemporâneos.  

 Diálogo profundo, rigoroso e visceral com as situações, povos e pessoas em 

situação de risco, a partir da organização de um currículo fundado na 

solidariedade.  

 Cultura do cuidado, na perspectiva da Ecologia Integral, de modo a articular, 

no currículo e nas práticas educativas, as dimensões da ecologia pessoal, da 

ecologia ambiental e da ecologia social. 

Assim, é possível pensar que estarão abertas as possibilidades para a 

construção de uma práxis capaz de transformar as relações sociais existentes na 

sociedade e, entre elas, aquelas que se dão no chão da nossa escola. 
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Função Social e Princípios norteadores do trabalho Pedagógico 
 

Nossa Visão: “Ser reconhecida como instituição de educação que concretiza 

o processo de ensino e aprendizagem, com qualidade, ética e comprometimento”. 

Nossa Missão: “Promover o pleno desenvolvimento do aluno, preparando-o 

para a cidadania e qualificando-o para o trabalho, levando em consideração o 

multiculturalismo, a diversidade, a autonomia, conteúdos significativos, unidade entre 

história e sujeito e visão de mundo abrangente”. 

 Derivada desta missão é ainda tarefa do CEF 15, junto com outras 

instâncias sociais, preservar a identidade de um povo, contribuir para melhorar a 

educação brasileira, apoiar serviços e obras educativas para pessoas de escassos 

recursos econômicos, garantindo e vivenciando os valores humanos e cristãos, 

afirmando o valor da vida, da família e da cidadania, fomentando o respeito às 

individualidades e às legítimas diferenças. Para concretizar sua missão de contribuir 

na "renovação da sociedade”, esta escola educa para a solidariedade, a honestidade 

e a justiça, utilizando os avanços científicos como base e instrumento de sua 

aprendizagem. 

 Nosso Lema: Ensino de qualidade, educação integral, cultura da paz. 

As considerações anteriormente delineadas levam a definição dos seguintes 

princípios que atendem a uma abordagem pluralista da educação, partindo da 

interdisciplinaridade implícita no processo educativo: 

Princípio sócio histórico do conhecimento, entendendo o 

conhecimento como produto da construção histórica do ser humano, que nas suas 

interações o constrói e reconstrói, conforme suas necessidades. 

Princípio de uma concepção de sociedade com maior justiça social, o 

que pressupõe melhor qualidade de vida, por meio de diferentes formas de pensar e 

atuar sobre a realidade, que se apresenta de modo multifacetado, plural e complexo. 

Princípio da compreensão das diferenças, formadora da sociedade 

brasileira. As diferenças de etnia, gênero, classe etc. que dão origem a diferentes 

modos de organização da vida, valores e crenças apresenta-se para a educação 

como um desafio interessante, de forma que é impossível desconhecê-lo e ignorá-lo 
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Princípio da compreensão da pesquisa como processo educativo, 

enquanto fio condutor e elemento aglutinador dos demais componentes curriculares, 

constituindo-se em elemento articulador entre teoria/prática. 

Princípio da compreensão da práxis, enquanto unidade teoria-prática.  

 Acreditamos que o Projeto-Político-Pedagógico da nossa Escola 

representa um desafio importante na caminhada de uma escola que busca 

efetivamente uma educação de qualidade. Sentimo-nos fortalecidos por acreditar 

cada vez mais na educação humanizadora-libertadora e, assim exercitar nossa 

autonomia, repensando a prática e apontando caminhos. 

      Houve momentos para a leitura de bons textos e de reflexões nas 

reuniões de (re) elaboração sobre as dificuldades e necessidades presentes em 

nossa escola, buscando através de questionários abordarmos questões relevantes 

que analisasse em seus diversos aspectos, a prática que vem sendo desenvolvida, a 

comunidade escolar, a forma como a escola está organizada, a convivência em seu 

interior, a aprendizagem dos alunos, os conteúdos, a metodologia, os recursos 

didáticos, o espaço físico e a forma de avaliação e gestão. A fim de buscarmos o 

enfrentamento e os possíveis caminhos norteados pelo princípio da Gestão 

Democrática e a valorização do conhecimento científico. 
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Concepções Teóricas  

 

"Educação não é o quanto você tem guardado na memória, 

nem mesmo o quanto você sabe. É ser capaz de diferenciar 

entre o que você sabe e o que você não sabe." 

Anatole França                                                         

 

                Os Pressupostos e Princípios desse Projeto foram construídos com base 

no Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota, nas Orientações Pedagógicas 

e do Currículo em Movimento da Secretaria de Educação e nas experiências vividas, 

no Manual de Orientação do PROEITI 2014, nas novas Teorias em Educação, com 

os olhos atentos aos sinais dos tempos atuais e dirigidos a um futuro próximo ou 

remoto. Pretende ser criterioso onde o dizer e o fazer busque os ecos da adequação 

e da coerência, num paradigma que acompanhe a ação de ser um educador do CEF 

15 do Gama.  

 O objetivo primordial é dar espaço para que o aluno possa exercer sua 

consciência crítica ao aprender fazendo. A escola deve constituir-se em lugar onde o 

aluno construa o seu conhecimento, numa postura de indagação e  análise avaliativa 

da realidade social, ao mesmo tempo em que experiência os valores cristãos em 

ações efetivas. 

 A Pedagogia Histórico-Crítica,  é um marco no movimento educacional 

brasileiro, porém pouco desenvolvida no cotidiano das escolas. Pretende-se com 

este trabalho demonstrar aos profissionais da educação a viabilidade desta ser 

colocada em prática em sala de aula, oportunizando assim uma prática docente 

comprometida com o processo ensino-aprendizagem, com a promoção das 

capacidades psíquicas, promovendo a promoção humana dos educandos, para que 

estes rompam a alienação e a barbárie, colocando-se conscientemente no âmbito 

social. 

 A Psicologia que embasa a Pedagogia Histórico-Crítica é a Teoria 

Histórica- Cultural de Vygotsky, onde o homem é compreendido como um ser 

histórico, construído através de suas relações com o mundo natural e social. Ele 

difere das outras espécies pela capacidade de transformar a natureza através de 

http://franciscasilveira.blogspot.com.br/p/projeto-politico-pedagogico.html
http://franciscasilveira.blogspot.com.br/p/projeto-politico-pedagogico.html
http://franciscasilveira.blogspot.com.br/p/projeto-politico-pedagogico.html
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seu trabalho, por meio de instrumentos por ele criados e aperfeiçoados ao longo do 

desenvolvimento histórico humano. 

 O conhecimento na perspectiva Histórico-cultural é construído na 

interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. Suas bases são 

constituídas sobre o trabalho e o uso de instrumentos, na sociedade e na interação 

dialética entre o homem e a natureza. Vygotsky dedicou-se ao estudo da evolução 

das funções psicológicas superiores, onde o conceito central é o da mediação, que 

assume papel fundamental, pois ela é o elemento efetivamente novo incluído na 

análise das funções superiores. Neste conceito a relação entre sujeito e objeto não 

acontece diretamente, mas sim é mediada por um elemento intermediário. As 

funções psicológicas superiores são essencialmente humanas, originárias da 

interação homem-mundo-cultura, interação essa mediada por instrumentos e signos 

criados ao longo da história sociocultural da humanidade. 

 O processo de internalização é evidenciado nessa teoria como um 

processo de transformação, de modificação da compreensão individual; há uma 

reorganização, em oposição a uma transmissão automática dos instrumentos 

fornecidos pela cultura. Esse processo é compreendido como uma atividade 

responsável pelo domínio dos instrumentos de mediação do homem com o mundo. 

Portanto, a internalização consiste na transformação de uma atividade externa para 

uma atividade interna e de um processo interpessoal para um processo intrapessoal. 

Essas transformações são fundamentais para o processo de desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores e interessam particularmente ao contexto escolar, 

porque elas lidam com formas culturais que precisam ser internalizadas. Outro ponto 

importantíssimo nesta teoria é o processo de Formação de Conceitos. A formação 

de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções 

intelectuais básicas (atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade 

para comparar e diferenciar) tomam parte. Vygotsky através de seus estudos 

denominou-os de espontâneos e científicos. Os conceitos espontâneos criam várias 

estruturas necessárias aos aspectos elementares e mais primitivos de um conceito, 

dando-lhe corpo e vitalidade. Seu desenvolvimento é ascendente (de baixo para 

cima), partem do concreto para o abstrato. Eles são definidos por seus aspectos 

fenótipos (características do indivíduo determinadas pelo seu genótipo e pelas 
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condições ambientais), sem uma organização consistente e sistemática (VIGOTSKI, 

2001). Os conceitos científicos fornecem estrutura para o desenvolvimento crescente 

dos conhecimentos espontâneos da criança para o seu uso consciente e deliberado. 

Seu desenvolvimento é descendente (de cima para baixo), partem do abstrato para 

o concreto. Eles são sempre mediados por outros conceitos; exercem papel 

preponderante na aprendizagem escolar (VIGOTSKI, 2001). 

  A curva do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos não 

coincide, mas, ao mesmo tempo, e exatamente em função disto, revelam as mais 

complexas relações de reciprocidade entre ambos, existindo uma relação de 

interdependência, que, em dado momento, acaba confluindo. Os conceitos 

espontâneos alcançam os conceitos científicos, tornando-se científicos no cotidiano. 

No campo dos conceitos científicos o domínio de um nível mais elevado não deixa 

de influenciar os conceitos espontâneos da criança que foram constituídos 

anteriormente. Esse domínio leva à elevação do nível dos conceitos espontâneos, 

que são reconstruídos sob a influência do fato que a criança passou a dominar 

através dos conceitos científicos (VIGOTSKI, 2001).  

 Os conceitos científicos são de grande relevância, pois melhoram áreas 

do desenvolvimento ainda não percorridas pela criança. A apreensão de um 

conceito científico antecipa o caminho do desenvolvimento, transcorrendo uma zona 

em que a criança ainda não tem amadurecido as respectivas possibilidades. 

Portanto, a aprendizagem dos conceitos científicos pode desempenhar um papel 

imenso e decisivo em todo o desenvolvimento intelectual da criança (VIGOTSKI, 

2001). 

  Vygotsky construiu a teoria da zona de desenvolvimento proximal, tendo 

por finalidade explicar como a aprendizagem gera desenvolvimento. Através de 

exemplos afirma que existe uma relação entre determinado nível de 

desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem (SCALCON, 2002, 

p.59).  

 Nesse contexto, para Vygotsky, não existe somente um nível de 

desenvolvimento, mas no mínimo dois: o real e o potencial. Nível de 

desenvolvimento real é aquele em que a criança é capaz de solucionar problemas 

sozinhos, sem a ajuda de terceiros. Nível de desenvolvimento potencial é aquele em 
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que as crianças dependem da colaboração e do auxílio de outras pessoas para 

encontrar as soluções. 

 A zona de desenvolvimento proximal é importantíssima no âmbito escolar, 

pois é nela que ocorrem as intervenções de outras pessoas e do meio físico no 

desenvolvimento humano. Portanto, a educação representada pelo professor, é 

aquele no qual a criança mantém interações permanentes na escola, e este tem o 

dever de conhecer os níveis de desenvolvimento dos alunos, oportunizando lhe 

assim dirigir o ensino para estágios mais avançados, direcionando os educandos 

para sua força potencial. 

 Os princípios norteadores que orientam o nosso Projeto Político 

Pedagógico estão contemplados na LDB nº 9394/96, no seu Art. 3º: 

I. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o     

pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de Idéias e concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

V.  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VI. Valorização do profissional da educação escolar; 

VII.  Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da 

legislação do sistema de ensino; 

VIII. Garantia do padrão de qualidade; 

IX. Valorização da experiência extracurricular; 

X.  Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais [...] 

      A (re) elaboração do Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino 

Fundamental 15 do Gama surgiu como requisito básico para a oferta de uma 

Educação Integral de qualidade com efetividade social.  

      É necessário afirmar que é uma atribuição da escola, não há modelos a 

serem seguidos porque não há escolas idênticas. É um documento que necessita de 

constante avaliação por parte da própria escola, caso contrário, será um documento 

de gaveta, apenas para cumprir formalidades burocráticas. É necessário programar-

lo, pois nunca estará finalizado, ele será sempre um ponto de partida, porque na 
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escola há vida e a vida modifica-se continuamente. Novos desafios surgem todos os 

dias e novas demandas são exigidas. 

 

Gestão Democrática baseada na Lei 4.751/2012 
 

      A gestão democrática em educação nos remete a possibilidade de uma 

ação administrativa coletiva exigindo a participação de toda a comunidade escolar 

nas decisões do processo educativo, o que resultará na democratização das ações 

desenvolvidas na escola, contribuindo para o aperfeiçoamento da administração e 

da parte pedagógica, fazendo com que a escola como instituição social tenha a 

possibilidade de construir a democracia como forma política de convivência humana. 

 A Lei da Gestão Democrática no Distrito Federal (Lei nº 4.751, de 7 de 

fevereiro de 2012) visa uma ampla participação dos diversos segmentos 

educacionais com o propósito de elevar o nível de qualidade de gestão das unidades 

de ensino, e, por consequência, efetivar a excelência da educação nesta unidade da 

federação, reconhecendo na gestão democrática uma forma de fortalecimento 

institucional e de melhoria nos resultados de aprendizagens dos alunos.  

      O êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de 

seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade por uma 

vontade coletiva como fala Heloísa  Luck: O entendimento do conceito de gestão já 

pressupõe, em si, a idéia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas 

analisando situações, decidindo sobre o seu encaminhamento e agindo sobre elas 

em conjunto (1996 p.15). 

      Partilhando a gestão com a comunidade, a escola fixa raízes, vai além da 

busca de soluções próprias, mais adequadas às necessidades e às inspirações dos 

alunos e de suas famílias. A atuação da escola passa a ser compartilhada por todos. 

Quando ampliamos o número de pessoas que participam da vida da escola, é 

possível estabelecer relação mais flexível e menos autoritária entre todos os sujeitos 

da comunidade escolar. 

      Estes desafios precisam ser enfrentados, no nosso quotidiano com ações 

e reflexões coletivas, para que o processo de participação comunitária na gestão 

aconteça na nossa escola. 
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 Nesse sentido, para dar suporte e condições reais de participação a 

todos os atores da Escola e na mais variada amplitude, contamos com colegiados 

que, em sua forma e dinâmica, contribuem para consolidar a gestão democrática na 

Escola. São eles: Conselho Escolar, Conselho de Classe e APAM. 

 A elaboração do Projeto Político Pedagógico do CEF 15 do Gama 

seguiu a seguinte metodologia: 

  Reflexão sobre o PPP na semana Pedagógica, onde foi apresentada 

aos pais, alunos e funcionários desta U.E. a necessidade de (re) elaboração do 

mesmo, mostrando sua importância no processo ensino-aprendizagem; 

 Constituição dos grupos de trabalhos que fizeram estudos e reflexões a 

cerca dos objetivos, metas e ações para o ano de 2016; 

 Análise dos gráficos de rendimento escolar do ano de 2015; 

 Realização do Diagnóstico quanto aos requisitos mínimos apreendidos 

pelos alunos para a série para o qual irá cursar; 

 Explanação dos quesitos já discutidos anteriormente pelos grupos  em 

plenária para consenso das prioridades da escola; 

 Elaboração dos projetos coletivos, de área e de Disciplinas 

Diversificadas para execução em 2016, levando em consideração as experiências 

exitosas anteriores desenvolvidas na escola; 

 Sistematização das metas e ações levantadas para (re) estruturação do 

Projeto Político Pedagógico de todos os grupos de trabalhos envolvidos juntamente 

com a Coordenação Pedagógica, Supervisão, SOE, Sala de Recursos, Serviço de 

Apoio a Aprendizagem e equipe gestora finalizando a  (re)elaboração do PPP; 

 Encaminhamento a CRE para aprovação e publicização junto à SEDF; 

 Apresentação do Projeto Político Pedagógico a toda a comunidade 

escolar. 

 

Concepções que orientam as práticas pedagógicas.           

 

         De Mundo: O mundo é o local onde ocorrem as interações homem-

homem e homem-meio social caracterizada pelas diversas culturas e pelo 

conhecimento. Devido à rapidez do processo de assimilação das informações e pela 



48 
 

globalização torna-se necessário proporcionar ao homem o alcance dos objetivos 

materiais, políticos, culturais e espirituais para que sejam superadas as injustiças, 

diferenças, distinções e divisões na tentativa de se formar o ser humano que se 

imagina. Isto será possível se a escola for um espaço que contribua para a efetiva 

mudança social. 

        De Sociedade: Somos uma sociedade capitalista, competitiva baseada 

nas ações e resultados, por isso precisamos construir uma sociedade libertadora, 

crítica, reflexiva, igualitária, democrática e integradora, fruto das relações entre as 

pessoas, caracterizadas pela interação de diversas culturas em que cada cidadão 

constrói a sua existência e a do coletivo. 

         De Homem: O homem, na atualidade, é um ser competitivo e 

individualista, resultado das relações impostas pelo modelo de sociedade em vigor. 

No entanto, a luta deve ser por um homem social, voltado para o seu bem próprio, 

mas, acima de tudo, para o bem estar do grupo do qual faz parte. O homem, que 

modifica a si mesmo pela apropriação dos conhecimentos, modifica também a 

sociedade por meio do movimento dialético “do social para o individual para o 

social”. Destarte, torna-se sujeito da história. 

         De cidadania: Uma cidadania plena deve ser sadia, prática, 

comparativa e consciente, tornando cada indivíduo participativo como cidadão em 

sua atuação social, frente aos direitos e deveres de cada um. 

         Com base nas experiências do estudante, com os olhos atentos aos 

sinais dos tempos atuais, verificam-se situações indesejáveis, como a violência 

urbana e as desigualdades sociais. Esse quadro se reflete, muitas vezes, na rotina 

escolar quando se observa, por exemplo, a indisciplina e a evasão escolar, o 

desinteresse pelos estudos, a indiferença política, a falta de expectativa, de sonhos 

e de planos para o futuro. 

        Cabe à escola colaborar para que o aluno cresça na construção de sua 

cidadania, no resgate dos valores morais, da esperança de uma vida melhor, de 

convivência pacífica, harmoniosa e sadia. 

        De Cultura: A cultura ao ser definida se refere à literatura, cinema, arte, 

entre outras, porém seu sentido é bem mais abrangente, pois cultura pode ser 

considerada como tudo que o homem, através da sua racionalidade, mais 
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precisamente da inteligência, consegue executar. Dessa forma, todos os povos e 

sociedades possuem sua cultura por mais tradicional e arcaica que seja, pois todos 

os conhecimentos adquiridos são passados das gerações passadas para as futuras. 

        Os elementos culturais são: artes, ciências, costumes, sistemas, leis, 

religião, crenças, esportes, mitos, valores morais e éticos, comportamento, 

preferências, invenções e todas as maneiras de ser (sentir, pensar e agir). 

       A cultura é uma das principais características humanas, pois somente o 

homem tem a capacidade de desenvolver culturas, distinguindo-se, dessa forma, de 

outros seres. 

       Apesar das evoluções pelas quais passa o mundo, a cultura tem a 

capacidade de permanecer quase intacta, e são passadas aos descendentes como 

uma memória coletiva, lembrando que a cultura é um elemento social, impossível de 

se desenvolver individualmente. 

      Cabe à escola trabalhar as manifestações culturais em seu ambiente, a 

fim de fazer parte da formação do aluno, resgatando as culturas sociais, a 

valorização da cultura do aluno na escola, inserir tanto na prática pedagógica como 

de forma sistemática a concepção de cultura e trabalhando a questão da diversidade 

cultural. 

      De Escola: A Escola configura-se como a instância que, erigida pela 

sociedade, se incumbe de garantir que as novas gerações tenham acesso ao legado 

cultural da humanidade. É um espaço geográfico e histórico onde a educação se dá 

de forma intencional, estruturada, sistematizada e explícita. Nela, o conhecimento é 

assimilado, apropriado e construído ativamente, revestindo-se de criticidade e 

inovação, colaborando para o avanço cultural e atendendo às novas necessidades 

do ser humano. 

      Nesse contexto, todos os integrantes e também a própria escola se 

transformam conforme as inquietações, as percepções, as mediações e as 

superações que ocorrem a todo o momento. 

      A Escola, como entidade educativa, tem, como papel principal, a 

ampliação do repertório cultural, artístico e intelectual das suas crianças e de seus 

estudantes, motivo pelo qual se faz e se torna importante e significativa dentro da 

sociedade, contribuindo  para a sua formação.  
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      Além disso, a instituição escolar não pode estar desconectada do mundo 

afetivo da criança e do estudante, já que esse é um todo indivisível. A construção do 

conhecimento significativo se dá com envolvimento e disposição. Ninguém se 

entrega a uma atividade com alegria e prazer sem que esteja a ela integrado e 

envolvido por inúmeros aspectos e interesses. A Escola, portanto, deve estar atenta 

aos aspectos afetivos dos estudantes, visto que esses aspectos são condições 

fundamentais para a participação, tanto no processo de aprendizagem como na 

formação do espírito de solidariedade e colaboração. 

      A nossa escola tem como compromisso o desenvolvimento do ser 

humano, colaborando, de forma sistematizada e direcionada, para sua formação por 

meio da veiculação e produção de conhecimentos socialmente válidos. A estreita 

relação com a comunidade é perseguida, levando em conta suas características e 

necessidades. 

      O conhecimento sistematizado é a espinha dorsal responsável pelo êxito 

na escola e fora dela, para a vida em sociedade. 

      De Inclusão: Numa perspectiva de inclusão, pensa-se o processo de 

educar como ato de humanizar e sensibilizar a prática docente no sentido de fazer 

valer realmente todos os direitos cabíveis ao cidadão, conforme reza a lei. 

       Para tal, faz-se necessária uma sensibilização junto aos alunos, 

professores e todos os envolvidos na comunidade escolar quanto à idéia de 

inclusão. Para isso podem ser utilizados recursos como vídeos, palestras, oficinas, 

exposições, peças teatrais, apresentações em geral, com a participação e 

valorização dos alunos inclusos. 

      Os direitos comuns a todo cidadão devem ser observados e respeitados 

para todos os indivíduos, além dos direitos específicos de quem possui alguma 

necessidade educacional especial. 

      A inclusão acontece em diversas faces: inclusão social, econômica, 

digital, familiar, na saúde, no direito de ir e vir. Enfim, onde houver uma deficiência 

de algum dos direitos básicos do cidadão, aí deve haver o processo de inclusão 

adequado. 

      O compromisso com a inclusão tem caráter político, social, ético e, 

sobretudo humano. 
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 A inclusão é um desafio permanente nos nossos dias. Nesse sentido, 

trabalhar na perspectiva da inclusão de forma ampla significa oferecer múltiplas e 

sempre singulares condições para o crescimento e aprendizagem de cada aluno/a. É 

necessário formular políticas de inclusão e projetos político-pedagógicos que 

contemplem a diversidade e incluam as crianças, jovens e adultos da nossa escola, 

considerando as diferenças dos sujeitos e as especificidades de suas culturas e 

aprendizagens, garantindo a equiparação de oportunidades. Esse é o desafio que 

temos assumido no CEF 15 do Gama. 

       De Ensino e Aprendizagem: O processo de ensino-aprendizagem tem 

sua origem no diagnóstico do aluno, quando educador e educando interagem com o 

objetivo de traçar os objetivos e estratégias de ensino de acordo com as 

necessidades apresentadas pelo aluno e pela turma. 

      O professor, nesse sentido, deixa de ser um mero transmissor de 

conteúdos para torna-se um orientador, estimulador e intermediador do conjunto de 

processos que levam o aluno à aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento de 

conceitos e valores e na construção de sua cidadania, norteando sua vida no 

contexto da sociedade em que está inserido. 

      Cabe ao professor valer-se de diversas estratégias e metodologias 

adequadas para que o processo pedagógico tenha êxito. É fundamental que o 

professor tenha habilidades para interpretar as informações do ambiente, realizar 

experiências de aprendizagem, discutir o resultado com a coordenação pedagógica 

e com os alunos, visando ao crescimento e aperfeiçoamento da prática pedagógica 

em sala de aula e no ambiente escolar. 

       De Currículo: A garantia do acesso, da permanência e das 

aprendizagens do estudante preconizadas no documento do currículo em 

movimento, que norteia as políticas educacionais da Secretaria de Educação do DF, 

vão se concretizar no CEF 15 do Gama na medida em que neste ano letivo de 2018 

somos desafiados a repensar a concepção curricular de forma a moldá-lo 

adequadamente a nossa realidade. Esta reconstrução curricular deverá passar pela 

adoção de estratégias didático-pedagógicas que sejam desafiadoras e provocadoras 

para que os alunos do PROEITI sejam estimulados continuamente para que suas 
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aprendizagens possam extrapolar seu tempo na escola, modificando sua vida 

familiar e social presentemente e no futuro. 

       A reorganização curricular no formato de ciclos para as aprendizagens de 

acordo com as Diretrizes pedagógicas para o 3º ciclo reforça o nosso compromisso 

com a garantia das aprendizagens. 

A Organização do Trabalho Pedagógico em ciclos, na escola, assenta-se na 

possibilidade de se recorrer a pedagogias diversificadas a fim de contemplar os 

múltiplos modos de aprender, tendo como base os preceitos da Pedagogia 

Históricos- Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções 

teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF 

que consideram que o processo de ensino e aprendizagem parte das práticas 

sociais nas quais professores e estudantes está inserido4.  

       As novas estratégias possibilitarão a aprendizagem através da 

democratização dos saberes e da inclusão social destes indivíduos. Valendo-se para 

tanto das abordagens por eixos transversais da educação que serão trabalhados por 

meio de diversos projetos interventivos distribuídos nas disciplinas da Parte 

Diversificada do currículo. Estas novas concepções também deverão se refletir nas 

disciplinas do Núcleo Comum, pois estas disciplinas abordarão temas como a 

diversidade, a cidadania, os direitos humanos e a sustentabilidade permeando os 

seus temas tradicionais. 

       A ênfase de todo o processo educacional deverá ser centrada na figura 

do aluno para instrumentá-lo e habitá-lo ao protagonismo infanto-juvenil como sujeito 

transformador da realidade e capaz de atitudes críticas, éticas e reflexivas. 

       A escola neste conjunto de ações promoverá experiências pessoais e 

coletivas aos seus alunos dando um novo significado ao conteúdo dos eixos 

transversais e integradores da educação. 

        De Tecnologia: A palavra tecnologia tem origem no grego tekhne 

(técnica, arte, ofício) e logos (estudo, ciência) A. tecnologia é um produto da ciência 

e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que 

                                                             
 

4  Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens, 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014, página 17, 
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visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico 

em diversas áreas de pesquisa. 

        É fato que a tecnologia tem avançado de forma muito mais veloz e 

volumosa nos últimos anos do que se observou em épocas anteriores. O mundo 

vivencia uma nova experiência do tempo intrinsecamente ligada às novas 

tecnologias que parecem provocar impactos significativos nos processos cognitivos 

e que, consequentemente, indicam a urgência de pensar mudanças nas formas de 

pensar a seleção e transmissão do conhecimento e da informação, sem se esquecer 

da formação integral do ser como cidadão deste tempo. 

        A primeira preocupação da escola não é a mera utilização de recursos 

tecnológicos em sala de aula, com aparelhos, projetores, laptops, etc. Antes, cabe à 

escola contribuir na preparação do aluno em como lidar e interagir em seu cotidiano 

com a tecnologia que o rodeia. 

        Inserir os recursos tecnológicos no ambiente da escola e da sala de aula 

também pode ser interessante como um meio de aprimorar as aulas, a fim de torná-

las mais atrativas, interessantes, e didáticas. Caso isso esses fins não se observem, 

o uso de aparato tecnológico por si só não fará sentido. 

        Inserir o professor digitalmente também é um ponto importante. A 

formação continuada dos educadores pode contemplar esse processo. 

        De Avaliação: A avaliação possui diversas funções. Para a realidade da 

SEEDF, entende-se que as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o 

que se ensina e o que se aprende está no processo de avaliação formativa. Avaliar 

para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se. 

        A avaliação deve mostrar o caráter qualitativo do aluno, com ênfase nas 

particularidades de cada turma, considerando a heterogeneidade do grupo. Por 

outro lado, a avaliação deve também medir a aprendizagem por parte do aluno, de 

como este desenvolveu habilidades e competências em um volume adequado de 

acordo com um padrão mínimo esperado, previsto na proposta curricular adotada 

pela escola. 

        Nesse sentido é interessante a utilização de instrumentos, 

procedimentos e formas diferenciadas (variadas) que contribuam para a conquista 

das aprendizagens por parte de todos os estudantes. 
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       A avaliação é um processo contínuo e envolve todos os segmentos da 

escola: alunos, professores, família, funcionários e Estado. 

       Os professores deverão reconhecer as características da avaliação que 

efetivamente concretizam no seu dia-a-dia e desenvolver compromissos que se 

orientem para novas práticas avaliativas. Essa consciencialização e esse 

compromisso implica a reflexão baseada na prática, de tal modo que possa valorizar 

diferentes modalidades de avaliação pela experiência da utilidade das mesmas. Esta 

componente de reflexão a partir de situações reais de avaliação, de integração entre 

teoria e prática, parece-nos fundamental para garantir práticas profissionais de 

avaliação de qualidade. 

Os resultados da avaliação servirão de base para identificar como o processo 

de aprendizagem tem acontecido. As informações que essa avaliação revela 

permitem o planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas pedagógicas no 

intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. Ou seja, seus resultados servem 

para apoiar, compreender, reforçar, facilitar, harmonizar as competências e 

aprendizagens dos alunos. 
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Educação Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 A educação integral é um ideal de formação humana perseguida desde a 

Antiguidade Clássica. Para os gregos, a educação do cidadão se traduzia numa 

formação humanista que levasse em conta o corpo e o espírito para dotar o cidadão 

de condições de participar em sociedade, ou seja, que abrangesse os aspectos 

intelectual, físico, estético e ético. É na modernidade, no contexto de busca da 

emancipação humana que (re) surge o conceito da educação integral do cidadão e 

consolida-se a escola pública para tal fim. 

 O tema da educação integral é uma tendência dos discursos políticos 

atuais, mas ainda é pouco investigado no Brasil. No entanto, vários educadores 

brasileiros lutaram por uma educação como direito de todos e meio para combater 

as desigualdades, bem como por uma escola em tempo integral na qual se 

desenvolvesse uma educação integral. Anísio Teixeira, signatário do Manifesto dos 

Pioneiros de 1932, foi o grande expoente dessa luta por educação integral junto com 

Darcy Ribeiro. 

 Para Anísio não bastava garantir o acesso à escola, era preciso 

oferecer alimentação e garantir o acesso ao esporte, cultura e lazer e formar para o 

trabalho e para a vida em sociedade. Para isso, defendia a necessidade das escolas 

desenvolverem um programa de formação integral do(a) estudante, que consistia em 

um núcleo comum, educação física e música, desenho, dança, teatro, ou seja, um 

currículo integrado entre a formação geral e as atividades de cunho mais lúdico. Só 

assim seria possível desenvolver as habilidades de estudo e trabalho, necessárias 

para a vida adulta e para a vida comunitária. 

 



56 
 

 Desde Anísio Teixeira, várias tentativas pontuais de implantação de 

escolas de tempo integral com educação integral foram efetuadas, através de 

políticas públicas voltadas para essa finalidade.  

 Em 2007, o Ministério da Educação lançou o programa Mais Educação, 

que tem como objetivo aumentar a oferta educativa nas escolas públicas por meio 

de atividades optativas oferecidas em diálogo direto com as comunidades em que 

se inserem. 

   Nas diferentes concepções de educação integral, liberal e libertária, há 

identidade na noção de aprendizagem através de atividades e não da transmissão 

de conhecimentos como algo acabado. 

   O conceito de educação integral vai além dos aspectos da racionalidade 

ou cognição. Ele dá importância também ao olhar, às artes, à estética, à música, 

significa desenvolver as dimensões afetivas, artísticas, espirituais, os valores, a 

saúde, o corpo. O ponto principal que o envolve tem a ver com outra lógica de 

aprendizagem. A gente não aprende só na escola, adquirimos cada vez mais 

conhecimento durante toda a vida.  A relação que a educação integral tem com o 

espaço e o tempo é diferente da forma tradicional de educação que vemos na 

maioria das escolas públicas.  

   Estamos diante de um cenário de quebra de paradigmas da forma de 

conceber e trabalhar com a educação integral, haja vista a superação de barreiras 

culturais, que perpassam as relações interpessoais e de poder no caráter 

organizacional da escola, impregnado de heranças burocráticas, tecnicistas e 

formalistas. Torna-se um desafio trabalhar a ressignificação das ações pedagógicas. 

  A Escola de Tempo Integral vem sendo discutida amplamente por 

diversos autores e sob diversos aspectos. Questões como, a elaboração de um 

currículo que atenda essa expansão da carga horária, sem que acarrete aos alunos 

e aos professores um acúmulo de tarefas e, portanto, os sobrecarregue. A 

necessidade de complementação na formação dos profissionais da educação, bem 

como a elaboração de uma nova proposta pedagógica, que possibilite o 

desenvolvimento dos educandos de forma eficaz.  

    Gallo (1995) é pródigo em apresentar as principais características que 

fundamentam as práticas libertárias de educação integral para esse nível de ensino. 

http://educacaointegral.org.br/historico/
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Ele afirma que, para os anarquistas, “a educação integral (...) pode ser dividida em 

duas fases distintas” (p.98). A primeira corresponderia aos nossos anos iniciais do 

ensino fundamental e a segunda, aos anos finais. Neste momento inicial, é preciso 

“entender como a criança aprende e fixa as primeiras impressões, os primeiros 

conhecimentos” (p.99), o que é realizado a partir do instigar de sua curiosidade 

infantil. É um período em que reina a espontaneidade, através do trabalho com os 

sentidos e a sensibilidade. 

 

Marcos Legais 
 

Constituição Federal, artigos 205, 206 e 227:  

 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

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

qualificação para o trabalho. 

     Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

  II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber;  

 III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

 IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; (...)  

 VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia 

de padrão de qualidade.  

  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. • Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90):  
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 Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade.   

 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: 

  I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

  II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar 

critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

     IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

     V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.  

 

Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996):  

     Art. 34º. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 

quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado 

o período de permanência na escola. (...) § 2º. O ensino fundamental será ministrado 

progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.  

     Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir 

da publicação desta Lei. § 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a 

progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o 

regime de escolas em tempo integral 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos:  

  O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto 

educativo integrado deve prever uma jornada escolar de, no mínimo, sete horas 

diárias. A ampliação da jornada poderá ser feita mediante o desenvolvimento de 

atividades como as de acompanhamento e apoio pedagógico, reforço e 

aprofundamento da aprendizagem, experimentação e pesquisa científica, cultura e 
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artes, esporte e lazer, tecnologias da comunicação e informação, afirmação da 

cultura dos direitos humanos, preservação do meio ambiente, promoção da saúde, 

entre outras, articuladas aos componentes curriculares e áreas de conhecimento, 

bem como as vivências e práticas socioculturais.  

   [...] As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar, conforme 

a disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do 

território em que está situada a unidade escolar, mediante a utilização de 

equipamentos sociais e culturais aí existentes e o estabelecimento de parcerias com 

órgãos ou entidades locais, sempre de acordo com o projeto político-pedagógico de 

cada escola. 

   [...] E para que a oferta de educação nesse tipo de escola não se resuma a 

uma simples justaposição de tempos e espaços disponibilizados em outros 

equipamentos de uso social, como quadras esportivas e espaços para práticas 

culturais são imprescindíveis que atividades programadas no projeto político 

pedagógico da escola de tempo integral sejam de presença obrigatória e, em face 

delas, o desempenho dos alunos seja passível de avaliação. (Parecer CNE/CEB 

Nº11/2010, p. 25-26).  

 

Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação: (2001- 

2010):  

    Diretrizes do Ensino Fundamental As diretrizes norteadoras da educação 

fundamental estão contidas na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e nas Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental. Nos 

cinco primeiros anos de vigência deste plano, o ensino fundamental deverá atingir a 

sua universalização, sob a responsabilidade do Poder Público, considerando a 

indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.  

    O direito ao ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao 

ensino de qualidade, até a conclusão. O atraso no percurso escolar resultante da 

repetência e da evasão sinaliza para a necessidade de políticas educacionais 

destinadas à correção das distorções idade-série. A expressiva presença de jovens 

com mais de 14 anos no ensino fundamental demanda a criação de condições 

próprias para a aprendizagem dessa faixa etária, adequadas à sua maneira de usar 
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o espaço, o tempo, os recursos didáticos e às formas peculiares com que a 

juventude tem de conviver. A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar 

os percursos escolares, permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na 

escola o tempo necessário para concluir este nível de ensino, eliminando mais 

celeremente o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da 

população brasileira. A ampliação da jornada escolar para turno integral tem dado 

bons resultados.  

    O atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no 

cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de 

atividades artísticas e alimentação adequada, no mínimo em duas refeições, é um 

avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar 

democraticamente as oportunidades de aprendizagem. O turno integral e as classes 

de aceleração são modalidades inovadoras na tentativa de solucionar a 

universalização do ensino e minimizar a repetência. 

 

Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE – 2011/2020) - PL 8530/10:  

 

       Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em cinquenta por cento das 

escolas públicas de educação básica.  

    Estratégias:  

    6.1 Estender progressivamente o alcance do programa nacional de 

ampliação da jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em 

tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

interdisciplinares, de forma que o tempo de permanência de crianças, adolescentes 

e jovens na escola ou sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete 

horas diárias durante todo o ano letivo, buscando atender, pelo menos, a metade 

dos alunos matriculados nas escolas contempladas pelo programa. 

 

Decreto n° 7.083/2010. Dispõe sobre o Programa Mais Educação:   

 Art. 2º. São princípios da educação integral, no âmbito do Programa  Mais 

Educação: 
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  I - a articulação das disciplinas curriculares com  diferentes campos de 

conhecimento e práticas socioculturais citadas no § 2o do art. 1o; 

 II - a constituição de territórios educativos para o  desenvolvimento 

de atividades de educação integral, por meio da  integração dos espaços 

escolares com equipamentos públicos como  centros comunitários, bibliotecas 

públicas, praças, parques, museus e  cinemas;  

 III - a integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução 

com as comunidades escolares;  

 IV - a valorização das  experiências históricas das escolas em tempo 

integral como inspiradoras da educação integral na contemporaneidade; 

  V - o incentivo à criação de  espaços educadores sustentáveis com a 

readequação dos prédios  escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à 

formação de professores e à inserção das temáticas de sustentabilidade ambiental 

nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos;  

 VI - a afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na 

diversidade,  na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, 

geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política e de nacionalidade, 

por meio da inserção da temática dos direitos humanos na formação de professores, 

nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; e  

 VII - a articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas para 

assegurar a produção de conhecimento, a sustentação teórico-metodológica e a 

formação inicial e continuada dos profissionais no campo da educação integral. 

 

Portaria nº 01 de 27 de novembro de 2009. 

     Resolve, 

     Art. 1º Estabelecer as diretrizes constantes do Anexo que serão 

norteadoras para a implementação de política de educação integral no Distrito 

Federal.  

    Art. 2º Normas Complementares serão editadas para a adequada 

implementação das diretrizes ora estabelecidas. 

    Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Marcelo 

Aguiar - Secretário de Estado Extraordinário para a Educação 
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Integral. 

    Currículo em Movimento- Educação Integral – DF Versão para 

validação Fevereiro de 2013. 

   Projeto Cidade escola Candanga: Educação Integral – Março de 2014 - 

Projeto Implementado na Região Administrativa de Brazlândia-DF. 

   No cotidiano da nossa escola desenvolvemos múltiplas atividades 

artísticas, como música, dança, pintura, literatura, não apenas para desenvolver o 

gosto pela produção e pela apreciação da arte mas para, além do desenvolvimento 

do prazer estético, exercitar percepções sensitivas e habilidades manuais e 

corporais. 

    Em se tratando de proposta curricular da escola integral, o currículo 

praticado na nossa escola tem como característica essencial a  perspectiva 

emancipadora e transformadora, propõe a formação humana a partir das relações 

culturais e Inter transculturais entre todos os sujeitos que participam do processo de 

ensino e aprendizagem. Valoriza a convivência ética e estética entre os diversos 

segmentos escolares, respeitando a diversidade cultural, as diferentes etnias, 

gêneros, sexualidades, religiosidades, suas respectivas semelhanças. Considera e 

trabalha a democracia como meio e fim, estabelecendo relações dialógicas – 

portanto críticas e criativas – entre as diferentes ciências, os diferentes 

conhecimentos e saberes, de forma que a escolha dos conteúdos programáticos e 

as metodologias de ensino e aprendizagem – incluindo-se aí a avaliação – sejam 

fruto do esforço coletivo de professores, alunos e comunidade. 

  Para além dos limites postos, temos a clara certeza de que a Escola de 

Tempo Integral é, hoje, o local privilegiado para desenvolver integralmente o aluno 

visando à sua emancipação plena como ser humano e não apenas o preparando 

para o mercado de trabalho. Assim, ao falar de Educação Integral, podemos citar a 

epígrafe de Paulo Freire: a escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata 

apenas do espaço físico, das salas de aula, das quadras, refeitórios, ou sequer do 

seu conteúdo. A escola é um lugar de instrução e socialização, de expectativas e 

contradições, de chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um 

ambiente onde as diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas. 
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Organização do trabalho Pedagógico da escola 

 

É preciso toda uma aldeia para educar uma criança.  

Provérbio africano 

 

   Quando ouvimos falar em Educação Integral, muitos de nós professores 

nos questionamos com desconfiança e preocupação sobre o que significa esse 

termo. Será que a educação já não contém em si essa pretensa integralidade, com 

tantos conteúdos programáticos, disciplinas, horários, didáticas, objetivos, 

planejamento e avaliações? Será que já não é o suficiente o tempo em que os 

alunos estão em sala de aula? A gente ainda quer mais? E aonde acontecerão as 

atividades previstas se a escola não tem espaço adequado? 

   Nesta perspectiva o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral 

(PROEITI) no CEF 15 do Gama vem como uma estratégia que promove a ampliação 

de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de 

educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes 

atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso porque a 

Educação Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a 

aprendizagem conectada a vida e ao universo de interesses e de possibilidades das 

crianças, adolescentes e jovens.  

   Dessa forma a organização e funcionamento do CEF 15 no ano de 2017 

ficam assim estabelecidos: Jornada de 9h relógio diária de atividades pedagógicas + 

(01) hora destinada ao almoço, higienização e descanso totalizando 10h diárias de 

acordo com o horário a seguir: 

 730h às 8h20: 1ª aula 

 08h20 – 09h10: 2ª aula 

 09h10 – 10h: 3ª aula 

 10h as 10h15: Intervalo 

 10h15 – 11h: 4ª aula 

 11h – 11h45: 5ª aula 

 11h45 às 12h30h – 6ª aula 

 12h30 – 13h30: almoço/higienização/descanso 
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   Oficinas no turno vespertino com duração de 1h relógio. 

 13h30 – 1430: 7ª aula 

 14h30 às 15h30- 8ª aula 

 15h30 às 15h50 – Intervalo – Lanche e Descanso 

 15h50 às 16h40 – 9ª aula 

 16h40 as 17h30 – 10ª aula 

       As disciplinas que compõem o currículo do PROEITI do CEF 15 Gama 

em 2018 têm origem nas questões científicas e tecnológicas, no desenvolvimento 

das linguagens, no mundo do trabalho, na produção artística, nas atividades 

desportivas e corporais, nos movimentos sociais, nos princípios da cidadania e da 

ética, além dos saberes incorporados da vivência cotidiana dos alunos. 

       Além do conhecimento, o currículo também contempla a formação 

completa do ser cidadão considerando, dessa forma, os aspectos socioeconômicos 

e culturais da Comunidade Escolar do CEF 15 do Gama. 

       Os alunos terão 15 disciplinas em seu currículo, distribuídas em dois 

blocos: Base Comum e Parte Diversificada. 

        No Bloco da Base Comum os componentes curriculares estão 

configurados em três áreas do conhecimento: 

 Ciências Exatas; 

 Linguagens e Códigos; 

 Ciências Humanas 
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Disciplinas da Base Comum 

 

 Após análise e sugestões da nossa comunidade escolar e sugestão da 

Coordenação de Educação Integral as Oficinas que compõem a parte diversificada 

do nosso projeto para este ano de 2018, estão distribuídas em cinco eixos 

metodológicos: 

 Acompanhamento Pedagógico: Língua Portuguesa, Matemática. 

 Vivência Esportiva - Tem como finalidade o desenvolvimento de 

valores sociais, a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, a 

melhoria da qualidade de vida (autoestima, convívio, integração social e saúde), 

diminuição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade, 

trabalho infantil) e a conscientização das práticas esportivas, assegurando o 

exercício da cidadania.  

 Cultura, Artes e Educação Patrimonial e Ambiental: 

 Oficina de teatro: Promoção por meio dos jogos teatrais de processos 

de socialização e criatividade, desenvolvendo nos educandos a capacidade de 

comunicação pelo corpo em processos de reconhecimentos em práticas coletivas. 

 Educação Ambiental; 

 Ética e Direitos Humanos; 

 Música: A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma 

espécie de modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, 

proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o 

desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o 

pensamento filosófico.  

 Comunicação e uso de mídias: Informática e cultura Digital: As 

atividades a partir dessa disciplina deverão desenvolver processos relacionados à 

educomunicação, para a criação de sistemas comunicativos abertos, dialógicos e 

criativos nos espaços educativos, que possibilitarão condições de acesso às 

diferentes mídias e tecnologias, ferramentas, instrumentos e informações que 

desenvolvam a ampliação da cultura digital e suas múltiplas modalidades de 

comunicação. Teremos aulas de iniciação a Robótica e Espanhol. 

 Oficina de Redação: A linguagem literária pode ser encontrada na 

prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e 
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também em verso, no caso dos poemas. Os textos literários não possuem 

compromisso com a transparência e, por esse motivo, muitas vezes demandam de 

nós um maior senso estético e maior capacidade de analisar e interpretar esse tipo 

de discurso. A Literatura encontra-se a serviço da arte e faz da criação literária um 

objeto linguístico e estético, ao qual podemos atribuir novos significados construídos 

a partir de nossas singularidades e perspectivas. O texto literário repercute em nós 

na medida em que revela emoções profundas, e sua compreensão dependerá de 

nossas vivências e do nosso repertório cultural. 

 

 Rotina 

 

 Temos 19 turmas que participam do PROEITI atendendo do 6º ao 9º ano 

e 5 turmas de Ensino Especial classes multisseriadas regular e TGD.( Estas classes 

não estão inclusas no PROEITI). 

 A grade horária dos alunos está organizada com as disciplinas que estão 

entremeadas entre Base Comum e Parte Diversificada. São seis aulas no turno 

matutino  uma hora de almoço no formato de Projeto Interventivo do Almoço : PIA , 

dividido em 3 etapas: Almoço, Higienização  e Descanso, e quatro aulas de 1h 

relógio em formato de Oficinas, que podem vir acompanhadas de aulas duplas. 

 Com o projeto PIA os alunos são acompanhados pelos professores 

regentes onde realizam atividades programadas para cada uma das três etapas: 

Incentivo a alimentação saudável, desperdício, hábitos de higiene e atividades de 

descanso e relaxamento. Por meio desse projeto os professores que estão com 

carga residual completam a sua carga de trabalho semanal. A duração do Projeto é 

de 1h por dia totalizando 5 horas relógio semanais. 

 Os diferentes momentos organizados que caracterizam a rotina da nossa 

escola são de suma importância para avaliação do desenvolvimento dos alunos e da 

proposta pedagógica e curricular, pois é na execução das atividades que se cria a 

possibilidade de estabelecer a relação entre teoria e prática e ainda, da atuação dos 

diferentes atores envolvidos no processo educativo.  

 

Intervalo Cultural 
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 O "Intervalo Cultural" acontece mensalmente com apresentações de música, 

teatro, dança poesia, entre outros, tendo como objetivo de proporcionar momentos 

de integração, que sejam agradáveis e alimentem a mente com sensações positivas, 

aproximação pessoal, ampliação do repertório artístico, que culmina na ampliação 

do conhecimento dos alunos. 

 

Aulas Passeio 

 Consiste na oportunidade que o aluno tem em sair do ambiente da sala de 

aula, tendo a possibilidade de conhecer novos lugares e diferentes situações de 

estudos e aprendizagens relacionados a conteúdos curriculares, usando todos os 

sentidos para buscar o desenvolvimento cultural, social, pessoal e intelectual do 

aluno, ampliando a sua visão de mundo. 

 

Parcerias 

 

Centro Olímpico 

 Firmamos parceria com o Centro Olímpico do Gama onde nossos alunos dos 

6º ao 9º ano fazem atividades nas seguintes modalidades: atletismo, golfe, natação, 

futsal e  basquete. 

 

Universidade de Brasília 

 Essa parceria trará iniciação a Robótica para nossos estudantes mais em 

especial para 40 meninas. 

 

Mulheres do Brasil 

 Incentivo a leitura com doação de livros a 30 estudantes, sendo um livro 

doado por mês. A culminância da leitura esta formatada em espaço de reflexão da 

leitura realizada no formato de clubinho dos estudantes a cada mês. 
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 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

“Conte-me e eu esquecerei; ensina-me e eu me lembrarei; envolva-me e eu aprenderei”.                                                                                                                 

Benjamim Franklin 

 

Afinal o que é coordenar? Coordenar do lat. coordinare, significa ligar, 

ajuntar; organizar, arranjar. Coordenação, do lat. tardio coordenatione nos passa a 

idéia de: mediar, ligar, articular um trabalho em andamento. Procurar unir, dar um 

sentido, uma articulação a algo que está sendo feito individualmente. 

No CEF 15 acreditamos que a função da Coordenação pedagógica é 

coordenar o planejamento pedagógico para qualificar a ação do coletivo da escola, 

vinculando e articulando o trabalho à Proposta Pedagógica da escola, possibilitando 

também, a construção e o estabelecimento de relações entre todos os grupos que 

desempenham o fazer pedagógico, refletindo e construindo ações coletivas. 

A coordenação Pedagógica coletiva do CEF 15 acontece toda quarta- 

feira. Realizamos uma reflexão conjunta de todas as ações que estão sendo 

desenvolvidas e vivenciadas no cotidiano da nossa escola. Diante das várias 

alternativas criadas e até mesmo consolidadas estamos sempre nos perguntando: O 

que configura um coletivo? Qual a identidade construída pelo grupo para a 

elaboração de um trabalho que seja coletivo, participativo e solidário? Até que ponto 

a organização da escola tem propiciado a vivência de trocas de experiências, 

contrapondo-se à prática solitária, reducionista e competitiva? Até que ponto 

alteramos a concepção gradeada de currículo e do trabalho? Até que ponto 

superamos cortes e descontinuidades, vencendo uma organização do trabalho por 

"especialistas" e com justaposição de partes e frações do conhecimento e 

habilidades?  

 Nesta perspectiva construímos nossa reflexão num contínum ação-

reflexão-ação. 

 

Atribuições da Coordenação Pedagógica 

 

 Coordenar as oficinas da Parte Diversificada em sintonia com a Base 

Comum e PPP da escola; 
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 Elaborar junto aos professores os projetos da Base Diversificada de 

cada oficina; 

 Dar suporte pedagógico às oficinas; 

 Dar suporte operacional às oficinas; 

 Coordenar e monitorar o Plano de Ação dos monitores do PDAF e do 

Mais  Educação; 

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos monitores; 

 Coordenar o horário de lanche e almoço dos alunos: organização das 

turmas no momento do lanche, do almoço, da escovação e da higienização. 

 Montar a escala de trabalho para todos os professores e funcionários 

que acompanharão o horário de almoço dos alunos. 

 Agendar as aulas de campo. 

 Apresentar planilha de kits lanche e quantidade de ônibus para todas 

as saídas com 30 dias de antecedência. 

 Operacionalizar as saídas dos alunos para o Centro Olímpico e CILG. 

 Planejar e organizar os eventos culturais e desportivos que serão 

desenvolvidos nas disciplinas da Base Diversificada. 

 Dar suporte técnico aos eventos culturais e desportivos da Base 

Comum. 

 Participar de reuniões com os demais coordenadores a fim de traçarem 

as linhas de articulação entre as atividades referentes à Base Nacional Comum e à 

Parte Diversificada do Currículo. 

 Participar da escala de plantão de atendimento aos alunos: problemas 

disciplinares. 

 Participar do Plantão de Abertura e Fechamento dos turnos. 

 Participar de reunião semanal com a Supervisão Pedagógica e 

quinzenal com a Equipe Gestora e demais coordenadores da Base Comum. 

 Montar as pautas de coordenação da Base Diversificada. 

 Coordenar os professores da Base Diversificada. Dar suporte técnico e 

de materiais pedagógicos para execução das oficinas. 

 Monitorar a execução dos projetos junto aos professores/monitores. 
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 Disponibilizar aos professores e aos monitores sugestões criativas, 

dinâmicas e inovadoras para a execução das atividades das oficinas. 

 Informar à direção o andamento de todas as atividades e as possíveis 

dificuldades para suas execuções. 

 Passar diariamente na Direção para pegar malote. 

 Participar de reuniões agendadas pela GREB. 

 Sempre que houver necessidade, prontificar-se a acompanhar as aulas 

externas permanentes. 

 Acompanhar todas as aulas de campo agendadas. 

 Acompanhar as informações do Blog de Coordenação Integral da 

SEDF e alimentar com os eventos em nossa escola. 

 

Organização da Coordenação Pedagógica 
 

A Coordenação Pedagógica está organizada de acordo com a Portaria 

561, de 27 de Dezembro de 2017. De acordo com  o artigo 33 da  portaria as 

escolas de Ensino Fundamental Anos Finais a Coordenação Pedagógica estará 

assim organizada: 

Art. 33. Para os professores em regência de classe que atuam em 

quarenta horas semanais, no turno diurno, com jornada ampliada no Ensino 

Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio, a coordenação pedagógica dar-se-á 

no turno contrário ao de regência, totalizando quinze horas semanais, devendo 

atender ao disposto abaixo: 

 I - quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na UE/ UEE/ ENE;  

II - terças-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à coordenação 

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

Ciências da Natureza e de Matemática; 

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

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

Linguagens; 
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 IV - sextas-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou à coordenação 

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

Humanas e, quando houver, Ensino Religioso;  

V - segundas-feiras destinadas à coordenação por área de conhecimento 

ou por blocos, no caso do 3º Ciclo do Ensino Fundamental – Anos Finais e da 

Semestralidade; 

 VI - os demais dias da semana destinados à coordenação pedagógica 

individual, podendo ser realizada fora do ambiente escolar. 

 

Para as Modalidades de Apoio segue o descrito no artigo 39: 
 

Art. 39. Para os professores que atuam no regime de vinte mais vinte 

horas semanais, ou com vinte horas semanais, nos turnos matutino, vespertino, ou 

noturno, em regência de classe no AEE em Sala de Recursos (Generalista e 

Específica) e na Itinerância, a coordenação pedagógica dar-se-á em oito horas 

semanais, no respectivo turno, sendo:  

I - um dia da semana, por turno, destinado à coordenação pedagógica 

coletiva ou junto à UNIEB/ CRE ou à SUBEB, por área de atuação;  

II - um dia da semana, por turno, destinado à coordenação pedagógica 

individual, podendo ser realizada fora do ambiente escolar, ou à formação 

continuada presencial. 

 

8.2. Organização para o 3º Ciclo para as Aprendizagens 

 

Ancorado na Pedagogia Histórico- Crítica e da Psicologia Histórico-

Cultural (SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do Currículo em 

Movimento da Educação Básica da SEEDF. Sustentado pelos eixos integradores 

(Ludicidade e Letramentos) e transversais do Currículo em Movimento da Educação 

Básica (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade), que favorecem uma reflexão sobre 

a prática educativa e sobre os diversos contextos socioculturais nos quais as 

aprendizagens ocorrem. 
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Ressaltamos que a garantia das aprendizagens ocorre por meio da 

gestão democrática, da formação continuada dos profissionais da educação, da 

organização distinta dos espaços e tempos escolares, do fortalecimento da 

coordenação pedagógica e da articulação dos três níveis de avaliação formativa: 

aprendizagem, institucional e em larga escala. 

A organização escolar em ciclos, que tem como princípio a progressão 

continuada das aprendizagens, constitui-se por meio de cinco elementos da 

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

continuada dos profissionais da educação; c) coordenação pedagógica; d) 

avaliação formativa; e) organização e progressão curricular. 

 

Planejamento na Política de Ciclos pra as Aprendizagens 
 

O Projeto Interventivo, os Reagrupamentos, o acompanhamento 

pedagógico individual e coletivo, as oficinas, entre outros são exemplos de 

ações e procedimentos formativos cuja retroalimentação deve ocorrer por meio da 

avaliação diagnóstica; caso contrário, se tornariam um fim em si. 

A elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo são de 

responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva e a de 

coordenação pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e os 

psicólogos, entre outros profissionais, são sujeitos partícipes e corresponsáveis 

nesse processo pedagógico. 

No primeiro momento, as seguintes perguntas orientam a elaboração do 

projeto: Quais são os estudantes que precisam de ajuda? Quem é cada um deles? 

Qual a necessidade de cada um? Feito isso, definem-se coletivamente os objetivos 

do projeto, que são os objetivos de aprendizagem que se espera que os estudantes 

alcancem. 

No segundo momento, elabora-se o projeto. Nele se incluem: 

1. Identificação 

• Escola/CRE 

• Etapa/Modalidade 

Ano(s) e turma(s) 
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• Responsáveis pelo atendimento 

• Estudante(s) atendido(s) 

2. Apresentação (breve texto que apresente linhas gerais do projeto) 

3. Justificativa (relato geral das condições iniciais dos estudantes que 

serão atendidos pelo projeto, levantadas na avaliação diagnóstica) 

4. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o desenvolvimento 

do projeto) 

5. Objetivos específicos (são desdobramentos do objetivo geral. 

Especificação dos objetivos de aprendizagem que os estudantes devem alcançar) 

vide Ficha 1 – Identificação e Diagnóstico 

6. Desenvolvimento (seleção dos procedimentos didáticos, apontando sua 

operacionalização, os atores e ou setores envolvidos) – vide Ficha 2 – 

Procedimentos Didáticos 

7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes (descrição de 

procedimentos e instrumentos avaliativos para acompanhar a avaliação do 

desempenho do estudante no PI, em conformidade com as Diretrizes de Avaliação 

Educacional – SEEDF, 2014) – vide Ficha 3 – Avaliação da Aprendizagem. 

8.Cronograma (pode ser utilizado demarcadores como horas, dias, 

semanas, meses ou semestre). 

9. Avaliação do Projeto (Consiste na descrição de como o PI será 

acompanhado e avaliado pelas equipes responsáveis pelo seu desenvolvimento) 

10. Referências (listagem dos documentos ou textos utilizados para a 

sustentação teórica e metodológica do PI). 

11. Anexos e apêndices (inserção de anexos e apêndices utilizados no 

projeto) 

Elaborado o projeto, o terceiro e o quarto momentos são o 

desenvolvimento e a avaliação. Enquanto as ações são realizadas, registram-se 

todas as informações referentes ao alcance dos objetivos, à pertinência das 

atividades pedagógicas e dos recursos utilizados, ao tempo destinado às atividades 

e ao ritmo de aprendizagem de cada estudante. Esta é a avaliação em processo. Tal 

registro deve ser realizado pelos profissionais que atuam em cada momento do 

projeto. 
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Esses quatro momentos acontecem de forma articulada. Como o projeto é 

dinâmico, essas etapas estão continuamente sendo revisitadas. Articulada aos 

objetivos do projeto, a avaliação é seu fio condutor e está presente em todos os 

momentos. Por meio dela, obtêm-se informações importantes sobre as 

aprendizagens de cada estudante e sobre a relevância do projeto. 

Como o Projeto Interventivo é de desenvolvimento contínuo, mas não 

atende ao mesmo grupo de estudantes durante todo o ano, periodicamente é 

analisado pelos profissionais envolvidos, a partir das informações coletadas durante 

sua execução.  

Os estudantes com necessidades educacionais especiais: deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, transtornos 

funcionais específicos (RESOLUÇÃO nº1/2012-CEDF) e os estudantes enturmados 

em classes de Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) deverão ser sempre 

incluídos em todas as estratégias do 3º Ciclo, ajustadas, quando necessário, a suas 

especificidades e de acordo com as orientações da Sala de Recursos, Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional da SEEDF. 

Sala de aula 

Compreender a abrangência do espaço e tempo da aula implica 

considerar essas dimensões para além do físico e do arquitetônico, perspectiva 

essencial para o planejamento das ações didáticas: 

• Dimensão física: Salas e ambientes físicos existentes e a forma como se 

organizam. 

• Dimensão funcional: Como se utiliza e para quê. 

• Dimensão relacional: Quem e em que circunstâncias os utiliza. 

• Dimensão temporal: Quando e como são utilizados. 

A aula em uma escola organizada em ciclos precisa extrapolar o espaço 

convencional das quatro paredes, como usualmente costuma ser concebido. 

Como um ambiente a mais que oportuniza as aprendizagens nas 

diferentes áreas do conhecimento, a sala de aula deve possibilitar a interação dos 

sujeitos por meio de uma organização variada desse espaço, seja no coletivo, em 

pequenos grupos de três ou quatro estudantes, em duplas. Cabe ressaltar que 

repensar a geografia da sala de aula pressupõe articular sua disposição à 
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concepção pedagógica, ou seja, uma vez que a aprendizagem se dá na interlocução 

com o outro, ressignificar esse espaço compreende também a organização dos 

estudantes Deve ser pensada como estrutura de oportunidades e contexto de 

aprendizagens e de significados com condições de favorecer o desenvolvimento das 

atividades educativas e, em consequência, o processo de crescimento pessoal do 

estudante e do professor como: aulas em pátios, quadra poliesportiva, sala da 

leitura, laboratórios, museus, zoológico, mercados, feiras livres, exposições, teatros, 

entre outros. 

A organização da escola em ciclos requer ainda que nela se questione a 

predeterminação dos tempos para ensinar e aprender. A proposição de situações 

didáticas em que os interesses e saberes dos estudantes venham à tona por meio 

da problematização dos saberes já construídos é fundamental para evidenciar sua 

prática social (o que sabem sobre o assunto; o que pensam a respeito; quais suas 

descobertas; quais caminhos foram percorridos para encontrar as respostas) e 

propor atividades que os instrumentalizem, possibilitando a reflexão crítica e criativa 

e, consequentemente, sua participação nessas situações. O acompanhamento das 

aprendizagens dos estudantes pelos professores nesse processo é fundamental 

para o (re) planejamento das aulas e precisa pautar-se nos sentidos atribuídos por 

eles sobre aquilo que estudam, ou seja, a articulação entre o conhecimento de 

mundo, conteúdos curriculares e prática social. 

 

Projetos Interventivos e reagrupamentos: 
 

Os Reagrupamentos não buscam a homogeneidade, mas a necessidade 

de diferenciação e individualização de práticas voltadas às reais necessidades dos 

estudantes. A avaliação formativa é imprescindível nesse processo, uma vez que é 

por meio dela que ocorre o diagnóstico das condições de aprendizagem dos 

estudantes e a adoção de estratégias em prol de seu avanço.  

O Reagrupamento intraclasse, como o próprio nome indica, consiste na 

formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das 

aulas, de acordo com suas dificuldades de aprendizagem ou suas potencialidades. 

Em determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas para todos os 
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grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade 

pode ser a mesma para todos, porém com comandos diferenciados, conforme o 

processo de aprendizagem de cada grupo. Há ainda situações em que cada grupo 

receberá um desafio diferente. O que determina a opção pela forma de organização 

dos grupos, pela periodicidade de realização e ou pelo trabalho que será 

desenvolvido é o diagnóstico das necessidades e possibilidades de aprendizagem 

realizado pelo professor, a partir do qual serão estabelecidos os objetivos e as 

estratégias didáticas a serem desenvolvidas. 

O Reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e alarga 

as experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as turmas. Esse 

Reagrupamento prevê a formação de grupos de estudantes, organizado entre as 

turmas do 3º Ciclo, independentemente do bloco ou ano em que o estudante esteja 

matriculado, a partir de necessidades e possibilidades diagnosticadas. 

Algumas ações podem auxiliar o professor na construção de um contrato 

didático com os estudantes: 

A. Apresentar seu Plano de Ensino (Unidades Didáticas) para discussão e 

contribuições dos estudantes. 

B. Levantar temas/assuntos de interesse dos estudantes para o 

planejamento. 

C. Apresentar sugestões de material pedagógico, tendo em vista, além 

dos objetivos de aprendizagem, as necessidades/dificuldades e interesses da turma. 

D. Propor atividades diversificadas que oportunizem a participação ativa 

do estudante, como: seminários, pesquisas coletivas, dinâmicas de trabalho grupal, 

entre outros. 

E. Discutir e definir procedimentos e instrumentos avaliativos, bem como 

definir os seus critérios, oportunizando aos estudantes o acompanhamento de seu 

desempenho escolar, incluindo a autoavaliação. 

 

 Atividades diversificadas: Técnicas de ensino 

Destacamos algumas técnicas de ensino que poderão contribuir com o 

planejamento das aulas no 3º Ciclo: 
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• Aula expositiva dialogada consiste na exposição do 

conteúdo/temática, tomando como ponto de partida os conhecimentos prévios dos 

estudantes. Requer a participação dos estudantes de forma ativa, sendo que o 

professor faz questionamentos, suscitando a discussão sobre o objeto de estudo em 

confronto com a realidade. O professor pode recorrer, no início da aula, a questões, 

problemas, filmes, textos provocativos, entre outros para incentivar os estudantes. 

 Tempestade cerebral é uma técnica que provoca a imaginação e 

exposição espontânea do estudante sobre um conteúdo ou tema, por meio da 

elaboração de novas ideias, palavras-chave, conceitos. Tudo o que for indicado pelo 

estudante será registrado no quadro, papel pardo ou computador; se necessário, o 

professor solicita uma explicação do estudante sobre suas indicações. 

 Mapa conceitual pressupõe a construção de uma representação 

gráfica da organização conceitual dos sujeitos, sendo de grande valor para o ensino, 

a aprendizagem, a investigação e a avaliação. As organizações gráficas podem ser 

hierárquicas, lineares e em rede A organização linear é simples e reduzida, e cada 

elemento está ligado a um antecedente e a um consequente. 

 

 

A organização hierárquica indica a subordinação de conceitos, ligando-os 

a um ou mais elementos. As relações entre os elementos são estritamente 

hierárquicas.  

 

 Modelo de Mapa Conceitual Hierárquico: Este tipo de mapa 

conceitual é útil quando a pessoa deseja ter uma melhor visualização sobre a ordem 

cronológica de um processo ou ideia, assim como classificar os diferentes graus 

de importância. Entre as linhas que ligam os diferentes termos, o idealizador deste 

tipo de mapa conceitual pode explicar, resumidamente, qual a relação que conecta 

ambos. 

Mapa conceitual Teia de Aranha 

Neste tipo de mapa conceitual é possível identificar as diversas opções 

lógicas para a resolução de um determinado processo, por exemplo. Assim, o 
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indivíduo consegue ter uma visão geral sobre todas as alternativas e as suas 

prováveis consequências, traçando o melhor modo de chegar à solução / conclusão. 

 Modelo de Mapa Fluxograma: Neste tipo de mapa conceitual é possível 

identificar as diversas opções lógicas para a resolução de um determinado processo, 

por exemplo. Assim, o indivíduo consegue ter uma visão geral sobre todas as 

alternativas e as suas prováveis consequências, traçando o melhor modo de chegar 

à solução / conclusão. 

 

 

 

 

Estudo dirigido é uma técnica que possibilita aos estudantes estudos 

específicos do conteúdo em defasagem e que ocorre sob a orientação do professor, 

que organiza o material de acordo com objetivos específicos de aprendizagem 
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definidos no planejamento. O desenvolvimento do estudo  dirigido envolve leitura 

individual orientada por roteiro preparado pelo professor; resolução de questões e 

problemas com suporte do material estudado. As construções do estudante serão 

acompanhadas e avaliadas sem a preocupação em atribuir-lhe notas ou classificá-lo 

Pode ser realizado, também, em ambientes virtuais de aprendizagem. 

Lista de discussão por meios informatizados possibilita a um grupo de 

estudantes o debate a distância sobre determinado tema estudado previamente ou o 

aprofundamento, em atendimento aos objetivos de aprendizagem. Essa ferramenta 

pode ser construída da forma mais simples (e-mail de grupos), sem apoio de tutoria, 

até a mais interativa, por redes de computadores ou plataformas, como, por 

exemplo, a plataforma Moodle. Ou até por Watsapp. 

WebQuest favorece a pesquisa e o estudo, por meio da internet, com 

vistas ao processo de ensino e aprendizagem. O professor, após a definição de um 

tema e objetivos de aprendizagem, propõe uma pesquisa inicial orientada com 

questões e com disponibilização de links já pesquisados pelo professor, estimulando 

a investigação, o estudo e o pensamento crítico. Os estudantes fazem os registros 

dos resultados da pesquisa e estudo para socialização em pequenos grupos ou para 

toda a turma. Esses resultados podem ser publicados em site ou blog. 

Phillips 6/6 é uma técnica viável em turmas maiores e consiste em 

organizá-las em grupos com seis pessoas, para discutir um determinado tema 

durante seis minutos. É adequada quando for necessária a definição rápida de 

sugestões para planejamento de atividades, para levantamento de temas de 

interesse e dificuldades de aprendizagem, que auxiliarão, também, a organização do 

Projeto Interventivo, bem como a busca de alternativas para a resolução de 

problemas. Gera maior participação dos componentes do grupo. 

Grupo de verbalização e de observação (GV/GO) é uma técnica em 

que se divide a turma em dois grupos: um grupo de verbalização (GV) forma círculo 

interno e outro de observação (GO) forma círculo externo. 

Na primeira fase, o grupo GV discute o tema e o grupo GO observa e faz 

anotações sobre a discussão, questões e argumentos levantados. Na segunda fase, 

os estudantes invertem os papéis. É uma técnica que possibilita a discussão de 
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temas sob a coordenação do professor e requer leituras, estudos preliminares, 

enfim, a apropriação do conteúdo ou tema pelos estudantes. 

Seminário é uma técnica em que um grupo, após aprofundar o estudo de 

um tema, coloca-o em debate com os outros grupos para problematização, análise e 

síntese. Após a apresentação das ideias do grupo, todos passam ao debate, 

levantando novas questões geradoras de investigação uns aos outros. Destaca-se a 

necessidade de constante orientação do professor, seja: na apresentação ou 

seleção do tema junto à turma; na justificativa da importância do trabalho; no desafio 

dos estudantes para a proposta; na apresentação de caminhos para o 

desenvolvimento do seminário; na orientação da pesquisa; na organização de 

calendário e espaço para sua apresentação; e, quando houver, nos passos para a 

realização do trabalho escrito. 

Estudo de caso refere-se à análise minuciosa de uma situação real em 

que os estudantes realizam uma investigação sob a orientação do professor e, 

posteriormente, apresentam-na para a turma. O caso é oferecido pelo professor, 

podendo ser um para cada grupo ou o mesmo para os diversos grupos, sendo 

analisado pelo grupo que relaciona os aspectos que podem ajudar na resolução da 

situação. O professor retoma os pontos discutidos e as soluções propostas. Após o 

debate com todos os grupos, são relacionadas as conclusões que contribuem para a 

compreensão do caso em estudo. 

Júri simulado pode levar a turma à análise e avaliação de uma situação 

problematizadora, de um fato ocorrido na sociedade, exercitando a capacidade de 

crítica e elaboração de argumentos de defesa e de acusação. Seu desenvolvimento 

envolve apresentação de um problema concreto à turma para estudo; definição de 

papéis, sendo um juiz que organiza a sessão e apresenta questionamentos ao 

conselho de sentença e um escrivão que redige o relatório dos trabalhos. Os demais 

componentes da turma serão divididos em quatro grupos: promotoria e defesa, de 

um a quatro estudantes cada; conselho de sentença, com sete alunos que, a partir 

dos argumentos, apresentarão a decisão final; o plenário, com os demais estudantes 

que ficarão como observadores do desempenho da promotoria e da defesa, 

devendo fazer uma apreciação final sobre a atuação de ambos. É definido um 

período para que a promotoria e a defesa se preparem com a orientação do 
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professor. Durante o júri, a promotoria e a defesa terão 15 minutos para apresentar 

seus argumentos sobre o problema. 

Estudo do meio propicia o contato com a realidade social para a 

construção do conhecimento, por meio da vivência e compartilhamento de 

experiência com outros sujeitos. Possibilita abordagem interdisciplinar do contexto 

natural e social no qual o estudante se insere, visando à análise de determinada 

problemática ou temática. 

Oficina possibilita a aprendizagem sobre o objeto de estudo de forma 

aprofundada mediante a aplicação de conceitos e conhecimentos adquiridos. Pode 

ser realizada em pequenos grupos, não ultrapassando 20 alunos, com interesses 

comuns, sob a orientação do professor, que também providencia o material didático 

e organiza o espaço com antecedência. Pode envolver diferentes atividades: 

estudos individuais, pesquisa bibliográfica, palestras, discussões, resolução de 

problemas, redação de trabalhos, entre outros.  

Com vistas a superar as possíveis dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes, os professores, em seu papel mediador, precisam envolver a todos com 

estratégias pedagógicas diversificadas, articuladas pelos eixos integradores: 

Ludicidade e Letramentos e eixos transversais do Currículo em Movimento da 

Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

 

Relação Escola Comunidade 
 

 É necessário que a comunidade e a escola se encarem 

responsavelmente como parceiras de caminhada, pois, ambas são responsáveis 

pelo que produz, podendo reforçar ou contrariar a influência uma da outra. 

Comunidade e escola precisam criar através da educação, uma força para superar 

as suas dificuldades, construindo uma identidade própria e coletiva, atuando juntas 

como agentes facilitadores do desenvolvimento pleno do educando. 

 É impossível colocar à parte escola, família e comunidade, pois, se o 

indivíduo é aluno, filho e cidadão ao mesmo tempo, a tarefa de ensinar não compete 

apenas à escola, porque o aluno aprende também através da família, dos amigos, 
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das pessoas que ele considera significativas, dos meios de comunicação, do 

cotidiano. Sendo assim, é preciso que professores, família e sociedade tenham claro 

que a escola precisa contar com o envolvimento de todos. 

 De acordo com a premissa de Gestão democrática defendida por nós, faz-

se necessário a união ou parceria entre escola e comunidade para que haja a 

efetivação de forma real deste conceito. Ou seja, para que ele saia da teoria e passe 

para pratica é preciso que aconteçam atividades praticas de ações conjuntas entre 

ambos para uma aproximação positiva. A gestão para ser democrática e participativa 

tem que haver a participação de todos os envolvidos no processo educacional do 

contrario ela não poder ser intitulada desta forma. 

 A escola é uma das instituições que tem um grande poder de 

transformação da sociedade, através da educação, a família tem suas crianças e 

jovens que são formados por ela. Desta forma a instituição de ensino e a 

comunidade devem buscar parcerias em prol de uma qualidade melhor na educação 

para seus filhos, como também infraestrutura que garanta uma vida saudável e 

digna para todos. 

 Quando escola e comunidade trabalham juntos os resultados positivos 

são bem visíveis tanto na qualidade do ensino quanto na forma de relacionamento 

entre as pessoas que compõe estas duas instituições. Isto faz com que a 

participação da escola na comunidade e desta na escola, seja um fator relevante 

dentro do processo educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Regimento Interno  

 Direitos dos alunos: 

 Receber ensino de qualidade; 

 Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente 

de sua convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, 

nacionalidade e necessidade educacional especial; 

 Tomar conhecimento, no prazo determinado, dos resultados obtidos 

em provas e trabalhos realizados, notas e frequências por meio de boletins 

periódicos; 

 Solicitar, quando se julgar prejudicado, revisão de provas dentro do 

prazo previsto de 48 horas, a partir da divulgação, solicitar na direção. 

 Requerer e realizar provas de segunda chamada sempre que perder 

provas por motivo de doença, luto, casamento, convocação para atividades cívicas 

ou jurídicas e impedimentos por motivos religiosos; 

 Utilizar-se das dependências, instalações e recursos materiais da 

escola, mediante pré-solicitação e autorização a quem de direito; 

 Receber apoio pedagógico especializado dos serviços de Orientação 

Escola, Sala de Recurso e serviço especializado de apoio à aprendizagem quando 

necessário; 

 Ter segurança dentro da escola. 

 

Deveres dos alunos: 
 

 Conhecer, fazer conhecer, cumprir e respeitar este Regimento e outras 

normas vigentes na escola; 

 Aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento das 

oportunidades de ensino e de aprendizagem, comparecendo e participando das 

aulas, executando as tarefas escolares e atividades desenvolvidas pela instituição 

educacional; 

 Participar de todas as atividades propostas pela escola dentro da 

proposta do PROEITI. 
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 Ser pontual e assíduo às atividades escolares; 

 Não haverá segundo horário, exceto em casos de extrema 

necessidade, justificados à Direção da escola pelos responsáveis; 

 Comunicar à escola, preferencialmente por escrito ou atestado, 

qualquer problema (doença, viagem, luto, etc.) que impeça o aluno de frequentar as 

aulas; 

 Usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, bem como a carteira de identificação escolar. Ou 

 Usar o uniforme adotado pelos pais em Assembleia Geral da 

Comunidade Escolar. Obs.: Como complemento da camiseta do uniforme, usar 

calças, saias ou bermudas, observando o comprimento adequado. Não será 

permitido o uso de shorts e mine saia no ambiente escolar; 

 Solicitar autorização da Direção quando necessitar se ausentar das 

atividades escolares; 

 Ser honesto na apresentação das tarefas escolares e nos demais atos 

escolares; 

 Promover relações de cooperação no ambiente escolar; 

 Zelar pela limpeza e conservação dos diversos ambientes da escola; 

 Entregar aos responsáveis e correspondência enviada pela Escola, e 

devolvê-la assinada quando solicitado; 

 Responsabilizar-se e indenizar a escola em caso de dano causado ao 

patrimônio da instituição educacional, se maior de idade ou pelo responsável legal 

quando menor. Inclusive referente a aquisição de uso do armário do aluno; 

 Abster-se de praticar ou induzir à prática de atos que atentem contra 

pessoas e/ou contra o patrimônio da instituição educacional; 

 Respeitar todas as pessoas da comunidade escolar; 

 Ao sair, ir diretamente para casa ou ao local a que se destina e de 

conhecimento do responsável, não ficando ao redor ou em frente à escola; 

Sanções: 

 Serão aplicadas de acordo com o Regimento das Escolas Públicas do 

DF, pág. 38 Art. 53. 

Observações Importantes: 
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 A escola não se responsabiliza por objetos de valor e pertences dos 

alunos, sendo de total responsabilidade de guarda e zelo dos mesmos. Em especial 

aparelhos de celulares. 

 O contato dos pais com os professores fora dos dias de Reunião de Pais e 

Mestres será somente via Coordenação Pedagógica, com prévio agendamento, no turno 

contrário ao da aula; 

 Não serão dadas informações a respeito da vida escolar do aluno via 

telefone ou para aqueles que não sejam seus responsáveis legais; 

 O horário das atividades diárias será das 7h30 as 17h30. Os atrasos na 

entrada não serão tolerados, salvo casos excepcionais, de força maior, passando 

pela Coordenação Pedagógica. 

 O horário do almoço/descanso/higienização será de 12h30 as 13h30. 

É vedado ao aluno: 

 Portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, 

segurança ou integridade física ou de outrem; 

 Fumar ou trazer cigarros para a escola; 

 Trazer marmita para almoçar na escola; 

 Trazer ou receber, utilizar ou comercializar bebidas alcoólicas ou 

substância tóxicas na escola; 

 Trazer ou receber, utilizar ou traficar drogas na escola; 

 Ocupar-se durante as aulas com atividades não compatíveis com o 

processo de ensino-aprendizagem; 

 Promover na escola qualquer tipo de campanha ou atividade sem a 

prévia autorização do Diretor; 

 Impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à 

ausência; 

 Portar aparelhos eletrônicos, celulares, caixas de som portátil ou 

qualquer aparelho que emita som no ambiente escolar; 

 Sair da sala para os corredores e demais ambientes da escola sem 

autorização do professor; 



86 
 

 Permanecer nos intervalos fora dos recintos destinados ou no andar 

superior durante o intervalo; 

 Transitar pelos corredores em horário de aula; 

 Promover, articular, incentivar ou participar de brigas inclusive no horário 

do intervalo e nos horários de entrada e saída; 

 Namorar nas dependências da escola; 

 Sair de sala durante a aula para buscar material em outras salas, no 

armário, utilizar a biblioteca, laboratório de Informática, cantina, etc., a não ser que 

seja convocado ou autorizado pela Direção ou pelo professor daquela aula; 

 Andar de bicicleta, patins, skate ou similares nas dependências da 

escola; 

 Pichar, escrever, desenhar ou danificar o patrimônio físico da escola; 

 Sair da escola fora do horário de saída, a não ser que autorizado pela 

Direção; 

 Consumir, balinhas, goma de mascar, pirulitos, refrigerantes e lanches 

durante as aulas; 

 Receber presentes, flores, mensagens ao vivo ou similares na sala de 

aula (o contemplado poderá receber seus presentes na Direção); 

 Utilizar aparelhos celulares, bem como de aparelhos eletrônicos 

capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CDs e jogos, a 

não ser em alguma atividade específica, explicitada pelo professor (Lei Distrital, nº 

4.131/2008). 

 Fotografar ou filmar as pessoas e expô-las em sites blogs, redes 

sociais ou outros veículos de comunicação, sem autorização prévia delas ou dos 

pais (quando menores de idade). O uso indevido de imagens possibilita medidas 

processuais;  

 Dividir armários com outro aluno salvo sob autorização da Direção. 

Este regimento foi embasado no Regimento Escolar das Escolas públicas 

do Distrito Federal. 

Todas as orientações que não estiverem contempladas neste Regimento 

seguem as orientações do REEPDF. 
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Concepções, prática e estratégias de avaliação do processo ensino 

aprendizagem. 

 

Avaliação Formativa: Conceitos e Práticas 
 

A concepção de Educação defendida é de Educação Integral. Nessa 

perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, 

desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular. 

Nessa perspectiva a Educação Integral provoca uma Ruptura Estrutural 

na lógica do Poder Punitivo comumente percebido nos processos avaliativos e 

Fortalece a Responsabilização com a Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e para a Sustentabilidade. 

Estas Diretrizes de Avaliação têm por Objetivo principal a organização e o 

envolvimento de maneira articulada, os três níveis da avaliação: Aprendizagem, 

Institucional e em Larga Escala (ou redes), sendo a função Formativa a maior 

indutora dos processos por comprometer-se com a garantia das aprendizagens de 

todos (as). 

O real objetivo da avaliação é conhecer o que eles (os alunos) sabem, 

quanto sabem e o quão distante ou perto estão dos objetivos educacionais que lhes 

foram propostos.  

Nesse sentido, avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. 

Também não se confunde com medida. Medir é apenas uma pequena parte do 

processo avaliativo, correspondendo à obtenção de informações. Analisá-las para 

promover intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo. Por isso se diz 

que enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, 

por parte do professor e do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação 

formativa, voltado para a avaliação para as aprendizagens (Vilas Boas, 2013).  

A avaliação possui diversas funções. Avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. 

Não são os instrumentos e procedimentos que definem a função 

formativa, mas a intenção do(a) avaliador(a), no caso o(a)  professor(a), e o uso que 

se faz deles (HADJI, 2001). Nesse sentido a escola apoia a utilização de 
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instrumentos, procedimentos e formas diferenciadas (variadas) que contribuam para 

a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes. 

O que se pretende é a utilização de instrumentos, procedimentos e formas 

diferenciadas (variadas) que contribuam para a conquista das aprendizagens por 

parte de todos os estudantes. 

Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não simplesmente 

da avaliação das aprendizagens. 

A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o trabalho 

pedagógico se desenvolve e a segunda, também denominada de avaliação 

somativa, faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um determinado 

período de tempo, podendo não ter como objetivo a realização de intervenções 

(Villas Boas, 2013).  

Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção formativa a resposta é: 

todos.  

Acredita-se que na função formativa podem-se promover as 

aprendizagens de todos por meio da autoavaliação e da realimentação (retorno). 

A avaliação diagnóstica e a autoavaliação entram neste cenário como 

potencializadora da avaliação formativa. A primeira porque não se dissocia do fazer 

e das observações diárias que devem ser registradas, a segunda porque auto 

avaliar-se é a maneira pela qual o estudante e demais atores da escola podem se 

inserir e aprender sobre si enquanto aprendem. 

Nos anos finais do Ensino Fundamental as atividades pedagógicas e 

avaliativas que melhor se adéquam a um processo formativo são: observação, 

entrevistas, resolução de problemas, criação de documentários, filmagens, trabalhos 

em grupos, dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, 

avaliação por pares, portfólios, criação e gestão de blogs, sites, entre outras. 

Os docentes que trabalham com várias turmas podem usar 

alternadamente portfólios e registros reflexivos.  O uso de múltiplos 

procedimentos/instrumentos avaliativos possibilita aos alunos o desenvolvimento das 

diferentes capacidades exigidas por cada um deles. 

A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF, pressupõe 

processos dialógicos entre os sujeitos envolvidos na ação educativa da escola. 
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Nesse sentido, não se deve excluir as mães, os pais e/ou responsáveis de suas 

funções sociais, sob o risco de fragilizar as aprendizagens dos filhos/estudantes. 

Escuta Sensível da comunidade. 

É importante ainda oportunizar as famílias informações e esclarecimentos 

acerca da organização do trabalho pedagógico, dos procedimentos, critérios e 

instrumentos adotados para avaliar as aprendizagens dos alunos. 

 

Recuperação Contínua 
 

A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 

12, inciso V, para "prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento“. 

A realização de intervenções pedagógicas contínuas junto a todos os 

estudantes, sempre que suas necessidades de aprendizagem forem evidenciadas. 

Utilização da avaliação diagnóstica permanentemente para constatar as 

necessidades de cada autoavaliação pelos estudantes é importante aliada nesse 

processo.  

 

Procedimentos de Avaliação 
 

Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados 

em articulação com a coordenação pedagógica da Escola. A ideia é a de que a 

equipe coordenadora possa colaborar apreciar e acompanhar a sua elaboração para 

que seja garantida coerência interna com o projeto da escola.  

Os critérios de avaliação devem constar do plano de trabalho dos 

docentes, organizado em consonância com o projeto político-pedagógico da escola, 

e ser comunicados aos estudantes e seus pais/responsáveis. 

Esses procedimentos/instrumentos passam a ser públicos.  

Após divulgação dos resultados, mesmo que parciais como aqueles que 

ocorrem no final de cada bimestre, os estudantes por meio dos seus responsáveis 

podem solicitar revisão, por escrito, em até 72 horas. Caberá ao Conselho de 
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Classe, após parecer do docente responsável pelo componente curricular, a decisão 

sobre o recurso no âmbito da escola. 

A progressão parcial com dependência deve cumprir carga horária e 

conteúdos iguais àqueles que estão sendo desenvolvidos no regime regular. O 

trabalho com pesquisas devidamente orientado, supervisionado e com apresentação 

de resultados para a escola poderá dar suporte à avaliação formativa desse 

processo. O estudante, quando menor, e seu responsável legal assinarão termo de 

compromisso em relação ao acompanhamento desse trabalho. 

 

Avaliação Formal e Informal 
 

São conhecidos como procedimentos formais de avaliação os que deixam 

claro para os estudantes e mães, pais/responsáveis que, por meio deles, a avaliação 

está acontecendo: testes, provas, lista de exercícios, deveres de casa, formulários, 

relatórios e outros. 

Contudo, os que compõem a avaliação informal merecem maior reflexão. 

São constituídos pelos juízos que professores fazem sobre os estudantes e vice-

versa 

Cabe salientar aos que se posicionam como avaliadores que, ao 

apreciarem instrumentos avaliativos para fins de notação ou registro de conceitos, 

que procurem se desfazer de alguns rótulos ou sentimentos que por ventura tenham 

marcado a relação deles com aquele que agora tem seu trabalho apreciado. A 

intenção é que ao realizar este filtro ético o processo e o produto dessa avaliação 

não sejam minados por elementos negativos oriundos da avaliação informal, como 

expor, rotular, punir. 

 

Conselho de Classe 
 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 

formativa é, ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e 

retomada do projeto político-pedagógico da escola. Ele é a instância em que se 
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encontram e podem se entrelaçar os três níveis da avaliação: das aprendizagens, 

institucional e de redes ou em larga escala, sendo um momento privilegiado para 

autoavaliação pela escola. 

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o 

status de colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da 

participação democrática dentro da escola. 

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão 

democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as 

turmas existentes na escola. 

O Conselho de Classe será composto por:  

 Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, 

na condição de conselheiros natos;  

 Representante dos especialistas em educação;  

 Representante da carreira Assistência à Educação;  

 Representante dos pais ou responsáveis;  

 Representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento da 

educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantidos a 

representatividade dos alunos de cada uma das turmas;  

 Representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de 

turmas inclusivas.  

O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 

bimestre e, extraordinariamente, em qualquer tempo, por solicitação do diretor da 

escola ou de um terço dos membros desse colegiado. 

 

 Provas e Notas 
 

A respeito da adoção de uma semana de provas ao final de cada 

bimestre, cabe refletir: qual a justificativa para tal prática? A quem ela beneficiaria? 

O trabalho pedagógico seria realizado padronizadamente em todas as turmas de 
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modo a se aplicar uma mesma prova no mesmo dia e horário para todos os 

estudantes?  

A construção da prova leva em conta os objetivos de aprendizagem e sua 

correção é feita por meio de critérios claros e conhecidos dos estudantes, para que 

ela constitua espaço-tempo de aprendizagens. 

Segundo orientações oficiais, a aprovação dos estudantes decorre da 

obtenção, ao final do ano (organização seriada) ou semestre letivo, da obtenção de 

nota igual ou superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do total de horas 

letivas. Os arredondamentos devem seguir o prescrito no Regimento Escolar em 

vigor.  

A pontuação de provas, quando adotadas pela escola, corresponderá, no 

máximo, à metade do valor total da nota do bimestre. 

O aluno tem direito de se autoavaliar e ao professor. Ética e 

autoavaliação andam de mãos dadas. 

Sugestão aos professores para que trabalhem com seus alunos a 

elaboração de Memorial como mais um instrumento avaliativo. 
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Colegiados 

 

Conselho Escolar 

 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado, representativo da Comunidade 

Escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora, sobre a 

organização e realização do trabalho pedagógico e administrativo da instituição 

escolar em conformidade com as políticas e diretrizes educacionais da SEED, 

observando a Constituição, a LDB, o ECA, o Projeto Político Pedagógico e o 

Regimento Interno da Escola, para o cumprimento da função social e específica da 

Escola. 

 A função deliberativa refere-se à tomada de decisões relativas às 

diretrizes e linhas gerais das ações pedagógicas, administrativas e financeiras 

quanto ao direcionamento das políticas públicas, desenvolvidas no âmbito escolar; 

 A função consultiva refere-se à emissão de pareceres para dirimir 

dúvidas e tomar decisões quanto às questões pedagógicas, administrativas e 

financeiras, no âmbito de sua competência; 

 A função avaliativa refere-se ao acompanhamento sistemático das 

ações educativas desenvolvidas pela unidade escolar, objetivando a identificação 

de problemas e alternativas para melhoria de seu desempenho, garantindo o 

cumprimento das normas da Escola bem como, a qualidade social da instituição 

escolar. 

 A função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e fiscalização 

da gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar, garantindo a 

legitimidade de suas ações. 

 O Conselho Escolar tomou posse 20 de Fevereiro de 2014. A última 

eleição foi realizada no dia 27 de novembro de 2014, com representantes de pais, 

funcionários, professores e servidores da educação. Promove reuniões quando 

necessário para discutir o trabalho de gestão. O mandato será até 30 de dezembro 

de 2016. 

  Ele se destaca pela seriedade e dedicação com que trata as questões 

educacionais. 
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Sua postura é de construção de unidade no interior da escola e da defesa 

pela qualidade da educação. Busca envolver todos os segmentos na luta pela 

melhoria dos serviços educacionais e sua participação vai muito além da fiscalização 

dos recursos, exercendo seu papel com plenitude. Deverá ser atuante e 

participativo, elaborando na busca de soluções para melhoria do cotidiano escolar e 

para fortalecer a gestão democrática.  

 

Associação de Pais Alunos e Mestre (APM). 
 

Composta por pais de alunos e professores eleitos em Assembléia, com o 

objetivo de assessorar as decisões da escola, juntamente com a direção no que diz 

respeito aos recursos financeiros. Compõe a Unidade Executora da Escola. 

A APM deve auxiliar a direção da escola para que ela cumpra os objetivos e 

intenções do seu projeto político pedagógico. Além disso, deve representar os 

interesses de pais e familiares em prol Educação dos estudantes frente à 

comunidade escolar. Ela tem objetivos administrativos e pedagógicos, mas talvez 

seja mais conhecida pela atuação no âmbito financeiro da escola, uma vez que as 

unidades de ensino não têm autonomia para gerir de forma a direta as verbas 

recebidas. Assim, é na APM que se decide como os recursos governamentais serão 

gastos, assim como são definidas as aplicações do dinheiro ganho com os eventos e 

festas. Todos os gastos devem ser registrados e divulgados para a comunidade 

escolar.  

A APM também pode ajudar na promoção de parcerias da escola com outras 

entidades, promover passeios culturais e observar o andamento das obras da 

infraestrutura da escola, organizar eventos para arrecadação de recursos, dentre 

outras ações. 
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Modalidades de Apoio 

 

Apoio Psicopedagógico - É um serviço que objetiva desenvolver e 

potencializar as condições reais de aprendizagem de cada aluno (a), respeitando o 

nível de desenvolvimento em que cada um (a) se encontra, utilizando-se de recursos 

diferenciados. 

Essa modalidade de apoio tem um caráter  preventivo, 

visando  potencializar as condições básicas de aprendizagem preservadas do 

educando, a fim de que, no futuro, os déficits reais comprometam menos as suas 

aquisições do conhecimento. O nosso investimento primordial é na construção da 

autonomia, na produtividade e na integração ao ambiente escolar e na vida cidadã. 
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Metodologia de Ensino 

 

O trabalho pedagógico do CEF 15 do Gama parte de uma concepção humanista 

de educação, tendo como base o Currículo em Movimento da SEEDF e a fundamentação 

teórica de alguns pensadores: 

 Jean Piaget: Em “As Leis do Equilíbrio”, diz que para a aprendizagem 

acontecer é preciso o desequilíbrio, algumas incertezas, para assimilar novas 

informações, formulando hipóteses sobre elas e surgirá, então, a acomodação e o 

reequilíbrio. 

 Lev Semenovick Vygotsky: A construção do conhecimento se dá de 

acordo com o seu ambiente histórico e social, um ir e vir constante do nível real 

(autonomia) para o nível de conhecimento potencial (possibilidade). 

 David Paul Ausubel: Quando o aluno coloca significado no que 

aprende, ou seja, faz a relação da teoria com o mundo real, então, acontece a 

assimilação dos conteúdos. Uma concepção de metodologia que considere e 

respeite o fazer humano deve ter a característica da construção e transformação 

contínua, procurando permanente evolução. 

 Paulo Freire: A proposta de Freire parte do Estudo da Realidade (fala 

do educando) e a Organização dos Dados (fala do educador). Nesse processo 

surgem os Temas Geradores, extraídos da problematização da prática de vida dos 

educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia dialógica. 

Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda 

que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se parte. O 

importante não é transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma 

de relação com a experiência vivida. A transmissão de conteúdos estruturados fora 

do contexto social do educando é considerada "invasão cultural" ou "depósito de 

informações" porque não emerge do saber popular. Portanto, antes de qualquer 

coisa, é preciso conhecer o aluno. Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num 

contexto social de onde deverá sair o "conteúdo" a ser trabalhado. 

 Assim sendo, "não se admite uma prática metodológica com um 

programa previamente estruturado assim como qualquer tipo de exercícios 

mecânicos para verificação da aprendizagem, formas essas próprias da "educação 
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bancária", onde o saber do professor é depositado no aluno, práticas essas 

domesticadoras. (BARRETO, s.d. p. 4). O relacionamento educador-educando nessa 

perspectiva se estabelece na horizontalidade onde juntos se posicionam como 

sujeitos do ato do conhecimento. Elimina-se portanto toda relação de autoridade 

uma vez que essa prática inviabiliza o trabalho de criticidade e conscientização. 

 Anton Makarenko: Ele defendia que era preciso formar crianças 

capazes de dirigir a própria vida no presente e a vida do país no futuro. Exercícios 

físicos, trabalhos manuais, recreação, excursões, aulas de música e idas ao teatro 

faziam parte da rotina. A escola tinha que permitir o contato com a sociedade e com 

a natureza, ou seja, ser um lugar para o jovem viver a realidade concreta e participar 

das decisões sociais.  

Fazendo um recorte das idéias expressas pelo educador Antônio Carlos 

Libâneo (1991), ”podemos dizer os métodos de ensino são as ações do professor 

pelas quais se organizam as atividades de ensino e dos  alunos  para atingir 

objetivos  do trabalho docente em relação a um conteúdo específico”.  

A escolha e a organização dos métodos de ensino pelos educadores 

devem considerar fundamentalmente a unidade ou a relação, 

objetivos/conteúdos/métodos de ensino. Tal fazer não tem receitas prontas ou se 

constitui em um método. Partindo da pluralidade e diversidade da essência humana, 

desafiá-la, questioná-la, ampliá-la não podem ser ações únicas, devendo ser 

inspiradas por princípios claros, mas adaptadas a cada indivíduo e situação com 

engenho e arte. 

Na prática escolar são as reflexões metodológicas que, fundadas nas 

concepções de homem, mundo, sociedade e educação, num diálogo vivo, 

questionador, que dimensiona o conhecimento histórico das experiências sociais, 

contextualizam o ser como humano e a sociedade como espaço vivencial. 

Enfim, a metodologia do CEF 15 do Gama deve ser: 

 Questionadora: na medida em que apresenta as contradições básicas 

da vida com problemas que desafiam as pessoas nela envolvidas; 

 Integradora: na medida em que possibilita às pessoas captarem o 

desafio e relacionarem com todas as dimensões da vida; 
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 Crítica: na medida em que oportuniza a busca das causas dos 

problemas existenciais, sociais e políticos. 

 Impulsionadora da ação: na medida em que, ao responderem os 

desafios, as pessoas sintam-se comprometidas no processo de transformação de 

sua realidade; 

 Dialógica: na medida em que elas são chamadas a conhecer, a 

elaborar o seu conhecimento, quando se encontram em autêntica comunicação com 

outras pessoas; 

 Criativa: na medida em que oferece a elas a possibilidade de construir 

seu saber, partilhando suas experiências, inventando e reinventando seu mundo, 

criando sua cultura e forjando seu destino como seres históricos; 

 Permanente: na medida em que, considerando os alunos como seres 

inacabados, numa realidade igualmente inacabada, dá-lhes a chance de refazerem, 

na ação-reflexão, constantemente, sua realidade existencial, tendo em vista sua 

plena libertação, em busca do saber. 
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Organização Curricular 

 

O currículo extrapola o “fazer” pedagógico abrangendo elementos como 

grade curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento. É necessário resgatar os 

saberes que o aluno traz de seu cotidiano. Elencado o objeto do conhecimento, este 

não deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da realidade. Está 

enraizada, em nossa ação pedagógica diária, uma metodologia tradicional que 

entende o conhecimento como um produto pronto para apenas ser repassado, 

considerando somente a interação unilateral entre professor e aluno. Todavia, é 

preciso que o objeto do conhecimento seja tratado por meio de um processo que 

considere a interação/ mediação entre educador - educando como uma via de “mão 

dupla” em que as relações de ensino-aprendizagem ocorram dialeticamente. Só 

deste modo o currículo conseguirá alcançar seu real objetivo. 

Para cumprir seu papel, de contribuir para o pleno desenvolvimento da 

pessoa, prepará-la para a cidadania e qualificá-la para o trabalho, como define a 

constituição e a LDB, ousamos construir uma escola onde todos sejam acolhidos e 

tenham sucesso igualitariamente. 

Refletimos sobre o desafio desta função, pois a missão de cada um é 

promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania e 

qualificando-o para o trabalho. 

Sabendo que o termo pleno desenvolvimento significa cuidar não apenas 

da tarefa de ensinar os conteúdos clássicos, mas, de dar conta de outras dimensões 

que fazem parte de cada pessoa, um ser humano perfeito, completo e feliz. A escola 

busca através da coletividade da comunidade escolar caminhos para a realização 

desse desafio. Para isso a escola se volta não apenas para a transmissão do 

conhecimento, mas também enfatiza outros aspectos: as formas de convivência 

entre as pessoas, o respeito às diferenças, a cultura escolar, o individualismo de 

cada aluno e seu desempenho dentro do coletivo, entrando em questão as 

diferentes aprendizagens, ela divide responsabilidades que passam a ser assumidas 

de forma muito mais intensa e estabelece parcerias e novas possibilidades não 

construídas. 
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Para planejar, considerando as reflexões anteriores neste documento, o 

profissional deve mudar sua postura enquanto “homem” e “professor”. 

Primeiramente é preciso mudar a si próprio para, então, pensar em mudar os outros. 

Planejar significa, a partir da realidade do estudante, pensar as ações pedagógicas 

possíveis de se realizar com intuito de possibilitar a produção e internalização dos 

conhecimentos por parte do/a educando/a. Além disso, o planejamento deve 

contemplar a possibilidade de um movimento de ação-reflexão-ação na busca 

constante de um processo de ensino-aprendizagem produtivo. Portanto, não cabe 

mais uma mera lista de conteúdos. Deve - se dar ênfase as atividades pedagógicas; 

o conteúdo em sala de aula será resultado da discussão e da necessidade 

manifestada a partir do conhecimento que se tem do próprio estudante. Logo, de 

posse de alguns dados referentes ao conhecimento internalizado pelo/a educando/a, 

passa-se a reflexão e discussão sobre os conhecimentos historicamente 

sistematizados. Essa forma permite que professor/a e aluno/a avancem em seus 

conhecimentos e se constituam como sujeitos reflexivos. A escola deve elaborar, por 

disciplina, aqueles conteúdos necessários pertinentes a cada série que serão o 

ponto de partida. 

As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação 

formativa, comporão a organização do trabalho pedagógico no 3º Ciclo para as 

Aprendizagens do CEF 15 do Gama. 
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Currículo em Movimento 

 

O currículo interdisciplinar viabiliza as interações e inter-relações entre as 

diferentes disciplinas existentes, consentindo que cada aluno perceba o 

conhecimento coletivo e construa o seu de maneira individual. Como vemos, 

currículo interdisciplinar não é apenas combinar algumas disciplinas em projetos, 

mas para que a interdisciplinaridade aconteça é necessário a colaboração e a 

parceria entre as disciplinas do currículo para se chegar a um finalidade única, que é 

a noção da realidade. O conceito de interdisciplinaridade foi organizado propondo-se 

restabelecer um diálogo entre as diversas áreas dos conhecimentos científicos. A 

interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo a troca de reciprocidade 

entre as disciplinas ou ciências, ou melhor, áreas do conhecimento. (FEREIRA in 

FAZENDA, 1993, p. 21-22). 

Nessa expectativa compete ao professor, articular teoria e prática, numa 

forma interdisciplinar sem perder de vista os objetivos fundamentais elencados para 

a sua disciplina. Ao buscarmos um novo olhar interdisciplinar chegaremos ao olhar 

transdisciplinar com mais entrosamento e fortalecimento.  

A transdisciplinaridade considera o que está ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda disciplina e sua 

finalidade é compreender o mundo atual.  

A transdisciplinaridade é a investigação da acepção da vida através de 

relações entre os diversos saberes das ciências exatas, humanas e artes, 

estimulando a vinculação e indicando uma visão contextualizada do conhecimento, 

da vida e do mundo.  

A transdisciplinaridade busca a compreensão do conhecimento, busca a 

inclusão, procura parceria, adiciona, compartilha, coopera, agrega. Citando Paulo 

Freire, constatamos que a fala desse educador nos elucida ao colocar que devemos 

aproximar a atitude interdisciplinar da atitude transdisciplinar: porque encontraremos 

nas nestas o coletivo instituinte, o trabalho em grupo, a transversalidade, o diálogo.  

Um currículo em que a Sustentabilidade esteja inserida no programa 

pedagógico, que faça parte da vida desse aluno é de fundamental importância.  
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O principal objetivo da Sustentabilidade inserida no currículo é o de 

integrar os princípios, os valores e as práticas do desenvolvimento sustentável a 

todos os  aspectos da educação e da aprendizagem.  

A Diversidade também é um componente cultural essencial da 

humanidade. Ela faz parte da vida do ser humano. Vivemos em um contexto de 

diferentes culturas, marcadas por particularidades advindas dos processos 

históricos, políticos sociais e culturais por meio dos quais são construídas.  

O nosso Currículo se baseia no princípio da Igualdade, que diz respeito 

ao tratamento diferenciado para os alunos, adequado às suas diferentes 

necessidades, ou seja, tratamento justo naquilo que a educação tem para lhes 

oferecer. 

A questão dos Direitos Humanos deve ser trabalhada, com o objetivo de 

estimular o pleno desenvolvimento da pessoa, de suas potencialidades, de valores e 

atitudes em favor de uma sociedade justa para todas as pessoas. O papel da 

educação como elemento de desenvolvimento social é reorientado, quando existe 

correlação entre as capacidades exigidas para o exercício da cidadania e para as 

ações produtivas. Devemos lembrar que a exclusão proveniente da sociedade do 

consumo e do capitalismo poderá sofrer diminuição através da ideia de currículos 

que privilegiem áreas que estão em crescimento no momento atual. Uma sugestão 

curricular de alcance para a sociedade contemporânea deverá agregar as 

tendências atuais da ciência e da tecnologia nas atividades produtivas e nas 

interações sociais.  

Diante da constatação de necessidades contemporâneas, os eixos 

temáticos referentes aos estudos que estão em andamento nas coordenações de 

área do CEF 15, incorporam a preocupação dos educadores com a necessidade de 

um currículo que contemple a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, porque 

o ser humano é ser de múltiplas dimensões e aprendem em tempos e em ritmos 

diferentes, o conhecimento deve ser construído e reconstruído, processualmente e 

sucessivamente, e o conhecimento deve ser abordado em uma perspectiva de 

totalidade.  
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Plano de Ação 

 

“O papel da educação é de nos ensinar a enfrentar a incerteza da vida; é de nos ensinar o que é o 

conhecimento, porque nos passam o conhecimento, mas, jamais dizem o que é o conhecimento. E o 

conhecimento pode nos induzir ao erro. Todo conhecimento do passado, para nós, são as ilusões. 

Logo, é preciso saber estudar o problema do conhecimento. Em outras palavras, o papel da 

educação é de instruir o espírito a viver e a enfrentar as dificuldades do mundo”. 

Edgar Morin 

 

O presente Plano de Trabalho é uma exigência legal, determinada pela 

Lei de Gestão democrática n°: 4.751 de 07 de Fevereiro de 2012, alterada pela Lei 

nº 5.713, de 22 de setembro de 2016, Resolução nº 01 de 23 de setembro de 2016, 

Edital para escolha de Diretores e Vice-diretores das unidades escolares da Rede 

Pública de Ensino do DF de 27/09/2016 e demais disposições vigentes, sendo este 

elaborado para execução de 2017 a 2019. 

O planejamento das atividades escolares é de fundamental importância 

para se alcançar os resultados da ação educacional, previstos na legislação em 

vigor e especificamente, na LDB 9394/96. As práticas educativas devem ser objeto 

de reflexão por parte do coletivo da escola, ou seja, todos os segmentos, porque é a 

partir dessa reflexão que surgirão os caminhos a serem trilhados na ação 

educacional, por meio da Gestão Democrática. 

As propostas apresentadas neste plano se baseiam na avaliação 

diagnóstica desta IE e pretendem, enquanto transformadas em ação, superar os 

intervenientes que em muito prejudicam e dificultam o sucesso escolar, 

caracterizadas e entendidas como um processo de construção coletiva. Estas por 

sua vez, poderão passar por alterações conforme as necessidades da escola e 

sugestões dos diversos segmentos da comunidade escolar. 

Diante do exposto e depois de ouvir a comunidade escolar (funcionários, 

pais e alunos) apresentaremos a seguir um Plano de trabalho que busca a 

construção de uma Educação de qualidade através de uma Gestão Democrática. 

Portanto, somos todos capazes de opinar, aprender, imaginar, participar, 

enfim, de fazer da escola um espaço onde os sonhos são possíveis e assim 

construirmos um mundo melhor para todos, cabe a escola romper barreiras físicas e 

ideológicas que impedem esse ir e vir da escola para a vida e da vida para a escola.  



104 
 

Objetivos Gerais do Plano de Ação 

 

Os objetivos propostos neste Plano de Ação estão em consonância com o 

Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, Planos Nacionais e Distritais de Educação, 

com os Princípios da Lei de Gestão democrática n°: 4.751 de 07 de Fevereiro de 

2012, alterada pela Lei nº 5.713, de 22 de setembro de 2016, Resolução nº 01 de 23 

de setembro de 2016, Edital para escolha de Diretores e Vice-diretores das unidades 

escolares da Rede Pública de Ensino do DF de 27/09/2016, para além da legislação 

educacional vigente. 

Ao falarmos em gestão democrática estamos propondo uma gestão 

vinculada aos mecanismos legais e institucionais, à coordenação de atitudes que 

propõem a participação social: no planejamento, elaboração, execução e avaliação 

do Projeto Político Pedagógico da escola, na tomada de decisões; na escolha do 

uso de recursos e prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas; 

nos períodos de avaliação da escola. Estabelecemos como meta prioritária a 

garantia da qualidade social da educação, ofertada em nossa Unidade Escolar. 

Promover maior participação da comunidade na escola e fazer com que 

os setores da escola (secretaria, equipe pedagógica, serviços gerais, professores, 

biblioteca, instancias colegiadas, alunos e pais), acompanhem ativa e 

dinamicamente todas as ações da escola para que as atividades pedagógicas sejam 

mais eficientes e promovam a qualidade no processo de ensino/aprendizagem dos 

alunos é o nosso maior objetivo. 

 

Aspectos Pedagógicos  
 

a. Objetivos Prioritários: 

1. Assegurar a formação integral como desenvolvimento da pessoa, para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; 

2. Melhorar a qualidade do ensino ofertado pela nossa escola motivando 

e garantindo a permanência do aluno na escola, evitando a evasão e a repetência; 
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3. Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de 

todos os atores sociais na melhoria da qualidade de ensino ofertado com o 

aprimoramento do processo pedagógico; 

4. Coordenar a (re) construção do Projeto Político Pedagógico da escola 

com a participação da comunidade escolar (convidando inclusive representantes do 

Conselho Tutelar, Unidade Básica de Saúde e Centro de Referência de Assistência 

Social), na forma de documento escrito e aberto a consulta de todos, inclusive com a 

sua publicação no site da SEEDF; 

5. Desenvolver práticas e incluí-las no Projeto Político Pedagógico que 

contemplem a Educação Inclusiva, a Sustentabilidade, a Diversidade cultural, 

Educação em e para os Direitos Humanos, Educação Ambiental, Educação Afro- 

Brasileira e Indígena; 

6. Contemplar na re (construção) do Projeto Político Pedagógico a 

articulação entre o professor do AEE (Atendimento Educacional Especializado) e os 

professores das classes comuns, visando à disponibilização de recursos pedagógicos 

acessíveis e estratégias que promovam a plena participação do estudante público 

alvo da educação especial, nas atividades escolares. 

7. Incorporar o tema de alimentação e nutrição, como desenvolvimento de 

práticas saudáveis de vida, no Projeto Político Pedagógico, de acordo com as 

orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

8. Prever sempre no Projeto Político Pedagógico a oferta do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), complementar ou suplementar a escolarização; 

9. Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as causas 

da repetência/ evasão do estudante, de forma a melhorar a qualidade da educação 

nesta unidade de ensino; 

10. Estabelecer estratégias de recuperação paralela e/ou outras para os 

estudantes de menor rendimento; 

11. Realizar ações orientadas para as turmas com maiores taxas de 

reprovação; 

12. Desenvolver ações para o acompanhamento dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, auxiliando, estimulando e apoiando esses alunos para 

que possam atingir os patamares de aprendizagem esperados; 
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13. Realizar ações voltadas para as áreas de conhecimento/disciplinas que 

apresentam resultados críticos; 

14. Assegurar a participação do Conselho Escolar na gestão 

administrativa, financeira e pedagógica da escola, bem como participar da 

elaboração, implantação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola. 

15. Acompanhar a implementação e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico; 

16. Estabelecer parceria entre escola e pais, buscando a família para a 

melhoria da aprendizagem; 

17. Promover eventos pedagógicos e culturais que permitam o contato 

entre pais e/ou responsáveis e professores; 

18. Articular com as famílias e a comunidade escolar processos de 

integração da sociedade com a escola; 

19. Incentivar os pais e/ou responsáveis o acompanhamento das 

atividades escolares de seus filhos (as), estabelecendo parceria com a escola, 

buscando o progresso do aprendizado dos nossos alunos; 

20. Proporcionar atividades que promovam a boa convivência de toda a 

escola, valorizando a cultura da paz. 

21. Desenvolver ações voltadas à saúde sexual, reprodutiva e prevenção 

das Doenças Sexualmente Transmissíveis, prevenção ao uso de álcool, tabaco e 

outras drogas; 

22. Oferecer recursos Pedagógicos e Tecnológicos para as atividades 

educativas; 

23. Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para 

obtenção de um funcionamento integral da Escola, estimulando uma relação de 

igualdade, respeito e consideração mútuos; 

24. Promover, nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo 

envolvendo temas de interesse dos professores, incluindo-se também documentos 

que norteiam a Educação Básica (LDB, Currículo, Regimento das Escolas Públicas, 

PNE, Currículo da Educação Básica, IDEB, Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, 

e documentos afins); 
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25. Promover a capacitação em serviço por meio de palestras e análise 

documental de temas de grande relevância para o processo educativo e de interesse 

dos docentes, alunos, pais e/ou responsáveis; 

26. Viabilizar a participação dos (as) professores (as) em cursos de 

formação continuada voltados para a sua área de atuação; 

27. Assegurar aos docentes a participação na elaboração do Calendário 

Anual de atividades Pedagógicas da escola, bem como na elaboração de Pautas das 

coordenações coletivas e de área. 

28. Desenvolver um Currículo que se articule com os processos de 

configuração da identidade dos alunos e às dimensões da vida cidadã (como saúde, 

sexualidade, com necessidades educativas especiais, trabalho, ciência e tecnologia, 

linguagens, respeito aos direitos humanos, aos valores democráticos e ao meio 

ambiente; 

29. Realizar oficinas/fóruns para abordagens que possam orientar às 

famílias, em relação a práticas promotoras da saúde, educação/orientação sexual, ao 

uso de drogas, a higiene/limpeza (ambiente físico da escola, do corpo, dos objetos de 

uso pessoal), educação nutricional, etc; 

30. Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e 

confraternizações que possam melhorar a autoestima e a interação entre os diversos 

segmentos da escola; 

31. Promover juntamente com a APM e com o Conselho Escolar atividades 

e ações para a captação de recursos financeiros (rifas, bingos, etc.), visando 

arrecadar fundos para despesas extras da escola; 

32. Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas pela Sala 

de Recursos, pelo Serviço de Orientação educacional e Apoio Pedagógico visando 

um melhor desenvolvimento de habilidades nos domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor dos nossos educandos; 

33. Buscar ajuda de órgãos competentes e palestras sobre a prevenção e 

combate ao uso de drogas; 

34. Combater e intervir imediatamente quando ocorrer práticas que 

desrespeitam a integridade individual dos educandos e/ou dos 

professores/funcionários, comentários que humilham xingamentos ou outras 
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manifestações de raiva), ou dos professores (gritos, comentários que humilham 

xingamentos, violência física, bulling, etc.); 

35. Adotar medidas contra qualquer tipo de preconceito e discriminação; 

36. Incentivar ações de voluntariado e protagonismo juvenil; 

37. Incentivar a Implantação do Grêmio estudantil; 

38. Assegurar nas práticas pedagógicas, as condições de acessibilidade e 

plena participação do educando com deficiência; 

39. Assegurar a participação e a voz dos estudantes em todos os 

processos de Tomada de decisão da escola; 

40. Adotar iniciativas que estimulam os alunos dos anos mais adiantados a 

auxiliarem as turmas de anos anteriores; 

41. Incentivar a elaboração de projetos que resgatem nos alunos o 

sentimento de pertencimento e a autoestima; 

42. Garantir o cumprimento do Calendário escolar das Escolas Públicas do 

DF. 

43. Garantir uma Gestão Democrática Plural e Participativa com todos os 

segmentos da comunidade escolar; 

44. Assegurar a participação de toda a comunidade escolar na Auto-

avaliação de todos os processos educativos e de gestão da escola; 

45. Manter a escola aberta nos finais de semana sempre que solicitada 

pela comunidade para que esta possa usufruir das suas dependências (salas, pátios, 

quadra, refeitório, estacionamento, etc); 

46. Implantação do projeto “Intervalo é um show”; 

47. Cumprir as metas previstas neste Plano de Ação e no Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

 

A. Metas Prioritárias 

 

 Reformulação e Implantação do Projeto Político pedagógico da escola 

em consonância com o PPP da Secretaria de Estado de Educação; 

 Melhoria da qualidade do Tempo e Espaço de Aprendizagem para 

todos os alunos; 
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 Diminuição da Repetência; 

 Aumento no índice de Aprovação; 

 Melhoria na qualidade da Educação Ofertada em busca da Efetividade 

Social. 

 Diminuição da Evasão Escolar; 

 Elevação do IDEB da escola; 

 Melhorar os resultados da Prova Brasil; 

 Assegurar a realização da avaliação diagnóstica no início do ano letivo; 

 Emitir no primeiro bimestre boletim anual contemplando os objetivos e 

metas prioritárias para o ano letivo em curso;  

 Emitir boletim informativo bimestral das ações pedagógicas que serão 

realizadas; 

 Enviar boletins informativos e bilhetes aos pais e/ou responsáveis de 

todas as atividades pedagógicas e/ou decisões dos colegiados, assembleias geral 

ou reuniões periodicamente; 

 Informar os pais e/ou responsáveis sobre a assiduidade e rendimento 

dos alunos; 

 Promover avaliações interdisciplinares (área ou componente curricular) 

em algum momento do ano letivo; 

 Realização de atividades que promovam a Inclusão dos alunos ANEEs 

com os demais alunos da escola em busca de uma cultura pautada na Inclusão 

Social; 

 Diversificar as atividades curriculares a fim de contemplar os diferentes 

sujeitos da aprendizagem; 

 Promoção de eventos para uma maior aproximação e parceria 

escola/pais; 

 Incentivar a continuidade dos Projetos: Semana de Educação para a 

vida, Feira de Ciências, Festa das regiões, Jogos de Interclasse, Mostra Cultural 

e/ou de Matemática, Festival Literário, Auto de Natal e Consciência Negra e Horta 

escolar; 
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 Incentivar a elaboração de projetos voltados para Educação Sexual, 

Alimentação saudável Protagonismo Juvenil e questões ambientais, compostagem e 

coleta seletiva; 

 Melhoria na qualidade do planejamento das atividades pedagógicas 

ministradas tanto da parte comum como diversificada; 

 Atendimento das necessidades alimentares especiais dos alunos que 

dela necessitam; 

 Aquisição de materiais diversos (equipamentos e pedagógicos), para 

subsidiar o trabalho do professor em sala de aula; 

 Cuidado com as áreas verdes sempre serão incorporados as atividades 

de cunho pedagógico; 

 Fazer cumprir o Regimento Interno das Escolas Públicas do DF em 

consonância com o Regimento Interno da Escola; 

 Notificar o Conselho Tutelar do Município a relação dos educandos que 

apresentam quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual 

permitido em lei; 

 Manter contato e diálogo com a rede de proteção ou Conselho Tutelar, 

para encaminhamento dos casos de alunos com sinais de negligência, violência 

doméstica, exploração sexual e trabalho infantil; 

 Realizar atividades pedagógicas fora da escola, como passeios e 

excursões;  

 Exibir filmes e documentários brasileiros a partir do planejamento 

pedagógico; 

 Organizar o espaço de recepção e acolhimento dos familiares e/ ou 

alunos: Sala de Mediação de Conflitos (SMC);  

 Manter a sala de descanso dos alunos organizando espaços para 

trabalho individual ou coletivo que seja confortável, silencioso, com mobiliário 

adequado (para reuniões, estudos, trabalhos em grupo, momentos de formação e 

planejamento); 

 Compra de mobiliário para o Espaço Cultural Professor Paulo Roberto 

com instalação de data show e cadeiras confortáveis para apresentações, peças 

teatrais, exibição de filmes e documentários em geral; 
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 Criação de uma sala de jogos: Damas, Dominó, Xadrez, sudoku, etc.; 

 Criação de um espaço para prática de danças culturais e Xbox; 

 Reativação da Biblioteca com espaço exclusivo para pesquisas e 

estudos. 

 

 

Aspectos Administrativos 

 

Objetivos Prioritários 

 

1. Realizar em conjunto com os docentes, servidores da carreira 

assistência e funcionários em geral, o planejamento das ações administrativas 

definindo seus objetivos, metas e estratégias de ação de cada setor da escola; 

2. Atender a todos os servidores em suas necessidades observando 

critérios legais pertinentes a cada segmento, orientando quanto aos procedimentos 

referentes à Lei 840 e requerimentos gerais; 

3. Proporcionar um ambiente cortês entre colegas de trabalho; 

4. Proporcionar capacitação em serviço para que os profissionais da 

educação atualizem seus conhecimentos para desempenharem melhor suas 

funções; 

5. Desempenhar as atividades administrativas e burocráticas dentro dos 

prazos estabelecidos pela legislação; 

6. Realização de manutenção das instalações e equipamentos quando se 

fizer necessária; 

7. Dar suporte nas atividades desempenhadas pelos professores e 

demais funcionários da educação lotados na escola; 

8. Disponibilizar material pedagógico e de expediente para o desempenho 

das atividades educativas; 

9. Arborização da escola e compra de equipamentos que promovam o 

conforto térmico na escola; 

10. Manter atualizado e organizado o serviço de escrituração escolar 

(registros, documentação dos alunos, diários de classes, dentre outro);. 
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11. Manter contato direto com a Coordenação Regional de Ensino e suas 

Gerências para assegurar o bom funcionamento da Unidade Escolar. 

12. Realizar pesquisas e/ou mapeamentos do patrimônio cultural-material 

e imaterial local, regional, nacional e/ou global. 

13. Viabilizar aos demais profissionais da escola a participação em cursos 

de formação continuada voltados para a sua área de atuação; 

14. A. Melhoria da acessibilidade nas dependências físicas da escola; 

   

 

 Metas Prioritárias: 
 

 Atender a todos os servidores em suas necessidades observando 

critérios legais pertinentes a cada segmento; 

 Utilizar adequadamente os equipamentos e espaços físicos da escola; 

 Aquisição de equipamentos e melhoria nas instalações físicas; 

 Atualização constante da escrituração dos alunos; 

 Atualização das pastas e documentos de todos os servidores da 

escola; 

 Manter organizados em dias o arquivo geral da escola; 

 Manter organizado o arquivo morto dos alunos e funcionários em geral; 

 Os assuntos administrativos sempre serão organizados e tratados com 

um mínimo de interrupção das aulas; 

 Recorrer sempre ao serviço de Alimentação Escolar/ Nutricionistas em 

eventuais problemas na oferta, quantidade e/ou qualidade da alimentação escolar; 

 As atividades e processos desenvolvidos na escola sempre serão 

documentados e organizados em arquivos; 

 Sensibilizar todos os atores do processo educativo quanto a 

participação na conservação do patrimônio da escola; 

 Realizar contagem patrimonial duas vezes por ano, ou sempre que se 

fizer necessário. 

 Manutenção e conservação das instalações físicas; 
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 Ativação dos espaços de “escovódromo” para escovação após as 

refeições; 

 

 

Aspectos Financeiros 

Objetivos Prioritários: 
 

1. Respeitar e cumprir a Legislação Vigente no que se refere à utilização 

dos recursos recebidos tanto do Governo Local (PDAF) quanto do Governo Federal 

(PDDE Educação Básica, PDDE Mais Educação, etc.); 

2. Definir junto com a comunidade escolar, ou seus representantes 

legais a destinação dos recursos financeiros. 

3. Assegurar a transparência na execução e prestação de contas 

relativas aos recursos financeiros destinados a escola, oriundos da Descentralização 

Financeira. 

4. Publicizar as ações desenvolvidas e os gastos realizados para 

manutenção e melhorias realizadas na Unidade Escolar. 

5. Prestar contas de todos os recursos recebidos pela Unidade 

Executora da escola em tempo hábil cumprindo os prazos estabelecidos pela 

legislação em vigor. 

 

 Metas Prioritárias 
 

 Utilização dos recursos financeiros de acordo com as necessidades da 

escola, com a participação dos órgãos colegiados, com lisura e transparência; 

 Atualização constante das informações inerentes a utilização dos 

recursos financeiros; 

 Prestação de contas em tempo hábil; 

 Divulgação Periódica dos gastos efetuados pela escola, prezando pela 

transparência da gestão financeira; 

 Reforma dos banheiros dos alunos, professores e funcionários; 

 Troca do piso dos pátios; 
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 Troca do piso, instalação de aparelho de ar condicionado e aquisição 

de mobiliário próprio para o refeitório; 

 Reforma da cozinha; 

 Demolição das bancadas dos laboratórios e transformação em salas de 

teatro e jogos respectivamente; 

 Compra de mobiliário para a sala de ginástica; 

 Ampliação do acervo bibliográfico da escola; 

 Manutenção dos equipamentos da sala de informática; 

 Compra de dois filtros de água 200 litros para o 1º piso e área da 

quadra; 

 Instalação de ventiladores e/ou aparelhos de ar condicionado nas salas 

de aula e dependências da escola de acordo com a disponibilidade de recursos de 

capital; 

 Compra de uma copiadora; 

 Compra e conserto dos equipamentos eletro eletrônicos; 

 Troca dos quadros por Lousa Digital; 

 Manutenção e instalação de mais equipamentos de segurança, 

incluindo troca do alambrado dos muros; 

 Implantação da catraca eletrônica; 

 Compra de materiais didáticos, esportivos, e limpeza, de 

processamento de dados, expediente para a realização das atividades e projetos 

pedagógicos; 

 Utilização dos muros internos e externos da escola para mosaicos 

pedagógicos e desenhos culturais e educativos; 

 Comprar mesas de ping pong, Totó e Jogos diversos; 

 Construção de um campo sintético. 
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Avaliação Institucional 

 

“Há sempre um momento que toda obra humana necessita ser colocada em situação crítica, como 

condição mesmo de sua permanência”. 

Belloni, Magalhães & Souza, 2000, p.25. 

 

Acreditamos que, a Avaliação Institucional conjuga-se com mudança e 

essa assume transformação. Portanto, a avaliação institucional está indelevelmente 

conectada à mudança e à melhoria. Trata-se de um processo, sem dúvida, doloroso, 

lento, com avanços e retrocessos, mas com grande potencial que segundo Belloni 

(1998), se adequadamente instrumentalizada, uma vez que se constitui em meio, em 

ferramenta e não em um fim.   

Há na literatura sobre a avaliação institucional uma ênfase que pode 

induzir ao empobrecimento do seu potencial transformador. Quando se afirma, por 

exemplo, que se pretende identificar as insuficiências e as potencialidades de 

instituições e do sistema, ou, ainda, que a avaliação institucional é um processo de 

autoconhecimento e tomada de decisões, (Belloni, 1998), transparece a idéia de que 

o sujeito da avaliação institucional é a elite dirigente, que é quem decide conhecer e 

quem toma decisões a partir desse conhecimento da realidade. Aos outros, que não 

orbitam o poder e o mundo das políticas, compete aceitar, aderir e operacionalizar 

políticas e decisões. Sem dúvida, essa é uma das suas dimensões essenciais. No 

entanto, essa maneira de colocá-la parece relegar uma dimensão importante da 

mesma, que é a criação de cultura de avaliação, do "firmar valores" (Ristoff, 1996) 

ao nível de cada ator-sujeito do processo, seja servidor, seja estudante, seja 

professor.  

A avaliação institucional, em sentido pleno, é a conjugação dessas duas 

dimensões da realidade: a das estruturas de poder e seus dirigentes e a dos atores-

sujeitos, responsáveis, em última instância, pelo funcionamento de todo o sistema. 

Sustenta-se, portanto, que a mudança precisa se dar nesses dois níveis, sob pena 

de degenerar numa "avaliação externa" (aos atores-sujeitos), embora conduzida 

pela própria instituição. Aqui, quanto maior a sintonia, articulação e interação entre 
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esses níveis, maior a probabilidade da avaliação institucional realizar a promessa de 

que é portadora. 

É relevante distinguir esses dois níveis da avaliação institucional, que 

devem ser, todavia, necessariamente conjugados. Da mesma forma, é relevante 

distinguir também em que nível se está operando, em sentido amplo, uma vez que 

tudo pode ou não se  constituir em avaliação institucional, dependendo do enfoque e 

enquadramento teórico, e, em sentido estrito, de avaliação institucional propriamente 

dita.  

No plano dos atores-sujeitos, a mudança está na busca de atualização, 

de aprimoramento profissional, de maior qualificação do fazer. Poderia ser traduzida 

na reconstrução do projeto profissional, pedagógico e, com repercussões projeto de 

vida de cada um. No plano das estruturas de poder e do sistema, a mudança se 

traduz no funcionamento eficiente e eficaz, nos planos operacionais, no plano 

institucional de desenvolvimento, no funcionamento de mecanismos de auto 

regulação. Quanto mais os projetos de vida e profissionais e os planos operacionais 

e estratégicos forem expressão da avaliação institucional, mais a cultura de 

avaliação terá conseguido enraizar-se e consolidar-se. Para isso acontecer, 

primeiramente será preciso dar tempo ao amadurecimento do processo. Será 

preciso que esse não remeta nem à premiação e nem à punição no plano dos 

atores-sujeitos. Todavia, será necessário que não seja neutro, que não deixe 

ninguém indiferente e nem fora do mesmo, incidindo sobre os aspectos e dimensões 

cruciais da vida e do fazer pedagógico. 

 

Estratégias de Avaliação para o Trabalho Pedagógico 
 

 Serão organizados e coordenados conselhos de classe de forma a 

garantir um processo coletivo de reflexão-ação-reflexão sobre o trabalho 

pedagógico; 

 Todo o trabalho pedagógico será avaliado pelos profissionais da escola 

e comunidade. 
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 O professor será acompanhado e assessorado pela coordenação 

pedagógica na seleção de procedimentos de avaliação do rendimento da 

aprendizagem adequando-os aos objetivos educacionais previstos no P.P.P. 

 Acompanhamento das turmas por meio da regência de classe que, na 

nossa escola, é um espaço de discussão de assuntos do interesse da turma, 

juntamente com o professor Conselheiro. Cada turma tem uma ata onde são 

registradas as reuniões. Essa ata é entregue para a coordenação e lida. Quando 

necessário, é encaminhada uma reunião sobre o que foi solicitado pela turma. 

 A autoavaliação dos estudantes é outro procedimento freqüentemente 

adotado pelos professores. Antes de apresentar os resultados obtidos em 

avaliações, os professores procura desencadear um processo de discussão em que 

os próprios alunos possam falar do que fizeram, como e por que fizeram assim. Essa 

ação faz com que os estudantes se enxerguem como “seres que produzem”; eles 

falam, ouvem seus colegas, vêem sua reação e refletem mais uma vez. 

 O professor regente se encarrega de levar aos estudantes as 

resoluções do Conselho de Classe e de contratar com os estudantes o 

enfrentamento desses processos decisórios chamando, quando se fizer necessário, 

o restante do coletivo pedagógico. 

 O orientador acompanha as dificuldades específicas de alguns 

estudantes, por meio de reuniões individuais com professores e famílias, visando a 

encaminhamentos individualizados, de acordo com a especificidade de cada 

estudante. Esses encaminhamentos vão desde a busca de outros profissionais até a 

formação de grupos de estudo, jogos, sessões de vídeo e oficinas de informática, 

que possam auxiliar no processo de atendimento e acompanhamento dos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem.  

 Sob a perspectiva apresentada, não é feita, no Conselho de Classe, 

uma listagem de alunos com baixo rendimento ou indisciplinados para serem 

acompanhados pelo orientador, visto que esse tipo de encaminhamento se dá no 

processo, à medida que os problemas vão sendo apresentados e discutidos pela 

equipe. 

O orientador busca informações sobre os estudantes, visando caracterizá-

los. Busca, também, mediar à realidade dos estudantes com o currículo, participando 
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da elaboração e discussão de projetos e planejamentos que atendam aos interesses 

daquele grupo. 

Outra grande discussão encontrada nos Conselhos de Classe diz respeito 

à dicotomia nota e disciplina. Estão elas ligadas? A disciplina faz parte da nota? Ela 

pode diminuir a nota do estudante? 

O Conselho de Classe como momento de reflexão do trabalho que está 

sendo realizado e como tomado de decisão, para um novo fazer e para mudanças 

de estratégias. É uma proposta que tem alcançado resultados significativos para a 

valorização do estudante, que é o objetivo maior de todo o processo pedagógico. 

Visando superar problemas de disciplina enfrentados na nossa escola, o 

Conselho de Classe busca trabalhar com alguns pontos: 

 Autoanálise do professor, autocrítica, mudar o que precisa ser mudado; 

 Diálogo, orientação, procurando fazer com que o estudante reflita sobre 

sua atitude; 

 Troca de lugar em sala; 

 Contato com outros educadores da turma e outros profissionais da 

escola para juntos, analisarem o problema; 

 Assembléia periódica da turma; 

 Comunicação aos pais; 

  Obrigação do estudante de reparar danos eventualmente causados; 

 Encaminhamento para serviços especializados quando o caso for 

extremo. 

 No CEF 15, o momento do Conselho de Classe não é ponto final nem 

início do processo. Todo o trabalho desenvolvido está sendo constantemente 

avaliado em reuniões de turmas, de professores, de coordenação e de famílias. Ele 

deve ser um espaço democrático para a construção de alternativas que viabilizem o 

fazer escolar. Todos os encaminhamentos se dão no processo, à medida que os 

problemas surgem e são discutidos pelo coletivo escolar. 
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O processo de Avaliação Institucional do CEF 15 envolverá três momentos:  
 

 Descrição e a problematização da realidade escolar;  

 Compreensão crítica da realidade descrita e problematizada;  

 Proposição das alternativas de ação - momento de criação coletiva.  

Serão utilizados os seguintes instrumentos: 

 Questionários; 

 Reuniões; 

 Assembleias; 

 Atas. 

Estaremos utilizando os resultados para o aprimoramento da proposta 

pedagógica da escola, estabelecendo novos patamares de qualidade educacional. 

E, assim, acompanhar melhor a execução e avaliar resultados do plano de ação da 

escola. 
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Acompanhamento e Avaliação do PPP 

 

 O Projeto Político Pedagógico do CEF 15 do Gama será avaliado 

anualmente pelo grupo de professores, pais, alunos, funcionários, APAM, Conselho 

Escolar,  Direção e Equipe Pedagógica revendo os resultados obtidos pela escola 

em sua função de propiciar a formação integral dos alunos e assegurar o acesso, a 

permanência e o sucesso escolar na sua aprendizagem.  Portanto, cabe a escola 

adotar mecanismo de monitoramento através de discussões e reflexões das práticas 

pedagógicas educacionais, na gestão participativa de pessoas e na gestão de apoio, 

recursos físicos e financeiros, propondo planos de melhoria de implantação do 

Projeto Político Pedagógico, visando reorganizar e articular as ações de trabalho 

escolar. Buscando no princípio da gestão participativa, fazer com que a escola, seus 

educadores, funcionários, alunos, pais, comunidade e instâncias colegiadas, 

repensem as práticas cotidianas, para que as pessoas tenham a oportunidades de 

elaborar idéias e atuar de forma consciente, revendo ações e rompendo paradigmas 

que interam na escola. 
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  Anexos: 

 

 Projetos das Modalidades de Apoio 
 

Sala de Recursos: 
 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SALA DE RECURSOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

▪ Organizar e 

sistematizar o trabalho a 

ser realizado na 

Instituição Educacional.  

                                              

▪ Conhecer a clientela e 

identificar a demanda 

escolar a ser 

acompanhada pelo 

serviço. 

▪ Integrar as ações da 

Sala de Recursos com o 

SOE a fim de atender às 

demandas do professor, 

 

▪ O trabalho desenvolvido por 

professores do Atendimento Educacional 

Especializado na Sala de Recursos 

visam: 

 

› Proporcionar condições para um 

melhor desempenho das tarefas do 

cotidiano escolar, facilitando a interação 

entre professores e estudantes, bem 

como, possibilitar ao professor rever 

suas práticas à luz dos novos 

referenciais pedagógicos da inclusão e 

garantir a inclusão escolar de estudantes 

com deficiência, na medida em que lhes 

 

▪ 

Comunidade 

escolar; 

 

▪ SOE; 

 

▪ Professor 

da SAA; 

 

▪ 

Professores 

das Classes 

 

▪ Comunidade 

escolar; 

 

▪ ANEEs e 

Responsáveis; 

 

▪ Professores e 

alunos das 

Classes 

Especiais; 

 

▪ Professores 

 

▪ Fevereiro à 

Dezembro. 

 

▪ Será feita de 

maneira processual, 

de forma 

sistematizada e 

flexível, por meio do 

envolvimento nas 

atividades 

propostas ao longo 

de todo o ano letivo. 

Também 

acontecerá 

mediante anotações 

e registros diários 

do professor que 

presta o AEE e que 

norteiam a 
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colaborando no 

processo de 

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando. 

▪ Contribuir para o 

desenvolvimento integral 

do educando, ampliando 

suas possibilidades de 

interagir no meio escolar 

e social, como ser 

autônomo, crítico e 

participativo. 

▪ Participar ativamente 

do processo de                      

integração família-

escola- comunidade, 

realizando ações que 

favoreçam o 

envolvimento dos pais 

no processo educativo. 

 

 

 

 

oferece o aprendizado de 

conhecimentos, técnicas e utilização de 

recursos informatizados. 

 

› Realizar mediação de conflitos e 

intervenções em sala de aula mediante 

situações apontadas pelos professores 

regentes em relação aos ANEEs. 

 

› Realizar as Adequações Curriculares e 

os Estudos de Caso dos ANEEs junto ao 

corpo docente e à equipe gestora. 

 

 

› Participar dos Conselhos de  

Classes subsidiando nas metodologias e 

estratégias referentes a registros e 

avaliação dos ANEEs. 

 

› Estimular o desenvolvimento dos 

processos psicológicos como: atenção, 

percepção, cálculo, memória, agilidade 

no raciocínio, imaginação, criatividade, 

Especiais; 

 

 

▪ Equipe 

Gestora, 

Coordenador 

e Supervisor 

Pedagógico. 

regentes da 

Base Comum e 

da Parte 

Diversificada. 

 

realização de 

documentos 

relevantes tais 

como: Plano de 

Ação, Plano AEE, 

Adequações 

Curriculares e os 

Estudos de Caso 

dos dos ANEEs. 
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linguagem, leitura, interpretação textual 

entre outras necessidades dependendo 

das limitações apresentadas por cada 

estudante através de atividades, 

programas e jogos diversificados tais 

como: Jogos da Memórias, Cartão 

Conflito, Jogos da Nova Ortografia, 

Dama, Dominó das Quatro Operações, 

Dominó de Inglês, Jogo do Einstein,  

Jogo da Forca, Quebra-cabeça, Jogo da 

Velha com palavras e cálculos 

matemáticos, Bingo de Palavras, Bingo 

das Quatro Operações, Bingo de 

Sentenças Matemáticas, Jogos de 

Raciocínio Lógico, Cubo Mágico, 

Quadrado Mágico, Torre de Ranói, 

Painel Interativo, Tangran, Dobraduras, 

entre outros.  

 

› Participar nos eventos no âmbito 

escolar junto aos ANEEs e às Classes 

Especiais tais como: 

 

 

- Semana de Conscientização do Uso 

Sustentável da Água nas UE/SEEDF 

(19 à 23/03); 
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- Semana de Educação para a Vida 
(07 à 11/05); 
 
- Dia da Família na Escola (09/06);  
 
- Jogos Interclasse (02 à 06/07);  
 
- Comemoração do Dia do Estudante 
(10/08); 
 
- Festival Cultural (14 e 15/09); 
 
- Dia Nacional de Luta das pessoas 
com Deficiência (21/09); 
 
- Dia Nacional da consciência Negra 
(20/11); 
 
› Participar nos eventos extraclasses 

junto aos ANEEs e às Classes Especiais 

tais como: 

 

- Caminhada da Paz; 
 
- Passeios a clubes, cinemas, teatros 
e museus; 
 
- Feira do Livro; 
 
- Entre outros que surgirem no 
decorrer do ano letivo. 
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Serviço de Orientação Educacional: 
 

Plano de Ação 2018 – Nível Local 
 

METAS 

DO PDE 

ESTRATÉGIAS PDE 

Meta 2 

 

2.3 Adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência 

deste Plano, modelo de organização escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de 

modo a enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados de escolarização. 

2.8 Implantar estratégias de acompanhamento dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais, sejam elas transitórias ou não, estabelecendo o número de 

estudantes por sala, de acordo com o estabelecido pela Resolução número 2, CNE/CEB de 

2001, garantido profissional qualificado. 

2.12 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos estudantes do Ensino 

Fundamental, atentando para as especificidades do(a) estudante de forma a garantir a 

qualidade do atendimento. 

2.17 Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, 

políticas de promoção da saúde integral das crianças e adolescentes matriculados no Ensino 

Fundamental, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento e as especificidades 

de cada sujeito] 

2.20 Garantir que as unidades escolares de Ensino Fundamental, no exercício de suas 
atribuições no âmbito da rede de proteção social, desenvolvam ações com foco na 
prevenção, detecção e encaminhamento das violações de direitos das crianças e 
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adolescentes (violências psicológica, física e ou sexual, negligência, constrangimento, 
exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de drogas, discriminação racial, 
orientação sexual e identidade de gênero entre outras), por meio da inserção dessas 
temáticas no projeto político pedagógico e no cotidiano escolar, identificando, notificando e 
encaminhando os casos aos órgãos competentes.  
 
2.21 Garantir por meio de diretrizes intersetoriais a inclusão educacional e acompanhamento 
escolar das crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua, de acolhimento 
institucional e em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 
 
2.30 Ampliar as ações do Plano de Convivência em todas as unidades escolares do Distrito 
Federal, com vistas a minimizar situações de violência escolar. 
 
2.35 Fomentar ações pedagógicas que promovam a transição entre as etapas da Educação 
Básica e fases do Ensino Fundamental e que gerem debates e avaliações entre os 
profissionais da educação, a organização escolar em Ciclos e a organização do trabalho 
pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação. 
 
2.46 Assegurar que a Educação das Relações Étnico-Raciais, a Educação de Gênero e 
Sexualidade e a Educação Patrimonial sejam contempladas conforme estabelecem o artigo 
26 A da LDB (Leis 10.639/03 e 11.645/08), parecer 03/2004 CNE/CP – Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana; a Resolução 01/2012 CLDF e o Plano Nacional de Cidadania e 
direitos humanos LGBT. 
  
2.47 Implementar políticas de prevenção à evasão, motivada por preconceito e discriminação 
racial, por orientação sexual ou identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas 
associadas de exclusão. 
 
 

Meta 4 4.3 Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino regular 
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na modalidade da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

4.17 Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o 

desenvolvimento escolar dos estudantes com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que são beneficiários de programas de 

transferência de renda e/ou em situação de vulnerabilidade social. 

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

ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional dos estudantes 

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

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

proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

 

Eixo de 

trabalho 

segundo 

Orientação 

Pedagógic

a do SOE 

 

 

  Cronograma 

                         Atividades / Ações (Pautadas no 

PDE) 

                       F
ev

er
ei

ro
 

M
ar

ço
 

A
b

ri
l 

M
ai

o
 

Ju
n
h

o
 

Ju
lh

o
 

A
g
o

st
o
 

S
et

em
b

ro
 

O
u

tu
b
ro

 

N
o
v

em
b

ro
 

D
ez

em
b

ro
 

01 

 

 

 

Ações para implantação do 

Serviço de Orientação 

Educacional 

 METAS  2.08, 2.12 

 Organizar o espaço do S.O.E. 

para atender estudantes, 

professores, pais e demais 

funcionários, como espaço de 

acolhimento e escuta cuidadosa 

e sigilosa; 

 X  X X X X X X X X X X 

             

 Organização de fichas e 

arquivo de estudantes 

atendidos. 

 X  X X  X  X X X X X X X 

 Apresentar a proposta de 

atendimento do SOE. 

 X  X          
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02 Ações no âmbito 

institucional 

METAS  2.08, 2.35, 2.46, 

2.47, 4.03 

 Construir o Plano de Ação 
Anual, buscando atender as 

sugestões e expectativas da 

comunidade escolar. 

 X  X X X        

 Criar estratégias que 
auxiliem no bom andamento 

do processo pedagógico. 

X X X X X X X X X X X 

 Intermediar vínculos com 
outras instituições que nos 

auxiliem com palestras, 

serviços e outros. 

X X X X X X X X X X X 

03 Ações junto ao corpo 

docente 

METAS  2.20, 

2.31,2.46,4.18 

 Auxiliar o trabalho do 

professor, buscando traçar 

estratégias para auxilia-lo no 

pleno desenvolvimento do 

aluno. 

X X X X X X X X X X X 

 Receber os 
encaminhamentos feitos 

pelos docentes, direção e 

outros. 

X X X X X X X X X X X 

     Participar do estudo de 
caso dos estudantes; 

X X X X X X X X X X X 

 Colaborar no 
encaminhamento de aluno(s) 

que apresente(m) 

dificuldades de 

aprendizagem, 

vulnerabilidade social e 

comportamentos indevidos, 

para acompanhamento 

especializado adequado no 

 X X X X X X X X X X 
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âmbito educacional e/ou da 

saúde, quando necessário; 

 Devolutiva aos docentes 
sobre os estudantes 

encaminhados e quais 

medidas foram tomadas 

entre outros. 

X X X X X X X X X X X 

04 Ações junto ao corpo 

discente 

METAS   2.20, 2.21, 2.31, 

2.35, 2.46,4.07,4.18 

 Articular palestras 

informativas disponibilizando 

assim, o conhecimento e 

reflexão sobre temas diversos. 

 X X X X X X X X X X 

 Promover atendimentos 

diários, individual e/ou 

coletivo, encaminhados por 

professores, direção, pais, 

estudantes e outros; 

X X X X X X X X X X X 

 Realizar debates e oficinas 

com os estudantes sobre 

temas relevantes a turma; 

 X X X X X X X X X X 

 Encaminhar estudantes ou 
orientar os pais e/ou 

responsáveis sobre alguma 

necessidade especifica que 

esteja prejudicando o 

desenvolvimento pleno do 

aluno. 

 Realizar mediação de 
conflitos 

X X X X X X X X X X X 

05 Ações junto à família 

METAS  2.46, 4.17,4.18 

 Despertar a atenção dos 
pais para o processo de 

ensino-aprendizagem dos 

nossos estudantes; 

X X X X X X X X X X X 
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 Minimizar a falta de diálogo 

(comunicação) entre pais, 

estudantes, professores e 

escola; 

X X X X X X X X X X X 

 Orientar aos pais ou 

responsáveis sobre o Sistema 

de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente e 

possíveis atendimentos e 

recursos disponíveis aos 

estudantes. 

 

X X X X X X X X X X X 

06 Ações junto à rede social 

METAS  

2.17,2.18,2.21,4.17,4.18 

 Buscar parcerias com as 

diversas instituições que 

possam auxiliar no 

desenvolvimento do educando. 

 Auxiliar, integrar e 

complementar ações junto à 

sala de recursos, Sala de apoio 

e atendimento especializado e 

equipe pedagógica.  

 Realizar encaminhamentos 

em situações de risco, 

vulnerabilidade social ou 

violação de direitos aos órgãos 

devidos. 

X X X X X X X X X X X 
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Projetos Parte Diversificada: 
 

Educação em e para os Direitos Humanos  

Duração: 26/02/2018 a 20/12/2018  

Anos e turmas: Todas as turmas do 6º ao 9º ano.  

Espaço: Sala ambiente  

Período: 26/02 à 20/12/2018, ou seja, durante o ano letivo corrente.  

Execução: Prof. Luciano Rosa C. Silva.  

 Público alvo: estudantes dos 6º aos 9º anos do Ensino Fundamental Anos Finais.  

 

Apresentação  

 Acreditamos que os valores são mais do que ensinamentos. Os valores são 

o alicerce da humanidade, a essência da preservação do SER humano sem qual 

não poderemos viver em harmonia em toda a sua dimensão social.  

  

Disciplina   

Educação em e para os Direitos Humanos.  

  

Problematização  

 O que significa “ser humano”. O que significa ter um direito – os direitos 

humanos. A construção dos direitos humanos – da perspectiva histórica à 

atualidade. Enquadramento dos direitos humanos no contexto escolar e comunitário.  

   

Temas Geradores  

Saber ajudar, saber superar-se, saber os limites, saber perseverar, saber 

respeitar, saber tolerar, saber se controlar, saber agradecer e saber amar.  
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 Justificativa  

 Democratizar o acesso e as condições de permanência e conclusão dos 

processos das aprendizagens que envolvam não somente o aspecto cognitivo, mas 

é tarefa da escola, onde se produz e reproduz o conhecimento, o qual deverá ser 

sistematizado e codificado considerando as dimensões sociais do indivíduo.  

 A escola é espaço de práticas e vivencias que possibilitam a estruturação 

das concepções de mundo e de consciência social, de diversidade, de cidadania e 

de sujeito protagonista. Nesta direção é que os direitos humanos entram com os 

aspectos da dignidade, igualdade e fraternidade. É o sujeito na sua 

multidimensionalidade sociocultural.  

  

Objetivo Geral  

 Proporcionar visão humanista nos aspectos sociais, políticos e econômicos, 

contextualizada com a realidade local, regional e global.  

  

Objetivos específicos  

Apontar o caminho da alteridade enquanto pessoa. Definir os conceitos 

teóricos e práticos dos direitos humanos. Identificar as violações de seus direitos.  

Conhecer  e  promover  valores,  atitudes, princípios  e 

comportamentos em defesa dos direitos humanos. Projetar senso crítico humanista 

em contexto com a realidade dimensional.  

    

Conteúdo  

Viver os direitos humanos;  

Painel Folclórico – Traz elementos das culturas indígenas, africana e 

europeia;  

Conhecer para valorizar – Povos Indígenas/Documentário – Museu do Índio 

– RJ;  

Brasil, um país plural – Diversidade étnico-racial (negra/indígena);  
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Séculos Indígenas – Formação/difusão da cultura indígena no Brasil 

contemporâneo baseado no encontro entre sujeitos e suas diversidades.  

A violação dos direitos humanos;  

Situação com seres humanos;  

Constituição Federal/88 – Artigos 5º a 17°  

Lei nº 10.639/03 – Obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira”, no currículo oficial da rede de ensino;  

Lei nº 11.645/08 – Inclusão da temática Indígena no currículo oficial da rede 

de ensino;  

Lei 12.639/11 – Institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência  

Negra, no dia 20 de novembro;  

O racismo;  

Apartheid – a segregação dos negros;  

O nazismo.  

  

Metodologia  

O projeto Educação em e para os Direitos Humanos será desenvolvido no 

decorrer do ano letivo e de acordo com Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar, nos moldes do terceiro ciclo do ensino fundamental anos finais, ou seja, 

sobre os mais diversos processos sociais das aprendizagens onde as oportunidades 

de aprender não se esgotam, possibilitando atividades práticas em relação aos 

possíveis problemas detectados. Assim, envolvendo o espaço escolar e a 

comunidade local com a mediação dos professores, equipe gestora e demais 

funcionários.  

A execução das atividades e/ou oficinas do projeto abarcará os seguintes 

espaços de acordo com a aula: sala de aula, teleclasse, quadra de esporte, pátio, 

corredores do térreo da Unidade de Ensino e visitações externas (museus).  
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Desenvolvimento das ações  

Apresentações de atividades propostas que englobam os seguintes 

mecanismos: teatro, dança, fotografia, vídeo, música, dinâmicas, aulas expositivas 

dialógicas, seminários, paródia, desenho, cartazes, painéis, pintura e palestras.  

Cronograma  

Ocorrerá de acordo com o calendário escolar com apresentações mensais 

e/ou bimestrais durante o ano letivo corrente.  

Acompanhamento e avaliação  

Fichamento individual/coletivo que envolva os aspectos formativos no 

processo de apropriação das aprendizagens e habilidades construídas ou 

adquiridas.   

  

Material  

Papeis pardos, pinceis, telas, tnt, cartolinas, EVA, audiovisuais, tesouras, 

colas, bastão de cola quente/pistola, grampos/grampeadores e folhas brancas A4.  

    

Bibliografia/referências bibliográficas  

Constituição Federal/88; Lei nº 10.639/03 – Obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira”, no currículo oficial da rede de ensino;  

Lei nº 11.645/08 – Inclusão da temática Indígena no currículo oficial da rede de 

ensino;  

Lei 12.639/11 – Institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 

de novembro;  

Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos – PMEDH/2005;  

Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos Humanos -PNEDH/2007;  

Currículo em Movimento – SEEDF;  

PPP Carlos Mota – SEEDF;  
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Diretrizes do 3º Ciclo do Ensino Fundamental Anos Finais;  

Pinsky, Jaime & Pinsky, Carla Bassanezi. História da Cidadania. São Paulo, Ed. 

Contexto, 2003.  
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Título da Disciplina: Xadrez e Jogos de Raciocínio Lógico.  

Anos e turmas atendidas: 6os, 7os, 8os e 9os anos. Totalizando as 19 turmas da 

escola.  

Espaços utilizados: Sala ambiente e pátio da escola.  

Duração: O ano letivo de 2018.  

Professores: Rodrigo Damaceno dos Santos  

Simone Bezerra Franco  

  

XADREZ E JOGOS DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Apresentação  

O trabalho com o xadrez e os jogos de raciocínio lógico permite o  

trabalho da prática com a teoria, desenvolvendo as inteligências múltiplas e 

a participação efetiva dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Nota-se que os 

jogos são oportunidades educacionais que contribuem para o desenvolvimento 

intelectual e social da criança, estimulando sua aprendizagem nas diversas áreas 

do conhecimento.   

Os jogos são importantes porque o aluno utiliza sua capacidade de 

concentração, memória e raciocínio, assim, ele pode adquirir diversas habilidades 

cognitivas. Além de ser capaz de tomar decisões em situações que exigem o 

raciocínio rápido para a solução de problemas.  

Através do jogo o aluno desenvolve a concentração, o uso de regras, a 

ética, raciocínio lógico, socialização, trabalho em equipe, e desenvolve a sua 

autoestima. A proposta pedagógica de inserir o jogo de xadrez e raciocínio lógico no 

processo de aprendizagem contribui para que o aluno se torne capaz de tomar 

decisões diante de situações propostas e busca formar cidadãos íntegros através 

de uma atividade lúdica. O pedagogo suíço Charles Partos professor pesquisador 

do Departamento de Instrução Pública do Cantão de Valais na Suíça, relata que o 

xadrez desenvolve:  
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 A Atenção e a concentração;  

O julgamento e o planejamento;  

A imaginação e a antecipação;  

A memória;  

A vontade de vencer, a paciência e o autocontrole;  

O espírito de decisão e a coragem;  

A lógica matemática, o raciocínio analítico e sintético;  

A criatividade;  

A inteligência. 

A organização metódica do estudo e do interesse pelas línguas estrangeiras 

(Do livro "O Jogo Imortal" de David Shenk).  

Entretanto, o imenso mérito do xadrez é que ele responde a uma das 

preocupações fundamentais do ensino moderno: dar a possibilidade de cada aluno 

progredir segundo seu próprio ritmo, valorizando assim a motivação pessoal do 

aluno.  

 

O jogo, de forma geral, possui um desafio a ser vencido, regras a serem 

seguidas, jogadores que lhe dão vida e incerteza quanto ao resultado, o que é o 

motivo para se continuar jogando (SOUZA, 2003). Quando utilizados durante a aula 

com o objetivo de proporcionar o “agir, aprender, educar-se sem o saber através de 

exercícios que recreiam” (BROUGÈRE, 1998, p. 122), são chamados de jogos 

educativos. Esse tipo de jogo pode proporcionar a construção, o desenvolvimento 

ou a retenção de um conteúdo. Todo jogo possui um problema, ou um desafio e o 

grande objetivo é levar o jogador a encontrar formas para solucioná-lo, por meio de 

diferentes possibilidades de jogadas e eliminando aquelas que prejudicam o alcance 

do resultado. A análise das jogadas favorece a compreensão do erro e a viabiliza à 

busca do acerto. Cada jogada suscita a troca de opiniões, ou melhor, em cada 

jogada, as capacidades cognitivas são mobilizadas e o jogador expõe tanto seus 

conhecimentos adquiridos quanto sua capacidade de criar novas estratégias 

(MUNIZ, 1999). Pode-se dizer, então, que o jogo proporciona um trabalho 

intelectualmente ativo, além da socialização, da solidariedade e da afetividade.  
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Título da Disciplina  

Xadrez e Jogos de Raciocínio Lógico.  

Problematização  

O que a prática do Xadrez e Jogos de Raciocínio Lógico pode influenciar no 

estímulo do raciocínio lógico e na concentração dos alunos, contribuindo para a 

melhoria do seu desempenho escolar e sua convivência social?  

Escolha do Tema Gerador  

Raciocínio Lógico.  

Justificativa  

A importância do lúdico no ensino da matemática:  

O ensino da matemática muitas vezes está centrado na transmissão de 

conteúdos, aulas expositivas e resolução de lista de exercícios, de forma mecânica, 

sem nenhum sentido para o aluno. Para que a prática pedagógica se torne mais 

atrativa e significativa é importante que o professor atue como articulador no 

processo de aprendizagem. Sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, a 

aprendizagem se dá na interação com o outro, ou seja, o sujeito se constitui nas 

relações sociais. Dessa forma, o desenvolvimento está ligado ao processo de 

mudanças e transformações que ocorrem ao longo de sua vida. A aprendizagem é 

concebida como uma construção social, na qual o papel do professor é o de auxiliar 

o estudante a partir da zona de desenvolvimento real para a zona de 

desenvolvimento proximal. Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o sujeito 

é o protagonista na transformação da sociedade (num contexto marcado por 

contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as 

relações sociais de produção), cabendo à instituição escola a socialização do saber 

sistematizado.  

Nessa lógica, é necessário pensar em uma organização curricular que 

contemple o conhecimento historicamente elaborado pela humanidade, em um 

movimento que promova a transição do conhecimento de senso comum 

(conhecimento sincrético) ao conhecimento elaborado e sistematizado 

(conhecimento sintético). Ao sistematizar as atividades que dão vida a sua 

organização curricular, integrando as diferentes áreas do conhecimento e 

experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade, a escola 
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cumpre sua genuína função social. Para tal, é importante que os estudantes 

assimilem, ao longo de um determinado tempo na escola, o saber sistematizado, 

construindo, dessa forma, o saber escolar.  

A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que 

possibilitam ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias matemáticas 

de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e 

criar. Desse modo, supera o ensino baseado apenas em desenvolver habilidades, 

como calcular e resolver problemas ou fixar conceitos pela memorização ou listas 

de exercícios. O jogo deve cumprir o papel de favorecer o desenvolvimento 

cognitivo, estar perfeitamente localizado no processo que leva a criança do 

conhecimento básico, para o conhecimento elaborado. A utilização do jogo como 

estratégia nas aulas traz implicações bem amplas. Em primeiro lugar, por ser uma 

atividade livre e espontânea implica possibilidades à criança ou adolescente de 

revelar o seu próprio ser e exibir comportamentos sociais, cognitivos e afetivos, 

próprios da sua cultura. Também a interação professor/aluno é alterada quando se 

utiliza jogos em sala de aula e isto ocorre, principalmente, porque o professor perde 

seu papel de detentor do saber, e passa a mediador, oportunizando a compreensão 

de que não existe verdade pronta.   

[…] os jogos exercem um papel importante na construção dos 
conceitos matemáticos por se constituírem em desafios aos alunos. Por 
colocar as crianças constantemente diante de situações-problema, os jogos 
favorecem as (re)elaborações pessoais a partir de seus conhecimentos 
prévios, pois na solução dos problemas apresentados pelos jogos, os 
alunos levantam hipóteses, testam sua validade, modificam seus esquemas 
de conhecimento e avançam cognitivamente (STAREPRAVO, 2009, p. 19).  

  

 O jogo também proporciona um ambiente favorável à motivação do aluno, 

não apenas pelos objetos que o constituem, mas pelos desafios das regras impostas 

por uma situação imaginária. Em seu aspecto pedagógico, se apresenta produtivo 

ao professor que busca nele um aspecto instrumentador e facilitador da 

aprendizagem do aluno.   

[…] em contraposição a um modelo de escola que privilegia 
atividades repetitivas e rotineiras sem qualquer estímulo a criação e a 
investigação, um trabalho com jogos matemáticos pode representar a 
mudança para uma nova configuração escolar, voltada ao 
desenvolvimento de sujeitos críticos, criativos, reflexivos, inventivos, 
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entusiastas, num exercício permanente da promoção da autonomia 
(RIBEIRO, 2009, p. 24).   

 

 Os jogos podem ser incluídos e adaptados, tais atividades enfatizam a 

elaboração de estratégias e procuram mostrar que os jogos podem contribuir para a 

compreensão de importantes conceitos e métodos matemáticos, considerando 

sempre os interesses e especificidades do grupo de alunos, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico matemático e a aprendizagem de determinados conceitos.   

O Jogo e a Resolução de Problemas:   

Dentre muitos objetivos da Matemática, um certamente é consensual: 

ensinar a resolver problemas. As discussões em torno da resolução de problemas 

referem-se à possibilidade de ensinar o conteúdo por meio de resolução de 

problemas. Pode-se mostrar ao aluno como o conhecimento é construído e, 

também se pode refletir sobre a possibilidade de desenvolver habilidades para 

solucionar problemas semelhantes ou de gerar estruturas para a solução de 

problemas futuros.   

[…] um dos desafios do ensino da Matemática é a abordagem de 
conteúdos para a resolução de problemas. Trata-se de uma metodologia 
pela qual o estudante tem oportunidade de aplicar conhecimentos 
matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver a questão 
proposta (PARANÁ, 2008, p. 63).   

Não existe um único método de resolver um problema e a melhor maneira 

de agir quando uma criança erra é levá-la a refletir sobre as inúmeras possibilidades 

de análise deste erro, e a partir destas análises, incentivá-la a encontrar o caminho 

para resolver o problema.  

  […] atividades com jogos podem representar um importante 

recurso pedagógico, pois representam uma forma interessante de propor 

problemas ao aluno, pelo seu modo atrativo e pelo favorecimento da 

criatividade na elaboração de estratégias do jogo. Concebe o jogo como 

um simulador de situações-problemas, que exigem o planejamento de 

ações a fim de vencê-lo (GRANDO, 2008, p. 14).   

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da disciplina de Matemática 

evidenciam a relevância dos jogos no ensino, considerando-os como desafios que 

geram interesse e prazer.   
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[…] um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam 

no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam 

parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade 

educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver 

(BRASIL, 1998, p. 35).   

Ribeiro (2009) afirma que a exploração de jogos no contexto educativo das 

aulas de Matemática apresenta-se como um dos caminhos para o desenvolvimento 

de atividades de resolução de problemas. A atividade com jogos possibilita a 

resolução de problemas, pois envolve o aluno num processo de reflexão, análise e 

busca por uma solução, além disso, ele levanta hipóteses, testa conhecimentos já 

adquiridos e estabelece conexões. Todo jogo, portanto, pode ser considerado como 

um problema, e o objetivo principal é encontrar formas de solucioná-lo, analisando 

os erros e acertos, prevendo e antecipando jogadas.   

[…] Segundo Polya (2006), o processo para resolver um problema 
segue os seguintes passos: 1º é preciso compreender o problema; 2º é 
preciso criar um plano para a resolução do problema; 3º deve-se executar o 
plano e 4º deve-se examinar a solução obtida. Esses passos também 
podem ser seguidos durante um jogo, isto é, deve-se: 1º compreender o 
jogo; 2º é preciso criar um plano para realizar as jogadas; 3º executa-se o 
plano e, por fim, examina-se a solução obtida, ou seja, a estratégia 
escolhida permitiu ganhar ou perder o jogo (SOUZA, 2013, p. 02).   

 

 Para isto, o professor precisa incentivar a análise da resolução de 

problemas, propondo discussões que possibilitem ao educando desenvolver 

capacidades, verificar estratégias distintas, estabelecer hipóteses e buscar soluções.  
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 O Xadrez  

O Xadrez é demonstrado como um jogo que pode ser convertido em um 

instrumento pedagógico não convencional que apoiaria decididamente o trabalho 

docente, enriquecendo os alunos com novos mecanismos de pensamento que 

serão a base para aportar à etapa operatória formal. Ademais se descobre que o 

jogo de xadrez desenvolve a ideia de cooperação (entre peças), harmonia e 

ponderação de possibilidades, valores absolutos e relativos, criatividade, estimula o 

desenvolvimento mental, aumenta sua capacidade de cálculo e raciocínio, 

desenvolve a imaginação, contribui para fixar a atenção, desenvolve a capacidade 

de abstração, favorece o pensamento lógico formal, forma o espírito de pesquisa e 

inventividade, desenvolve a capacidade de observação e análise na esfera sócio 

afetiva, favorece a ordem na atividade, educa para o lazer através de uma ação 

criativa, integra o grupo social, exercita qualidades para superar problemas grupais 

e de tipo disciplinar e favorece as normas de cortesia que impõe a prática do jogo.  

 

Figura 1: Fotografia de crianças jogando xadrez. 

Fonte: http://www.alamy.com/stock-photo-bao-players-in-stone-town-zanzibar-bao-

isa-traditional-mancala-board-101426236.html. Acesso em fevereiro, 2018.  

  

O Mancala   

Mancala é uma palavra árabe que significa transferir. Esses jogos foram 

mundialmente difundidos pelos negros africanos escravizados e existem mais de 

300 maneiras de se jogar, conforme a região onde são jogados (ZASLAVSKY, 

2000). Essa palavra também é usada para indicar os jogos que têm as seguintes 
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características: jogado em dupla, cada jogador possui uma série de buracos em 

linha por onde são distribuídas as sementes, e não se diz mover as sementes e sim 

semeá-las (RIPPOL; CURTO, 2003).   

 

Figura 2: Fotografia de um tabuleiro de mancala com as sementes 

distribuídas nas covas. Fonte: http://www.alamy.com/stock-photo-bao-playersin-

stone-town-zanzibar-bao-is-a-traditional-mancala-board-101426236.html. Acesso 

em fevereiro, 2018.  

Esse jogo possibilita o planejamento de ações, sequenciamento, 

manipulação de quantidades, ação exploratória, desenvolve o raciocínio lógico e 

também possibilita trabalhar com as operações de adição e subtração. Pode ser 

utilizado desde a educação infantil até o ensino superior. (RÊGO, RÊGO, 2000).  

  

O Jogo no PROEITI  

O entendimento de educação integral não se pode resumir a ampliação do 

tempo de permanência do estudante na escola. Apesar de esse fator ser importante 

para a melhoria na qualidade da educação, não é só isso que dará conta de tal 

papel. Associados à proposta de ampliação de tempo, visamos, ainda, à 

ressignificação e ampliação de espaços e tempos escolares, de modo a oportunizar 

a aprendizagem do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da 

sustentabilidade humana, da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à 

diversidade.  
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Na concepção de formação integral do ser humano que se propõe, é 

preciso compreender a necessidade de oportunizar ao estudante ser autor de sua 

história, sujeito de direitos e deveres para que assuma uma postura responsável, 

ética, autônoma e solidária. Para que o estudante compreenda seu papel, deve ser 

despertado seu desejo e curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável 

de respeito aos outros.   

Os jogos e brincadeiras lúdicas são excelentes estímulos para a 

aprendizagem com satisfação. Eles exercitam a memória, a paciência, a habilidade, 

a concentração, a observação, instiga o talento artístico e a autoestima das 

pessoas, elas jogam sem medo de errar, discutem as formas de como podem ser 

montadas as peças, aprendem-se e recriam-se de várias maneiras desenvolvendo a 

habilidade do pensamento. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN):   

  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções, além 

de possibilitar a construção de uma atitude positiva perante os erros, [...] sem deixar 

marcas negativas (BRASIL, 1998, p.46).  

 

A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e 

provocadora, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e 

estratégias na resolução de problemas apresentados.  

O ambiente educativo rico em recursos, materiais didáticos atrativos e 

diversificados e situações problematizadoras, que contemplem todas as áreas do 

conhecimento disponibilizadas aos estudantes, promove a reconstrução das 

aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora.  

 Objetivo Geral  

Oportunizar e incentivar a prática do Xadrez e Jogos de raciocínio lógico na 

escola, visando favorecer a construção do raciocínio lógico matemático pelo aluno, 
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desenvolvendo habilidades de concentração e estratégias de ação, que favoreçam 

sua aprendizagem em todas as áreas do conhecimento, além de estimular a 

socialização do aluno.  

    

Objetivos Específicos  

Desenvolver o raciocínio;  

Desenvolver habilidades de observação, reflexão, análise e síntese;  

Desenvolver habilidades e hábitos necessários à tomada de decisões;  

Compreender e solucionar problemas pela análise do contexto geral em que 

estão inseridos;  

Ampliar o interesse pelas atividades individuais e grupais;  

Melhorar o desempenho escolar em todas as áreas de estudo e, em 

particular, em matemática.  

  

Metodologia  

O projeto será desenvolvido com os alunos do ensino fundamental, no 

período Vespertino, idade entre 10 a 18 anos do CEF 15 do Gama.  

As atividades realizadas no desenvolvimento desta proposta, serão as 

descobertas dos jogos, suas histórias, sua confecção, a relação com as várias 

disciplinas, os movimentos das peças e regras, a criação de jogos pelos alunos, e a 

organização de campeonatos. Para tal, em sala de aula, serão utilizados textos, 

apostilas, celular, computador, e materiais diversos para a confecção de tabuleiros e 

peças de xadrez e demais jogos.   

Os alunos serão agrupados de acordo com suas expectativas e interesses, 

sendo reagrupados de forma a proporcionar melhores desempenhos durante o 

desenrolar do projeto, sempre buscando promover aprendizagens, conforme os 

ritmos diferenciados dos estudantes.   

Jogos a serem trabalhados no projeto: Xadrez, Mancala, Tangran, 

Sudoku, Pentaminó, Jogo do Hexágono Mágico, e jogos a serem criados pelos 

alunos.  
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Desenvolvimento das Ações  

Sensibilização dos alunos sobre a importância do xadrez e demais jogos em 

seu desenvolvimento intelectual;  

História do jogo, sua origem e contextualização;  

Confecção do Jogo;  

Regras do Jogo;  

Aperfeiçoamento das jogadas;  

Torneios de treinamento entre os alunos, em classe e online;  

Pesquisas e trabalho em grupo;  

Uso de App para celular.  
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Cronograma  

1o Bimestre: 09 encontros.   

Aula 01 

Apresentação do projeto;  

Apresentação dos jogos a serem trabalhados;   

Levantamento de interesse dos alunos (Phillips 6/6).  

Aula 02 
História do Xadrez (Aula expositiva dialogada, com utilização 

de recursos audiovisuais).  

Aula 03 

Discussão e planejamento da confecção do tabuleiro e peças 

de Xadrez;  

O tabuleiro: Conceito e Estrutura (conteúdos envolvidos: 

potenciação, raiz quadrada, quadrado perfeito, área e 

perímetro);  

Definição de grupos e estratégias para a confecção.  

(Tempestade cerebral)  

Aula 04 Confecção dos Jogos de Xadrez.  

Aula 05 Confecção dos Jogos de Xadrez.  

Aula 06 

Apresentação do Jogos de Xadrez;  

Formalização das Regras (Mapa Conceitual);  

Disposição das peças no tabuleiro; Movimentos 

das peças no tabuleiro; Diagonais, Paralelas e 

Centro.  

Aula 07 

Ala da Dama e Ala do Rei Lateralidade);  

Jogo;  

GV/GO; 

Registro das jogadas e discussão.   

Aula 08 Pesquisa: A Geografia do Xadrez. (Seminário)  
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Aula 09 

O Movimento das peças (Ângulos, circunferências, retângulos, 

retas, áreas e perímetro);  

Jogo;  

GV/GO;  

Registro das jogadas e discussão;  

Auto - avaliação: Texto: Eu e o Xadrez.  

  

2o Bimestre: 09 encontros.  

Aula 01  Aula  prática  (Estudo  de  estratégias):  Aberturas,  

Desenvolvimento e Finalizações.  

Pontuação das Peças;  

Jogo;  

GV/GO;  

Registro das jogadas e discussão;  

Aula 02  Abertura: Possibilidades de como desenvolver na Abertura;  

Aula 03  Desenvolvimento do Jogo: Como desenvolver o meio de jogo.  

Aula 04  Finalização do Jogo  

Aula 05  Classificação das Jogadas:  

Ataque;  

Defesa;  

Neutras;   

Errôneas.  

Aula 06  Jogo;  

GV/GO;  

Registro das jogadas e discussão;  

Aula 07  Jogo;  

GV/GO;  

Registro das jogadas e discussão;  
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Aula 08  Leitura de frases celebres sobre o Xadrez;  

Biografia de Grandes Mestres do Xadrez (Phillips 6/6).  

Aula 09  Pesquisa: O Xadrez e a Ética (Mural).  

Auto Avaliação  

  

Para o terceiro bimestre os alunos serão agrupados por interesse e 

desempenho. Aqueles que demonstrarem interesse em se aprofundar no Xadrez 

seguirão com acompanhamento do monitor para aprimorar a prática.  
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 3o Bimestre: 08 encontros.  

Aula 01  Apresentação dos jogos a serem trabalhados no bimestre:  

Mancala, Tangran.  

Aula 02  História do Mancala e do Tangran (Aula expositiva dialogada, 

com utilização de recursos audiovisuais).  

Aula 03  Discussão e planejamento da confecção do tabuleiro e peças 

do Mancala e Tangran;  

O tabuleiro: Conceito e Estrutura;  

Definição de grupos e estratégias para a confecção dos Jogos.  

(Tempestade cerebral).  

Aula 04  Confecção dos Jogos do Mancala e Tangran.  

Aula 05  Formalização das Regras do Mancala (Mapa Conceitual);  

Movimentos das peças no tabuleiro;  

Jogo;  

GV/GO;  

Registro das jogadas e discussão.  

Aula 06  Atividades com o uso do Tangran  

Aula 07  Pesquisa: A Geografia do Mancala. (Seminário)  

A Geografia do Tangran  

Aula 08  Jogo;  

GV/GO;  

Registro das jogadas e discussão;  

Auto - avaliação  
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4o Bimestre: 07 encontros   

Aula 01 

Apresentação dos jogos a serem trabalhados no bimestre: 

Sudoku, Pentaminó, Jogo do Hexágono Mágico.   

Breve Histórico dos Jogos (Aula expositiva  

 
dialogada,  com  utilização  de  recursos audiovisuais)  

Aula 02 

Discussão e planejamento da confecção dos tabuleiro e peças 

dos jogos;  

O tabuleiro Jogo do Hexágono Mágico: Conceito e Estrutura;  

Definição de grupos e estratégias para a confecção dos 

Jogos. (Tempestade cerebral)  

Aula 03 
Confecção dos Jogos.  

Propor aos alunos a criação de um jogo.  

Aula 04 

Formalização das Regras do Jogo do Hexágono  

Mágico (Mapa Conceitual);  

Movimentos das peças no tabuleiro;  

Jogo;  

GV/GO;  

Registro das jogadas e discussão.  

Aula 05  Atividades com Sudoku e Pentaminó e Hexágono Mágico.  

Análise dos Projetos dos Jogos criados pelos alunos.  

Aula 06  Atividades com Sudoku e Pentaminó e Hexágono Mágico.  

Aula 07  Apresentação dos Jogos;  

Auto avaliação  
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 Acompanhamento e Avaliação  

O processo de avaliação das aprendizagens será realizado através das 

observações passo a passo, ocorrendo nos variados momentos, visando 

constantemente diagnosticar e ultrapassar as dificuldades na medida em que forem 

identificadas, sendo levado em consideração o investimento pessoal do aluno e 

suas dificuldades.   

A avaliação e seu registro é a etapa que dará visibilidade e materialidade ao 

trabalho pedagógico. Consiste na descrição e organização dos dados que 

possibilitam tornar visíveis as necessidades de aprendizagens e orientar o 

planejamento, a elaboração e execução das intervenções didático-pedagógicas 

necessárias ao avanço. Podem ser realizados de diversas formas: portfólios, diários 

de bordo, fotos, planilhas de acompanhamento da turma, gráficos de rendimento, 

relatórios, entre outros. Nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), 

orienta-se para que a escola, entre outros instrumentos, utilize sempre que 

necessário o Registro Formativo de Avaliação (RFA) para os anos finais e para o 

Ensino Médio. Nele devem ser respondidas as questões que norteiam o trabalho 

pedagógico, quais sejam: o que os estudantes aprenderam, o que ainda não 

aprenderam, o que foi realizado para que eles aprendessem e o que ainda pode ser 

feito para que eles aprendam: nisto consiste o olhar pedagógico. Os registros 

devem existir para esclarecer, legitimar e comunicar processos, produtos e ou 

resultados; ignorar o percurso, não oferece ferramentas para se ter um bom 

registro.  

Para atender a estas expectativas será feita uma avaliação que erá como 

elementos básicos:  

Relatório de observação dos professores, a respeito do desenvolvimento e 

rendimento de cada aluno em sala de aula (assiduidade, interação, interesse, 

participação, organização, pontualidade) através de planilha de acompanhamento 

das turmas;  

Análise de Portfólios;  

Atividades escritas individuais ou em grupo;  
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Autoavaliação;  

Será considerada a frequência;  

Participação em torneios;  
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Título da Disciplina: Música  

Anos e turmas atendidas: 6os, 7os e 8os anos.  

Espaços utilizados: Sala ambiente e pátio da escola.  

Duração: O ano letivo de 2018.  

Professor: MAURÍCIO MAXIMIANO PIO  

  

Apresentação  

A disciplina Música constitui uma oportunidade ímpar de oferecer aos 

alunos atividades artísticas de diversas épocas, regiões e culturas através de 

escolas públicas. A realização de eventos culturais com a participação dos alunos 

oferece oportunidade única para demonstrar o poder educativo da Arte, a partir de 

trabalhos interdisciplinares que envolvam o estudo de História, Literatura e Filosofia, 

focando em práticas e ideais de sociedades diversas através de experiências 

concretas de pesquisa para a realização artística. Ainda, reforça-se a visibilidade 

que as apresentações artísticas oferecem à escola, constituindo um evento social 

que pode contar com a presença dos pais e da comunidade escolar.  

Com relação à Música, evidencia-se a Lei nº 11.769/2008, que versa 

sobre a obrigatoriedade do ensino musical na disciplina de Artes. Sendo assim, 

reitera-se que o presente projeto permite sua realização de forma integrada ao 

Projeto Político Pedagógico da escola, podendo-se utilizar carga horária da 

Disciplina de Artes para ensaios didáticos. Por último, reitera-se que parte dos 

recursos adquiridos para realização deste projeto se tornarão material permanente 

para a escola (patrimônio), permitindo-se que eventos artísticos futuros sejam 

concretizados.  

  

 Problematização  

O Universo de vivência em setores da periferia das grandes cidades do 

mundo, e não diferente do Brasil e do Distrito Federal, é regido em sua maior parte 

pela música de protesto ou mesmo de resistência, onde temáticas inerentes ao 

mundo da criminalidade, tráfico, bem como outras temáticas que retratam as 

divisões de classe social e suas desigualdades são constantemente executadas em 
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exaustão nas áreas onde circulam nossa comunidade escolar. Diante desse fato, a 

disciplina Música: Violão e Canto Coral no ambiente escolar se propõe a sanar um 

déficit correspondente a outros estilos, referências e temáticas das musicalidades 

distintas do universo social, dando assim, novo significado as construções de 

saberes deste universo na cena local, onde este aluno vem a se tornar protagonista 

consciente de seu papel na escola, na quadra, no bairro, no mundo. Da mesma 

forma a disciplina Música vem potencializar as discussões, as vertentes e o 

protagonismo da música em todas as esferas que perpassam o cotidiano do 

estudante desta unidade escolar, possibilitando uma repaginação e reapropriação 

dos elementos formadores do Universo da Arte em construção de sua 

funcionalidade e aplicabilidade na vida cotidiana do estudante desta comunidade.   

      

Escolha do Tema Gerador  

Universalizando a música e descobrindo novos ritmos e sentidos para 

um protagonismo juvenil por meio das expressões artísticas e musicais.   

Justificativa  

A disciplina Música constitui uma excelente chance de levar a música as 

escolas que ainda não tiveram oportunidade de cumprir a Lei nº 11.769/2008, 

especialmente devido a falta de professores qualificados. A realização de trabalhos 

artísticos de qualidade com a participação ativa dos alunos e diálogo com outras 

áreas do conhecimento, constitui uma rica aprendizagem, permitindo conhecer 

manifestações culturais e épocas histórias através da prática.  

O ensino de música como disciplina curricular na escola cumpre um 

importante papel na formação do indivíduo. Através dela o aluno amplia sua 

sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação, despertando sua criatividade. 

Desenvolve, com isso, a capacidade de se posicionar, de “perceber sua realidade 

cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos e formas que estão a sua volta, no 

exercício de uma observação crítica do que existe na sua cultura, podendo criar 

condições para uma qualidade de vida melhor” (PCN, 1997, p.19).  
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Objetivos gerais  

Ao promover a diversificação de experiências musicais, a execução e 

até mesmo a criação de músicas originais e suas apresentações, daremos então 

condições para a construção de novos olhares e ouvidos, tanto por parte da 

comunidade escolar e seu entorno, quanto dos próprios alunos; novas percepções 

inclusivas, que possibilitarão recriar, com valor positivo, as leituras atualmente 

vigentes nas relações entre o “eu e o outro”, “aluno e professor”, “criação e 

educação”, “exclusão e participação”. E as músicas que, nos próximos tempos, 

emergirão das salas de aula e que escutaremos das escolas representarão a 

expressão criativa pela qual se manifesta a educação nas diferentes instituições, a 

valorização das culturas, o reconhecimento dos indivíduos e sua participação 

saudável nos rumos da sociedade.   

Oferecer visibilidade ao trabalho pedagógico da escola, com a 

realização de eventos artísticos de qualidade;  

Integração da atividade artística no Projeto Político Pedagógico da  

escola, a partir da Disciplina Artes;  

Aproximar os pais e/ou responsáveis das atividades escolares, 

acompanhando o trabalho dos filhos no período das apresentações artísticas 

durante os eventos pedagógico da UE;  

Formações instrumentais na expectativa de desenvolver a habilidade de 

ouvir antes de tocar;  

Desenvolver técnicas para o domínio instrumental e vocal.  

 

Objetivos específicos  

Desenvolvimento do senso artístico, criativo e social;  

Desenvolvimento integrado do aluno;  

Desenvolvimento e rapidez de compreensão e desembaraço na leitura 

da canção;  

Desenvolvimento da atenção;   
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Auxílio ao aluno em seus múltiplos aspectos de formação quer assim 

sob o ponto de vista pedagógico, psicológico, sociológico e cultural; proporcionar 

uma atividade cultural para dentro da escola que é sempre uma atividade agradável 

e que aumenta o comprometimento do aluno com suas atividades escolares.   

  

Conteúdos  

Os conteúdos a serem trabalhados seguem as Diretrizes Curriculares da 

SSEDF:  

Trabalhar os elementos sonoros: altura (grave e agudo), intensidade, 

duração, timbre e densidade. Explorar a criação através do estudo da melodia, 

harmonia e ritmo.  

Músicas populares: melodias do povo que agradam as massas e que 

propagam ao sabor do gosto popular, com termos ou expressões comuns, de uso 

diário e falam sobre os sentimentos em geral.  

Músicas Folclóricas: canções baseadas nas tradições, lendas ou crenças de 

um país ou região. Elas transmitem os fatos históricos, os usos e costumes, de 

geração em geração.  

Músicas Patrióticas ou as que exaltam o amor à Pátria e a dedicação aos 

seus interesses.  

Músicas Comemorativas: as que trazem à memória um acontecimento, ou 

seja, celebram a lembrança de um fato importante.  

  

Metodologia  

Em princípio, o professor irá realizar um diagnóstico das condições 

oferecidas pela Escola para a atividade. Fatores que influenciam diretamente no 

planejamento são: faixa etária, sala ou espaço disponível assim como a 

disponibilidade de instrumentos. Após realizar este diagnóstico, serão definidos três 

momentos, baseados em metodologias distintas para o ensino de Música:   
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Iniciação Musical – onde os alunos terão acesso a conhecimentos práticos 

e teóricos elementares de Música aplicada ao Violão;   

Definição do Repertório – escolha das peças a serem apresentadas, a ser 

realizada no primeiro encontro;   

Ensaios – aprendizagem e aprimoramento do repertório. Para fins de situar 

esta metodologia no Projeto Político Pedagógico da escola e no plano de ensino da 

disciplina Artes, recomenda-se, através de diálogo com o professor desta disciplina, 

que a presença e a participação nas atividades sejam registradas e avaliadas, 

sendo importante para reconhecer e motivar os alunos à concretização do trabalho.  

A metodologia didática da disciplina Música: Violão/Canto Coral consiste na 

aprendizagem musical em grupo a partir de instrumentos musicais e da voz.   

Desenvolvimento das Ações Violão  

Através da elaboração de arranjos é possível adaptar qualquer repertório 

para esta formação, considerando que o Violão assume papel de instrumento 

melódico, harmônico e de percussão - através de técnicas estendidas. (fig. 1), 

mostrando-se adequada ao ensino de Música na Educação Básica.  

 

  

Fig. 1  –   Violão em Grupo   
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Canto Coral  

 

Fig. 2 – Coral misto 

 

Através da Elaboração de Arranjos vocais é possível adaptar qualquer 

repertório para esta formação, considerando que a voz assume papel de 

instrumento melódico, harmônico e de percussão - através das técnicas estendidas. 

(fig. 2), mostrando-se adequada ao ensino da Música na Educação Básica.  

Apresentações Musicais  

Por fim, serão definidos datas e horários para as apresentações musicais, 

sendo feitas as devidas divulgações com antecedência. A duração de cada 

apresentação dependerá diretamente do desempenho obtido através do plano de 

trabalho, conforme a etapa anterior.  

As apresentações artísticas, ponto culminante do trabalho pedagógico, 

reforçam a importância da Escola à comunidade, compartilhando com pais e demais 

interessados a riqueza de uma experiência artística legítima, onde é possível 

conhecer de perto nossa história e identidade cultural.  

  

Acompanhamento e Avaliação   

A avaliação se dará de forma processual contínua, valorizando todo o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno em sala de aula como 

também em apresentações na escola e/ou outro estabelecimento previamente 

agendado.  



165 
 

Material Necessário à disciplina Música  

15 violões estudante com encordoamento de nylon  

15 suportes de parede para Violão  

15 estantes para partitura   

Uma sala apropriada para o estudo dos alunos  

  

  



166 
 

Bibliografia  

CAVALCANTI, Fernando Maciel. Iniciação ao Violão Popular: Um relato de 

experiência com ensino coletivo de jovens em Natal-RN. In: Anais do IX Encontro da 

ABEM Nordeste. Natal: UFRN, 2010.  

CERQUEIRA, D. L; ÁVILA, G. A. Arranjo no Ensino Coletivo da Performance 

Musical: experiência com Violão em Grupo na cidade de São Luís/MA. In: X 

Encontro Regional da ABEM Nordeste. Recife: UFPE, 2011.  

CLEMENTINO, Giupson Rodrigues. Ensino coletivo de violão – uma possibilidade 

atual. In: Anais do IX Encontro da ABEM Nordeste. Natal: UFRN, 2010.  

CRUVINEL, F. M. O Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais na Educação Básica: 

compromisso com a escola a partir de propostas significativas de Ensino Musical. In: 

Anais do VIII Encontro Regional da ABEM Centro-Oeste. Brasília, 2008.  

MINISTÉRIO DA CULTURA. Programa Mais Cultura nas Escolas: Manual. 

Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Programa Mais Educação (MEC): escolas 

participantes. Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 

28/05/2013.  

_______________. Programa Ensino Médio Inovador (MEC): escolas participantes. 

Disponível em http://www.cultura.gov.br, último acesso em 28/05/2013.  

RIBEIRO, G. M. Motivação para aprender no ensino coletivo de violão. In: Anais do 

XIX Encontro da ABEM Nacional. Goiânia: UFG, 2010, p. 1251-1263.  

TOURINHO, A. C. G. S. A motivação e o desempenho escolar na aula de Violão em 

grupo: influência do repertório de interesse do aluno. Dissertação de Mestrado. 

Salvador: PPGMUS/UFBA, 1995.  

__________________. O ensino coletivo de violão na educação básica e em 

espaços alternativos: utopia ou possibilidade? In: Anais do VIII Encontro Region al 

da ABEM Centro-Oeste. Brasília, 2008.  

BEINEKE, Viviane, O ensino de flauta doce na educação fundamental.    



167 
 

HENTSCHKE, Liane, DELBEN, Luciana. Ensino de música: propostas para pensar 

e agir em sala de aula. São Paulo: Moderna,2003.   

CAMPOS, Vânia, Revista Nova Escola, Sucata vira instrumento de percussão, p.16, 

ano X, n. 1995.   

DALLARIA, Dalmo de Abreu. Revista Nova Escola, Cidadania. O respeito ao Hino e 

a Bandeira, p.45, ano XV, n. 132, maio 1989.  

FERES, Josette. Revista Nova Escola, Aproveite a emoção da música, p. 22-23, 

ano IV, n.31, junho 1989.  

FERRAZ, Cláudia Ribeiro, Revista Nova Escola, Uma aula de música bem 

brasileira, p.20-21, ano IV,n.32, agosto 1989.   

NARITA, Flávia Motoyama. Revista Presença Pedagógica, Música popular na 

escola, Editora Dimensão jul/ago. 1998.  

  



168 
 

Componente Curricular: Acompanhamento em Ciências Naturais.  

Turmas que serão atendidas:  Ensino Fundamental do CEF 15 Gama (turmas 6º, 

7º 8º e 9º Ano).  

Nº de alunos atendidos: 516  

Período de realização do projeto: Ao longo do ano letivo de 2018.  

Coordenador Responsável: Prof.ª. Sabrina Andrade.  

Professores responsáveis:  Afrânio Rodrigues Castro Dias e Roseli Cândido de 

Menezes  

  

Apresentação  

No intuito de garantir a superação das dificuldades de aprendizagens dos 

estudantes do CEF 15 do Gama durante seu percurso escolar neste ano de 2018, 

será ofertada a Oficina Diversificada de Acompanhamento Pedagógico em Ciências.   

As legislações atuais estabelecem que a organização curricular deva ser 

constituída de uma base nacional comum e uma parte diversificada, articuladas e 

integradas entre si. A base nacional comum diz respeito aos conteúdos escolares 

básicos estabelecidos pelos sistemas de ensino a partir dos preceitos das 

legislações educacionais pertinentes a cada etapa de ensino. Já a parte 

diversificada é selecionada a partir de demandas e peculiaridades de cada escola, 

propiciando a apropriação de conteúdos e a construção de aprendizagens 

específicas sobre a realidade do contexto local.  

Nesta oficina a ação de ensinar, visa à reposição das unidades didáticas 

não assimiladas pelos estudantes, remetendo às operações do pensamento no 

sentido de modificar seu conhecimento inicial, mobilizando-o em direção às 

experiências significativas que possibilitem o pensar modificando comportamentos 

e, por fim, levando os alunos ao domínio de novos conhecimentos na perspectiva da 

cultura de altas expectativas de aprendizagem.   

Essas operações dizem respeito as mais variadas técnicas de ensinagem, 

realizadas por meio de atividades suplementadas que serão adicionadas no 

cotidiano dos estudantes, a fim de esclarecer ou aperfeiçoar o conteúdo que ainda 

está com dúvidas, suprimindo-as. Desse modo, o desejo de aprendizagem do aluno 
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com defasagem de conteúdos perpassa pela mediação do professor; de modo que 

mobilize o estudante a uma atividade intelectual direcionada à aprendizagem e a 

apropriação de novos conhecimentos.  

Sob essa ótica, o trabalho de acompanhamento escolar não pode 

caracterizar-se por mera repetição dos conteúdos que não foram compreendidos, 

mas um trabalho diferenciado, com a utilização de novas estratégias que 

possibilitem ao aluno apreender conhecimentos suficientes que lhe possibilitem 

avançar para os anos seguintes.  

A transposição desses conhecimentos para a compreensão das práticas 

sociais e a produção de novos saberes se articula pela ação interdisciplinar com a 

Oficina de Educação Ambiental e pela incorporação de temas transversais ao 

trabalho pedagógico.  

  

Justificativa  

A Oficina Acompanhamento Pedagógico em Ciências nasce da perspectiva 

de atender de forma diferenciada os estudantes ajudando-os a desenvolver as 

habilidades que se encontram em defasagem, suprindo as carências do conteúdo, 

trabalhando nas limitações do aluno, oferecendo metodologias diversificadas 

vinculadas ao seu cotidiano. As aulas utilizadas têm por característica o seu 

dinamismo, a fim de gerar motivação, estimulando a participação e melhorando a 

autoestima do educando, levando-o as aprendizagens significativas.  

  

Objetivos do projeto:  

Objetivo Geral:   

Proporcionar  situações  de aprendizagens significativas que 

viabilizem a integração dos conhecimentos evidenciados nas disciplinas da base 

comum. Utilizando mecanismos e técnicas que proporcionem a emancipação dos 

alunos e consolidação das múltiplas inteligências.  
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Objetivos Específicos:  

Elencar e acompanhar as dificuldades de aprendizagem dos alunos na 

Disciplina de Ciências, a fim de propor ações e atividades diferenciadas que 

favoreçam as aprendizagens  

Utilizar novas metodologias e estratégias de ensino adequadas para a 

aprendizagem dos alunos;  

Permitir a troca de experiências, informações e conhecimentos entre os 

discentes da Instituição.  

Proporcionar ações multidisciplinares das unidades de ensino dos anos 

finais do ensino fundamental interligados aos diferentes saberes dos educandos;  

Proporcionar o autoconhecimento: a partir da questão social, 

problematização, internalização e um retorno transformador da prática social 

anterior;  

Transformar o conhecimento abstrato e fragmentado (sincrético) em 

conhecimento consolidado (sintético) utilizando como base o contexto social do 

aluno;   

Utilizar alternativas educacionais para enriquecer a ensinagem dos temas 

abordados pela base comum;  

Integrar possibilidades de ações conjuntas no processo ensino-

aprendizagem de forma multidisciplinar;  

Visitações (Ex: Jardim Botânico, zoológico, planetário, fazenda Malunga, 

Museu da UCB, UnB etc.).  

Desenvolvimento de trabalhos com materiais recicláveis e de tecnologia 

reversa; em parceria com a unidade de ensino de artes plásticas na confecção e 

produção de produtos de materiais reciclados para ser reutilizado como suporte 

didático.  
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Parceria multidisciplinar com o projeto de Educação Ambiental na 

elaboração atividades didáticas e pedagógicas;   

Produção de alimentos orgânicos na horta da escola para suplementação 

da alimentação dos discentes.   

Aplicação dos princípios da Eco Pedagogia em que a horta da escola seja 

uma ferramenta de alfabetização ambiental, interação lúdica, contato com a 

natureza, controle da indisciplina e desinteresse discente.  

Obs.: Todos os objetivos estão sujeitos a adequações ao longo do ano.  

Como será a avaliação dos resultados?   

 Serão  utilizados  diferentes  instrumentos  avaliativos  que 

contribuirão para a conquista das aprendizagens. Independentemente se a atividade 

pedagógica proposta no dia letivo for um debate ou leituras e discussões coletivas, 

confecção de portfólio, registros das saídas de campo direcionadas, promoção e 

colaboração nas campanhas de reciclagem, efetiva participação nas aulas práticas, 

avaliação por pares, provas. Os instrumentos de avaliação serão mensurados e 

calculados de acordo com o resultado do somatório obtido pelo(a) estudante na sua 

avaliação contínua e formativa, que obedecerá aos seguintes critérios:  

Diariamente o (a) estudante será avaliado pela tarefa realizada na aula. A 

pontuação máxima do dia poderá ser igual a 01, 02 ou 03 pontos, dependendo da 

complexidade da atividade;  

Os pontos que serão levados em conta no dia obedecerão sempre à razão 

60% por 40%, sendo: 1) a maior porcentagem destinada à verificação do 

cumprimento cognitivo da atividade do dia; 2) os outros 40% designados à avaliação 

da qualidade ética e cidadã do (a) estudante em sala de aula (ou saída de campo, 

se for o caso);  

O (a) aluno (a) só será pontuado no dia se realizar a atividade proposta de 

forma integral e no tempo estipulado pelos professores. Somente atingidos estes 

critérios, a atividade do dia será dada a pontuação correspondente;  
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Para os casos de ANEE’s (com laudo apresentado à escola), serão 

observadas suas habilidades e a atividade do dia será adaptada ao mesmo e/ou 

será considerado o mínimo de cumprimento da tarefa diária, para que não sejam 

prejudicados em nada quanto esta avaliação.  

Em qualquer procedimento adotado no dia letivo, a regra da Avaliação 

Contínua Formativa prevalecerá a todo instante.  

 

Recursos pedagógicos necessários para a execução do projeto  

Como a carga horária para o projeto é de 2 h/a semanais por turma, serão 

utilizados sites, revistas cientificas, aulas passeios experimentos, utilização de 

matérias recicláveis, debates, seminários, estudo dirigido, tempestade mental entre 

outros.  

Parcerias ou instituições envolvidas:   

De acordo com as necessidades da Base Comum Curricular serão 

formadas parcerias para aplicação do projeto interventivo com as seguintes 

instituições: CLDF, SEAGRI, FAP-DF, UCB, UnB, CEASA, EMATER, EMBRAPA, 

Jardim Botânico e Jardim Zoológico.  

Faremos saídas de campo que serão analisadas e agendadas ao longo do 

ano.  

Cronograma:   

1º BIMESTRE:   

6º Ano: O planeta Terra; 2: O ar em torno da Terra.  

7° Ano: Biomas brasileiros; classificação dos seres vivos; vírus.  

8º Ano: Organização do corpo. Adolescência e desenvolvimento do sistema 

reprodutor. Gravidez e parto. Métodos contraceptivos. IST’s.  

9° Ano: A História da física. Mecânica – noções de repouso, movimento, 

referencias e trajetória; velocidade média (movimento retilíneo uniforme); velocidade 

acelerada (aceleração: MRU.variado); gravidade; força.  

  

2º BIMESTRE:  
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6º Ano: O uso do solo.  

7° Ano: Reino monera; reino protoctista; reino fugi; platelmintos; 

nematelmintos.  

8º Ano: A energia dos alimentos; composição dos alimentos; sistema 

digestório; sistema respiratório, sistema cardiovascular e sangue.  

9° Ano: Energia: energia e movimento; tipos de energia; medidas para 

economizar energia; trabalho e rendimento; noções de eletricidade; magnetismo.  

Ondas: ondas (ondas e som: noções).  

  

3º BIMESTRE:  

6º Ano: A água na natureza.  

7° Ano: Reino metazôa I; reino metazôa II.  

8º Ano: Sistema imune; sistema urinário; sistema locomotor; sistema 

tegumentar.  

 9° Ano: Matéria e energia: conceitos e prioridades; fenômenos (conceitos e 

fenômenos químicos e físicos).  

Química: história da química; átomos (conceito, elementos químicos, tabela 

periódica, ligações químicas: iônica e covalente).  

  

4º BIMESTRE:  

6º Ano: Ecologia.  

7° Ano: Reino Plantae (briófitas, pteridófitas, angiospermas e 

gimnospermas).  

8º Ano: Sistema nervoso; sistema sensorial; sistema endócrino e 

hereditariedade.  

 9° Ano: Noções de reações químicas;  

Funções químicas: ácidos, bases, sais e óxidos;  

Propriedades  específicas  da matéria e suas aplicações (substâncias, 

misturas e soluções; processos de separação no dia-a-dia; energia nuclear).  
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Componente Curricular: Educação Ambiental  

Turmas que serão atendidas: Todas as turmas do Ensino Fundamental do  

CEF 15 Gama (do 6º ao 9º Ano)  

Espaços utilizados para a execução da Oficina Diversificada: Sala de aula, sala 

de vídeo, espaços verdes da escola 

Nº de alunos atendidos: 519  

Período de realização do projeto: Ao longo do ano letivo de 2018  

Professor responsável: Vanessa Teixeira Justino da Silva  

Coordenador Responsável: Profª. Sabrina Andrade  

  

Apresentação   

Este projeto tem como intuito conscientizar e mudar a realidade dos 

estudantes inseridos no primeiro e no segundo bloco do 3º ciclo do Centro de Ensino 

Fundamental 15 do Gama, DF mostrando a importância do uso correto e moderado 

dos recursos naturais.  

Segundo as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo 

para as aprendizagens toda ação pedagógica é um movimento que parte dos 

sujeitos, agentes da própria emancipação.   

Uma das fundamentações citadas no Currículo em Movimento da Educação 

Básica Anos finais traz o entendimento de que o processo de ensino e de 

aprendizagem supera a transmissão do conhecimento por mera memorização, e 

sim considerando a interdisciplinaridade como elemento facilitador com outras áreas 

do conhecimento e a construção da autonomia do educando que aprende numa 

nova perspectiva.  

A educação ambiental tem fator primordial na educação nacional, 

construindo valores sociais. O projeto Educação Ambiental tem por função sinalizar 

diversos problemas que afetam direta ou indiretamente o meio ambiente, tais como 

o descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva, o consumo exagerado dos 

recursos naturais, o desmatamento, desperdício de água e esgotamento do solo.   
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Os impactos ambientais podem diminuir consideravelmente com medidas 

de sustentabilidade, ao passo que cada um deve fazer a sua parte para assim 

alcançarmos um todo e garantir um futuro mais promissor para as gerações futuras.  

Os princípios da educação ambiental preocupam-se com a formação 

responsável no processo de conservação do meio ambiente colocando em prática 

uma ação transformadora de atitudes e consciência para a melhoria na qualidade 

de vida.  

 Problematização  

 A indagação sobre os problemas socioambientais dentro e fora do ambiente 

escolar assumem um papel de suma importância em proporções cada vez mais 

alarmantes e nocivas à qualidade de vida dos alunos e da comunidade escolar, 

surgem então as discussões, a conscientização, as mobilizações para atuar, de 

forma participativa e comprometida em defesa do ambiente, bem como, e 

fundamentalmente, da relação do homem com o nosso planeta.  

  

Escolha do tema gerador  

Contribuir para a inserção da Educação Ambiental como um instrumento de 

transformação na sociedade, tendo em vista as questões relacionadas a 

preservação dos recursos naturais e, também as questões políticas, econômicas, 

sociais e culturais que permeiam a relação do homem com a natureza.  

  

Justificativa  

 De acordo com Projeto Político Pedagógico Carlos Mota os projetos 

escolares assumem uma dimensão extremamente importante na formação dos 

estudantes, pois favorecem o empoderamento dos alunos na perspectiva de uma 

participação ativa, consciente e emancipatória do conhecimento.  

A Educação Ambiental perpassa por todo o caminho escolar e não pode ser 

vista como algo distante do cotidiano, presente apenas nos livros, mas como parte 

fundamental na vida dos nossos alunos. A preservação do meio ambiente se faz 
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necessária desde a primeira infância, fase a qual está sendo formada a consciência 

e senso comum de nossas crianças sendo assim primordial esse ensinamento, haja 

vista que esse conhecimento será levado como bagagem produtiva por toda a vida 

dos alunos, tornando-os cidadãos conscientes.  

A Educação Ambiental de acordo a lei n°9.795/99 deve ser contínua e 

permanente na educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e 

modalidades do processo de ensino e aprendizagem formal e não formal.   

  

Objetivos do projeto  

Objetivo Geral   

Desenvolver atividades que despertem nos alunos, colaboradores e 

comunidade escolar o interesse em promover a conservação do meio ambiente, 

garantindo assim uma melhor qualidade de vida para todos da escola, visando uma 

mudança de conduta no comportamento e na visão dos alunos e da comunidade.  

  

Objetivos Específicos  

Enriquecer o currículo escolar com a sondagem e exploração do tema 

transversal “educação ambiental e meio ambiente”;  

Combater o desperdício de alimentos, a diminuição dos resíduos sólidos por 

meio da implementação de uma composteira na horta;  

Estabelecer parcerias com entidades e órgãos públicos para ampliar os 

trabalhos e projetos desenvolvidos na escola;  

Despertar nos alunos posturas e hábitos de conservação dos ambientes 

escolares e dos espaços utilizados no dia a dia;  
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Reduzir a produção de lixo na escola, o desperdício de alimentos nas 

refeições e otimizar a conservação e limpeza dos espaços da escola utilizados 

pelos alunos.  

Provocar mudanças nos hábitos do cotidiano para evitar o consumo 

desenfreado e o desperdício dos recursos renováveis tais como água e energia.  

 Revitalizar a horta, realizar o preparo do solo, o plantio e a colheita dos 

alimentos para consumo na própria escola.  

Adotar práticas  de  coleta seletiva  para  favorecer  o 

desenvolvimento sustentável, buscando atingir uma visão global de reciclagem 

(3R’s: reutilizar, reaproveitar e reciclar).  

Promover campanhas/gincanas educativas para coleta e descarte 

adequado do “lixo eletrônico”, como também arrecadação de materiais recicláveis – 

alumínio, plásticos e papéis – para auxiliar nas despesas inerentes a este e demais 

projetos da escola.   

Interpretar as diversas situações-problema vividas no cotidiano (ex: atual 

rodízio de racionamento hídrico no DF; acúmulo e descarte inapropriado de lixo, 

entupimento das galerias pluviais que causam alagamentos e afundamentos das 

ruas, etc.…) como condições favoráveis para aplicação do conhecimento construído 

nas práticas escolares.  

 Obs.: todos os objetivos estão sujeitos a adequações ao longo do ano.  

  

Conteúdo  

Desenvolvimento Sustentável, água, saneamento básico, poluição do ar, 

poluição das águas, poluição do solo, pesticidas, efeito estufa, destinação do lixo, 

coleta seletiva, materiais recicláveis, energia, sustentabilidade no lar, 

sustentabilidade urbana, sustentabilidade na agricultura, biosfera, plantas 

medicinais, alimentação saudável e lei contra crimes ambientais.  
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Metodologia  

Estudos  Dirigidos;  pesquisas;  debates; trabalhos práticos; 

montagem de painéis; coleta seletiva; projetos; campanhas e maquetes.  

  

Desenvolvimento das ações  

Debates com os alunos sobre os temas abordados no contexto educativo, 

dificuldades, expectativas, sugestões;  

Levantamento do perfil ambiental da escola (área verde, horta): separação 

do lixo e preservação do patrimônio;   

Estímulo ao espírito de reflexão;   

Espírito cooperativo;   

Consideração pelos conhecimentos adquiridos e as experiências vividas;  

Envolvimento no planejamento de toda comunidade escolar na semana do 

meio ambiente a ser desenvolvida na escola;  

Realização de campanhas educativas a fim de informar e incentivar a 

população em relação a problemática ambiental;  

Realização de palestras e cursos sobre o meio ambiente;  

Abordagem com os alunos em sala de aula de diversos temas, tais como: 

reciclagem, água, agrotóxicos, caça ilegal, drogas, noções de saúde e afins;  

Interdisciplinaridade e Transversalidade;  

Apresentação do projeto.  
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Cronograma  

1º BIMESTRE:   

Desenvolvimento sustentável: água, atual racionamento hídrico do DF, 

conscientização quanto ao uso sustentável, importância da implantação de sistemas 

de reutilização de água, noções de saneamento básico, poluição da água e uso de 

pesticidas.  

  

 2º BIMESTRE:  

Coleta Seletiva: destinação do lixo, otimização do uso de alimentos, 

reaproveitamento de sobras, uso de plantas medicinais, produção de energia (gás 

de cozinha), rações para animais, adubo e fertilizantes para plantas, reciclagem.  

3º BIMESTRE:  

Sustentabilidade: reeducação alimentar para quebra de paradigmas 

quanto às dificuldades do consumo da alimentação orgânica e funcional essencial 

para melhoria da qualidade de vida e prevenção de diversas patologias, efeito 

estufa.  

  

4º BIMESTRE:  

Grandes impactos ambientais: urgência na mudança de hábitos para 

manutenção da vida no planeta, temas inerentes à preservação ambiental da atual e 

futuras gerações, aquecimento global, catástrofes advindas do desequilíbrio 

ecológico mundial, crimes ambientais, biosfera.  

   

Acompanhamento e avaliação  

 Conforme o documento Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar 

do 3° Ciclo para as aprendizagens os ciclos têm por função essencial a relação entre 

os processos de ensinar e de aprender, pela ampliação dos tempos e espaços de 
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aprendizagem, pela progressão continuada, ou seja, toda a evolução de seu 

conhecimento e pela avaliação formativa.  

Transformar a sala de aula em um espaço que demonstre visualmente a 

importância da Educação Ambiental para o planeta e assim proporcionar aos alunos 

um melhor entendimento das questões que norteiam a Educação Ambiental. No 

âmbito da avaliação formativa serão utilizados diversos instrumentos que 

contribuirão para a conquista das aprendizagens. As atividades pedagógicas 

proposta no dia letivo poderão ser debates, leituras e discussões coletivas, 

confecção de portfólio, registros das saídas de campo direcionadas, promoção e 

colaboração nas campanhas de reciclagem, efetiva participação nas aulas práticas 

e até mesmo avaliação por pares, testes e provas escritas sempre com a intenção 

de proporcionar aos alunos um avanço no conhecimento passando do sincrético 

para o conhecimento sintético, abordando a prática social inicial e a final dos alunos, 

os instrumentos de avaliação serão mensurados e calculados de acordo com o 

resultado no desempenho das atividades e na observação na mudança do 

comportamento em relação ao meio ambiente.  

  

Material utilizado  

Exibição de vídeos, livros, jornais, filmes, palestras, debates, produção de 

cartazes, parcerias com instituições envolvidas, saídas de campo supervisionadas, 

informativos em locais estratégicos da escola e afins. Proporcionando que o 

ambiente de sala de aula se torne visualmente importante para o estudo da 

Educação Ambiental para o planeta.  

  

Bibliografia  

Brasil. Currículo em Movimento da Educação Básica: Ciências Naturais. Caderno 

“Ensino Fundamental – Anos Finais”. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, 2014.  

Brasil. Diretrizes de Avaliação Educacional – Aprendizagem, institucional e de larga 

escala. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014-2016.  
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Componente curricular: Informática   

Título da Disciplina: Cultura Digital 

Anos e turmas atendidas: 6os, 7os anos.  

Espaços utilizados:  Laboratório de Informática  

Duração: de 26 de fevereiro a 20 de dezembro  

Professor: Luís Cláudio Castro Alves 

  

Apresentação 

A disciplina Informática foi concebida para oportunizar aos alunos da 

educação integral o acesso às ferramentas educacionais mediadas pelo 

computador, com uma carga horária de 2 (duas) horas-aula semanal e com uso do 

laboratório de informática da escola como sala ambiente para a disciplina, não será 

possível uma abordagem mais aprofundada dos temas pertinentes ao uso do 

computador como ferramenta educacional.   

Considerando-se esta perspectiva, optou-se pelo uso da plataforma 

educacional, provida pela Microsoft de forma gratuita pela internet, fazendo as 

adaptações necessárias para adequação aos diferentes níveis dos alunos em suas 

respectivas séries e níveis de maturidade e de domínio da linguagem escrita. 

Paralelamente ao uso da estrutura disponibilizada pela Microsoft, o professor 

disponibilizará uma plataforma AVA (ambiente virtual de Aprendizagem) própria da 

escola, a qual servirá de apoio no controle e acompanhamento dos desempenhos 

individuais dos alunos tanto na disciplina de informática quanto nos demais projetos 

e disciplinas da escola que pretendam aderir o sistema que, provisoriamente, está 

disponibilizado por meio do endereço http://cef15integral.ddns.net/moodle/.  

   

Problematização  

Com a demanda atual do mundo globalizado, surge a necessidade de 

promoção do acesso às mais diversas ferramentas tecnológicas, de maneira a 

formar indivíduos capazes de exercer leituras completas de seu contexto social.  

http://cef15integral.ddns.com.br/moodle/
http://cef15integral.ddns.com.br/moodle/
http://cef15integral.ddns.com.br/moodle/
http://cef15integral.ddns.com.br/moodle/
http://cef15integral.ddns.com.br/moodle/
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A escola deve cumprir seu papel de fomentar e promover o acesso ao 

mundo tecnológico e suas ferramentas de auxílio ao processo de ensino-

aprendizagem.  

Através da Oficina de Informática, os alunos terão acesso às ferramentas de 

redes sociais, aos aplicativos de produção de texto e conhecimentos de hardware e 

software.  

Esta oficina, criada sob os moldes da educação integral, contempla a 

necessidade de oferta de laboratórios de informática, já mencionada pelo professor 

Carlos Mota em seu projeto político pedagógico.  

  

Escolha do tema gerador 

No contexto didático-pedagógico é fundamental estabelecer a navegação 

supervisionada, de modo a desenvolver a prática consciente do uso do computador, 

não só na parte das redes sociais, mas também na parte da segurança. A 

navegação supervisionada será destinada ao uso das redes sociais (facebook, 

instagran, etc.), YouTube e site de jogos.  

De acordo com o Currículo em Movimento, a educação deve ser promovida 

em toda sua integralidade, de maneira a contemplar a disciplina de informáticas, 

através dos laboratórios e suas ferramentas tecnológicas.  

O projeto político pedagógico do professor Carlos Mota cita a importância 

de um olhar mais criterioso para as instalações dos laboratórios de informática das 

escolas e também para o processo de formação dos professores no que diz respeito 

à regência desta disciplina, visando abranger os aspectos teóricos e práticos da 

aquisição de ferramentas tecnológicas, de maneira a enriquecer o trabalho 

pedagógico em sala de aula.  
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Justificativa  

O presente projeto "Cultura digital na informática" busca entender o nível de 

conhecimento existente e qual será exigido para o cumprimento das atividades, 

nivelando o conhecimento para a realização das atividades propostas.  

Além disso, o projeto trata-se da informática educativa como mais um 

importante recurso pedagógico em nosso ambiente de trabalho.  Portanto, o desafio 

está em como estimular os jovens a buscar novas formas de pensar, de procurar e 

de selecionar informações, de construir seu jeito próprio de trabalhar com o 

conhecimento e de reconstruí-lo continuamente, atribuindo-lhe novos significados, 

ditados por seus interesses e necessidades.  

Objetivos do Projeto  

Objetivo Geral:    

Promover a busca do conhecimento, desenvolvendo o hábito de 

investigação, do espírito crítico e da busca de soluções, dando condições para 

estabelecer relações com outras vivências, interpretando a realidade e sendo capaz 

de aplicar em situações novas.  

  

Objetivos Específicos:  

Fornecer uma formação básica dos conceitos fundamentais indispensáveis 

para a compreensão dos problemas relacionados com a teoria e a prática de ensino 

da informática no âmbito do Ensino Básico.  

Desenvolver o aluno o interesse pela informática;  

Desenvolver habilidade de criatividade;  

Desenvolver autonomia na utilização das ferramentas da informática 

compreendendo a sua abrangência para pesquisa e apresentação dos trabalhos;  

Interpretar fatos relacionados à realidade atual;  
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Obs.: todos os objetivos estão sujeitos a adequações ao longo do ano.  

  

Conteúdo 

Plataforma Microsoft de Educação, Pacote LibreOffice, sites de jogos e 

redes sociais.  

  

Metodologia 

Os dois primeiros encontros de aula serão direcionados ao cadastro e 

familiarização dos alunos com ambas as plataformas educacionais a serem 

utilizadas no curso.   

As aulas serão divididas em duas partes, sendo a primeira para realização 

das atividades propostas e a segunda parte para a navegação supervisionada.  

No decorrer do ano letivo serão desenvolvidos projetos de promoção ao 

acesso às ferramentas tecnológicas e de incentivo à interação social, através de 

eventos como jogos digitais.  

  

Desenvolvimento das ações 

Na divisão de conteúdos, será utilizada uma marcação de linha intermitente 

para indicar os conteúdos que serão trabalhados através da plataforma da escola 

ou através da plataforma da Microsoft.   

Os conteúdos da plataforma do curso de alfabetização digital foram 

transcritos integralmente para este curso. Seu desenvolvimento se dará de acordo 

com a aceitação dos alunos e da absorção de suas informações corretamente, caso 

contrário o professor providenciará adaptações necessárias de acordo com a 

realidade de cada turma.   

Todo o material de consulta será disponibilizado através das plataformas 

virtuais, podendo opcionalmente ser distribuído de forma impressa para os alunos 

que necessitem desta forma de acesso ao material.   
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Com o objetivo de tornar as aulas mais interessantes e lúdicas será utilizada 

outra plataforma livre disponível na Internet: o projeto ZONDLE.   

  

Cronograma 

O projeto será realizado na metodologia de ciclos, de maneira a dar 

continuidade aos conteúdos iniciados no ano anterior. O conteúdo será dividido por 

bimestre (Temas e lições) a ser aplicado inicialmente aos 6º anos e revisados com 

os 7º anos que já viram esse conteúdo no ano anterior, sendo aprofundando com os 

7º anos os temas: A Internet e Programas de produtividade (Pacote LibreOffice: 

Writer, Calc, Impress e Base).  

  

1º Bimestre: 6º Anos  

Conhecimentos Básicos sobre computação 

Introdução à computação.   

Terminologia geral de computação   

Recursos e desempenho do computador  

Oportunidades de trabalho   

  

2º Bimestre: 6º Anos  

Conhecimentos Básicos sobre A Internet e a World Wide Web   

A Internet   

A World Wide Web   

Usando e-mail   

Outros métodos de comunicação na Internet   

Conhecimentos Básicos sobre Segurança e privacidade do computador   

Introdução à segurança e privacidade do computador   

Protegendo o computador   

Protegendo sua família contra ameaças de segurança    

Como manter seu computador seguro e atualizado  
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 3º Bimestre: 6º Anos  

Conhecimentos Básicos sobre Estilos de vida digitais   

A experiência digital   

Introdução ao áudio digital Objetivos   

Introdução ao vídeo digital Objetivos   

Introdução à fotografia digital Objetivos   

Aproveitando a mídia digital em seu computador  

Tecnologia digital e oportunidades de trabalho   

  

4º Bimestre: 6º Anos 

Conhecimentos Básicos sobre Programas de produtividade  

Introdução aos programas de produtividade  

Comandos e recursos comuns  

Introdução aos processadores de texto LibreOffice Writer  

Introdução aos programas de planilha LibreOffice Calc  

Introdução aos programas de apresentação LibreOffice Impress  

Introdução aos programas de banco de dados - LibreOffice Base  

  

1º Bimestre: 7º Anos  

A Internet e a World Wide Web   

A Internet   

A World Wide Web   

Usando e-mail   

Outros métodos de comunicação na Internet   

Segurança e privacidade do computador   

Introdução à segurança e privacidade do computador   

Protegendo o computador   

Protegendo sua família contra ameaças de segurança  

Como manter seu computador seguro e atualizado  
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2º Bimestre: 7º Anos  

Tema 3: Programas de produtividade  

Introdução aos programas de produtividade  

Comandos e recursos comuns  

Introdução aos processadores de texto LibreOffice Writer  

 

3º Bimestre: 7º Anos  

Introdução aos programas de planilha LibreOffice e Calc 

O que é LibreOffice.org Calc?  

Conhecendo o LibreOffice.org Calc  

Criando uma nova planilha  

Formatando os dados  

Selecionando células  

Inserindo uma nova coluna  

Desfazer e Refazer um comando  

Ajustando o tamanho das colunas  

Inserindo fórmulas  

Referências relativa e absoluta   

Tipos de dados  

Trabalhando com fórmulas  

Mesclando células  

Visualizando a planilha para impressão  

Formatando a planilha para impressão  

Visualizando quebra de página  

Definindo intervalo de impressão  

Inserindo figura  

Excluindo e copiando dados  

Formatando células  

Trabalhando com as planilhas  

Trabalhando com série de preenchimento  

Congelando e dividindo a tela  
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Ordenando dados  

Localizando e substituindo dados  

Trabalhando com funções  

Trabalhando com gráficos  

Inserindo anotações nas células  

  

4º Bimestre: 7º Anos  

Introdução aos programas de apresentação LibreOffice Impress  

Trabalhando com o BrOffice.org Impress  

Conhecendo o BrOffice.org Impress  

Criando uma nova apresentação  

Estrutura de tópicos  

Layout  

Trabalhando com objetos gráficos  

Inserindo slides  

Inserindo elementos gráficos  

Trabalhando com gráficos  

Slide mestre  

Adicionando tabelas de dados  

Copiando e movendo slides  

Apresentação dos slides  

Animações e efeitos  

Transições de slides  

Inserindo notas  

Impressão  

Organizando slides  

Salvando a apresentação   

Acompanhamento e avaliações 

Os alunos serão acompanhados e avaliados de forma continua que 

obedecerá aos seguintes critérios:  
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Diariamente o (a) estudante será avaliado pela tarefa realizada na aula. A 

pontuação máxima do dia poderá ser igual a 01 ou a 02 pontos, dependendo da 

complexidade da atividade; o (a) aluno (a) só será pontuado no dia se realizar a 

atividade proposta de forma integral e no tempo estipulado pelo professor. Somente 

atingidos estes critérios, a atividade do dia será dada a pontuação correspondente;  

Em qualquer procedimento adotado no dia letivo, a regra da Avaliação 

Contínua Formativa prevalecerá a todo instante.  

  

Bibliografia  

CURRÍCULO EM MOVIMENTO. Ensino Fundamental anos finais. Disponível em: 

http://www.sinprodf.org.br/curriculo-em-movimento-daeducacao-basica/. Acesso em: 

23.2.2018.  

LEI DE DIRETRIZES E BASES. Capítulo II: Da Educação Básica.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em:  

23.2.2018  

https://www.microsoft.com/ptbr/digitalliteracy/curriculum4.aspx#pro 

dprograms 
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Componente Curricular: Arte/ Música  

Séries/Turmas que serão atendidos: 8º anos e 9º anos  

Disciplina: Música/ Canto Coral  

Espaços utilizados: a sala de música e locais onde forem ocorrer as 

apresentações   

Duração: Ano letivo de 2018  

Professora: Nádssa Soares Santos Eugênio  

  

Apresentação  

Considerando o P.P.P. Profº Carlos Mota (2012, p.50), pode-se considerar 

que as artes, entre outras modalidades, são importantes na ampliação dos espaços 

educacionais, quando se trata da educação integral.  

Segundo o Currículo em Movimento (anos finais), “a arte promove 

experiências coletivas e individuais”. Essa afirmativa favorece a oferta da oficina de 

ensino coletivo de cordas friccionadas (instrumentos de arco) e canto coral para 

alunos de 8ºs e 9ºs anos (3º ciclo), considerando que o ensino da Música, em suas 

várias faces, é uma maneira de ampliar horizontes, agregando conhecimento, além 

de contribuir para o desenvolvimento de habilidades extras musicais.   

A aula em grupo oportuniza a aprendizagem por meio da troca entre pares, 

possibilitando ainda a prática de conjunto e a sobreposição de vozes tornando 

viável a criação de uma orquestra de cordas e de um grupo coral. Tendo as 

habilidades técnicas em desenvolvimento, o grupo de cordas e o grupo coral 

poderão trabalhar em conjunto com as Artes Plásticas e Cênicas na realização de 

espetáculos realizados na escola, que serão desenvolvidos integrados ao Projeto 

Político Pedagógico da escola.   

O fato dos instrumentos de arco fazerem parte dos instrumentos clássicos, 

a princípio, os alunos agem com preconceito achando que não sejam instrumentos 

que se identifiquem com eles. Mas à medida que se aproximam percebem que 

podem tocar músicas com as quais se identificam, podem conhecer novos gêneros 

musicais e ainda conhecer novos espaços físicos e sociais. Fatores que despertam 



193 
 

nos alunos o vislumbre de novos horizontes. Caso o aluno de fato não queira tocar 

um instrumento de corda/arco, ele poderá fazer opção pelo canto coral.  

Problematização 

Considerando o contexto social dos alunos de uma escola de periferia, 

como aulas de instrumentos clássicos em grupo e o canto coral poderão contribuir 

para a formação desses alunos quanto indivíduo?  

Tema gerador 

Ensino coletivo de música na escola.  

  

(Orquestra de Cordas CEF15 do Gama/ 2017) (Coral CEM03 do Gama/ 2017)  

 

O sistema de ensino empregado, com as crianças aprendendo em 
grupo e resolvendo em conjunto suas dificuldades, permite que os erros 
fiquem diluídos no coletivo, ao mesmo tempo em que desenvolve 
solidariedade, o senso de organização, a disciplina e a capacidade de 
concentração. (YUNG, 2007). 
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Justificativa  

Aula coletiva de instrumento é uma forma de democratizar o ensino de 

Música, considerando que a Lei 11.769/2008 torna obrigatório o ensino deste 

componente curricular nas escolas. E neste projeto os alunos terão a oportunidade 

de desenvolverem habilidades em instrumentos como o violino (podendo este ser 

adaptado para funcionar como viola clássica), violoncelo e canto coral.  

 A relevância deste projeto é proporcionar aos alunos um momento de 

aprendizado proveitoso no que diz respeito à otimização da qualidade vocal e 

musical. Desta forma, a aula de música extravasa a sala de aula atingindo os palcos 

e o público, levando o aluno a sentir-se socialmente notado e capaz de agregar 

culturalmente no meio em que vive. De acordo com o Currículo em Movimento, a 

música permite ao aluno conhecer a si mesmo e o meio em que vive.   

 De acordo com o PCN de Arte (1998) o aluno do 8º e 9º ano do ensino 

fundamental “pode aprender a explorar diferentes estruturas sonoras, contrastar e 

modificar ideias musicais”. E enfatiza que a aula de música pode levar o aluno a 

reconhecer e respeitar as diversidades sem preconceitos estéticos, étnicos, 

culturais e de gênero.  

  

Objetivos  

Objetivos gerais:   

Buscar formas de trabalho que desenvolvam nos alunos o gosto musical e 

habilidades musicais que levem o grupo a realizar apresentações de qualidade, 

contribuindo para a formação de plateia, ampliando os espaços de formação em 

música na cidade.  

Objetivos específicos:   

Esta oficina deverá levar o aluno a:  

Desenvolver o senso artístico, criativo e social.   

Melhorar as habilidades extra músicas relacionadas as outras áreas de 

conhecimento.  
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Reconhecer-se como indivíduo relevante na formação do grupo.   

Utilizar a concentração e colaboração.   

Desenvolver habilidades de técnicas musicais necessárias para o manuseio 

do instrumento musical.   

Tocar em grupo.  

Manter a pulsação rítmica.  

Desenvolver a memória musical.   

Participar de atividades culturais dentro da escola e fora da escola.  

Apresentar-se em público.  

  

Conteúdos   

Conforme o conteúdo proposto para Arte/ música no Currículo em 

Movimento, neste ano será trabalhado:  

Características do som (altura, intensidade, duração, timbre).  

Notas musicais, melodia e ritmo.  

Música da mídia (trilha sonora de filmes).  

Música do Romantismo.  

Música Incidental.  

Música regional brasileira.  

Música popular brasileira.  

Expressividade vocal e tonal.  

Técnicas aplicadas ao instrumento de corda/arco (controle do arco, postura, 

pegada do violino, dedilhado, posição da mão esquerda, afinação).  

Metodologia  

O ensino de instrumentos da família das cordas da orquestra serve como 

estratégia pedagógica de base para formação de grupos de câmara e orquestras de 

cordas podendo culminar na formação de uma orquestra sinfônica, onde 

instrumentos de sopro (metais/madeiras) e percussão poderão ser incluídos. Já 

para a formação do grupo coral serão trabalhadas técnicas aplicadas ao canto coral, 

a fim de desenvolver o controle da voz e o trabalho em conjunto.  
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Os alunos terão aulas de especificidades técnicas, de forma coletiva, 

voltadas mais para a postura e técnica do instrumento, afinação e outro momento 

voltado mais para a prática coletiva com execução de repertório padrão.  

O repertório será direcionado para uma construção coletiva e diversa, onde 

cada aluno terá a possibilidade de contribuir de acordo com seu desenvolvimento 

técnico e em seu próprio ritmo de aprendizado, tendo nesta prática lúdica como 

principal finalidade o prazer do fazer musical e a inclusão na construção do 

processo.   

O manuseio e cuidados básicos com os instrumentos e a voz serão 

recapitulados a cada aula visando assim também o ensino do zelo pelo bem e 

patrimônio público e o próprio corpo no caso do canto coral. Ao fim de cada ciclo 

serão realizadas performances artísticas, onde o aluno terá a oportunidade de 

desenvolver autoestima e orgulho próprio.  

   

Desenvolvimento das ações  

No primeiro momento serão identificados os alunos que já tem 

conhecimento prévio em violino para fins de selecionar quem fará a melodia e que 

fará o acompanhamento (I e II violinos). Entretanto, essa seleção não é fixa, 

podendo ser alterada a qualquer momento de acordo com a habilidade do aluno no 

repertório que estiver sendo trabalhado.   

Através de enquete, elencar quais as trilhas sonoras são de interesse dos 

alunos, para que a professora possa selecionar e adaptar cada música as 

habilidades técnicas dos alunos.  

Conversa com alunos sobre os cuidado, manuseio e conservação dos 

instrumentos.  

Trabalhar diariamente e desde o primeiro momento a postura correta, a 

pegada do instrumento, domínio e controle de arco. E a partir daqui ir inserindo 

dedilhado necessário para tocar o repertório proposto.  
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Conscientização do uso da voz como instrumento musical. Seleção de 

repertório a partir do gosto dos alunos adequando aos projetos da escola.  

 

Cronograma  

Atividades 

Propostas  

2 

0 

1 

8  

          

  

F

  

M

  

A

  

M

  

J

  

J

  

A

  

S

  

O

  
N

  
D

  

Elaboração do 

projeto  

           

Identificação 

dos 

conhecimentos 

prévios e 

trilhas sonoras 

preferidas  

           
Atividades para 

construção das 

trilhas sonoras  
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Apresentação 

no intervalo 

cultural usando 

as trilhas 

sonoras 

(trabalho 

interdisciplinar 

com teatro e 

artes plásticas)  

  X
  

        

Estudo sobre o 

compositor  

Felix 

Mendelssohn e 

a Música 

Incidental 

“Sonho de uma 

Noite de 

Verão”  

(foco no tema 

Marcha  

Nupcial)  

  X
  

X
  

X
  

      
Preparação do 

repertório para 

a Feira Cultural  

(Proposta: Balé 

russo “O  

Lago dos 

Cisnes” de  

Tchaickovsky)  

    X
  

X
  

X
  

X
  

   

Apresentação 

na Feira  

Cultural  
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Preparação de 

músicas para 

a trilha sonora 

da peça “O 

rico avarento” 

de Ariano 

Suassuna 

(trabalho 

interdisciplinar 

com teatro e 

artes 

plásticas)  

       X
  

X
  

X
  

 

Apresentação 

da peça “O rico 

avarento” de 

Ariano 

Suassuna 

(participação 

na trilha 

sonora)  

       X
  

X
  

  X
  

X
  

 

Acompanhamento e Avaliação  

A avaliação se dará de forma contínua, valorizando todo o processo de 

desenvolvimento do aluno e, também em apresentações na escola e/ou outro 

estabelecimento previamente agendado.  

Materiais necessários à Oficina  

Violinos, violas e violoncelos.  

Estantes de partitura.  

Flanelas para a limpeza dos instrumentos.  

Espaço adequado para guardar os instrumentos.  

Espaço adequado para a realização das aulas.  
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10 encordoamentos para violino (extras para reposição).  

05 cordas “Dó” para viola (avulsas). 05 breus.  

26 espaleiras.  

02 arcos para violino ½.  

03 arcos para violino 4/4.  

Estrado para coral.  
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Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Projeto: Criação Literária.  

Anos e turmas: Todas as turmas do 7º e 9º anos.  

Espaço: Sala ambiente.  

Período: 26/02 à 20/12/2018, ou seja, durante o ano letivo corrente.  

Execução: Rubens Lago / Rebeca Corrêa.  

  

Apresentação 

Este projeto objetiva elucidar mecanismos capazes de mudar a realidade 

dos estudantes inseridos na primeira e na segunda etapa do 3º ciclo do Centro de 

Ensino Fundamental 15 do Gama-DF, no que se refere ao hábito da leitura, de 

modo a proporcionar a apropriação da capacidade de produção textual ativa.  

Problematização 

Os benefícios  que  a  leitura proporciona  são  muitos: 

desenvolvimento da comunicação, da criatividade, da imaginação, bem como o 

aumento do vocabulário e do senso crítico sobre diversos assuntos.  O aluno deverá 

desenvolver sua capacidade de leitura de mundo, de forma a transformar sua 

realidade enquanto agente socialmente ativo e crítico.  

Nesse âmbito, é importante analisar se, ao ler, o estudante está conduzindo 

a leitura de forma condizente e esperada para essa faixa etária.  

O que motivou a escolha do livro?  

O estudante conhece o autor?  

Qual a finalidade da leitura da obra escolhida?  

Foi capaz de entender o que foi lido?  

O vocabulário empregado na obra é acessível?  

É capaz de discutir e contextualizar o livro por meio da leitura realizada?  

O funcionamento da Oficina Literária justifica-se pela necessidade de 

apropriação do universo da leitura e produção textual pelos alunos do 3º ciclo, 

objetivando formar cidadãos autônomos em sua forma de ler o mundo, processar as 

informações e julgá-las em seu contexto.  
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Escolha do tema gerador 

Diante de uma oferta demasiada de recursos audiovisuais tecnológicos, o 

desprazer pela leitura cresce constantemente na vida do estudante do 3º ciclo. Uma 

vez que não há o incentivo pela leitura vindo dos pais, qualquer influência neste 

sentido torna-se meramente atividade acadêmica.  

Frente a este cenário, surge a necessidade de se desenvolver mecanismos 

lúdicos que insiram o indivíduo no universo da leitura e escrita, de maneira a 

relacioná-lo com o contexto social de cada aluno.  

  

Justificativa  

Hodiernamente, vive-se a era da tecnologia em que, quase tudo, passa pelo 

uso da internet. Uma conversa face a face, por exemplo, é constantemente 

substituída por uma conversa na nuvem, por meio da tão badalada rede social: 

“WhatsApp, Facebook, Instagram” entre outras.  

Nesse sentido, algo de suma importância está sendo esquecido pela 

sociedade e sobretudo pelos estudantes: a leitura e a produção textual. A leitura é o 

meio pelo qual se pode adquirir diversos conhecimentos que comporão a vida 

acadêmica do estudante.  

O hábito da leitura faz com que o leitor adquira domínio da escrita e amplie 

o vocabulário da Língua Portuguesa, bem como maior facilidade ao produzir um 

texto. A dificuldade ao se produzir um texto atinge a maioria dos estudantes no ano 

final do Ensino Médio, isso se pode notar por meio da dificuldade que os estudantes 

têm ao redigir um texto dissertativo solicitado pela prova do Enem anualmente.   

De acordo com o projeto político pedagógico do professor Carlos Mota, os 

livros são imprescindíveis à transmissão da cultura, além de serem instrumentos de 

inclusão e promoção da cidadania, devendo ser utilizados como ferramentas 
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estratégicas para o desenvolvimento pessoal e social de cada indivíduo, criando-se 

assim, uma nova sociedade alicerçada em valores mais justos e igualitários.  

Um dos motivos para que o desinteresse pela leitura ocorra é a insistência 

em leituras descontextualizadas e que vão contra as tecnologias utilizadas pelos 

estudantes, provocando, assim, o desinteresse por parte do estudante. Entretanto, 

cabe enfatizar que deve haver uma contextualização daquilo que se propõe a ler, 

um incentivo por parte do professor que propõe a leitura, uma breve introdução 

daquilo que será lido, a leitura propriamente dita e, por fim, um debate do que foi 

lido e uma possível contextualização da leitura com a realidade. Esses fatores 

podem contribuir para uma leitura mais prazerosa e consequentemente aumentará 

o gosto pela leitura.  

Diante disso, o desprazer pela leitura e pela produção textual ainda é 

notório em nossa sociedade, realidade que precisa ser constantemente trabalhada, 

sobretudo com a implementação do 3º ciclo, a fim de se obter mudança nessa 

temática. Assim, é indispensável que haja uma reflexão sobre a real importância da 

leitura e da produção de texto na vida do estudante, a fim de que se possa resgatar 

o interesse pela leitura e para que se abram caminhos para um processo de escrita 

autoral mais natural.  

  

Objetivo geral 

Este projeto tem o objetivo geral de introduzir o aluno no universo da leitura 

e produção da escrita, estimulando o estudante à leitura prazerosa buscando a 

criação desse hábito não só no ambiente escolar, mas também no dia a dia.   

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos, pretende-se:  

Identificar os diversos gêneros textuais a partir das leituras realizadas;  

Analisar os diferentes níveis de linguagem empregados nas diferentes obras 

literárias brasileiras;  
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Identificar os diferentes tipos textuais e analisar qual predomina num 

determinado texto;  

Incentivar o hábito da leitura sob os mais diversos contextos, de maneira a 

tornar a leitura a um exercício natural e prazeroso.;  

Introduzir obras contemporâneas relacionadas ao contexto social dos 

alunos, proporcionando assim, uma identificação através da leitura;  

Formar uma sociedade leitora que seja não somente capaz de decifrar 

códigos, mas também de exercer uma leitura completa e crítica de mundo.  

  

Conteúdo  

Literatura brasileira: Quinhetismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, 

Realismo, Parnasianismo, Simbolismo, Pré-Modernismo, Modernismo.  

Literatura internacional: Fahrenheit 451, 1984, Admirável Mundo Novo entre 

outros.   

Gêneros textuais.  

 

Metodologia  

O desdobramento do projeto ocorrerá por meio de aulas práticas e em 

consonância com o projeto proposto, a fim de que se possa lograr êxito no projeto 

de leitura.   

Nesse sentido, vale destacar a importância da sala de leitura, a fim de 

despertar o interesse do aluno nessa jornada. Por fim, o uso da biblioteca será 

fundamental para a realização do projeto no decorrer do ano.  

As atividades serão desenvolvidas entre os ambientes da sala de leitura e 

sala de aula, além da exploração dos demais ambientes das dependências da 

escola, de maneira a apresentar os processos de leitura e escrita em seus aspectos 

contextualizadores do cotidiano de cada indivíduo.  

A avaliação ocorrerá de forma diária, através de atividades aplicadas em 

sala de aula, como a produção de textos a partir de elementos lúdicos. O elemento 



205 
 

portfólio contendo os textos produzidos também comporá a nota bimestral da 

disciplina. O desempenho dos alunos também será avaliado através de atividades 

como rodas de leitura, participação em sala e confecção de murais literários, 

objetivando uma avaliação formativa.  

Nos dois primeiros bimestres pretende-se explorar os diversos gêneros 

literários através da apresentação de contos e crônicas, de forma a inserir os alunos 

no universo da literatura. Nos bimestres subsequentes serão inseridos os títulos 

selecionados da biblioteca, bem como os da caixa estante.  

Durante o ano letivo serão trabalhados livros de literatura infanto-juvenil e 

clássicos da literatura.  

A Oficina Literária, moldada sob a ótica de ciclos, busca atender aos alunos 

de forma mais individualizada, focando o reagrupamento, primando não mais pela 

aprovação ou retenção, mas pelo desenvolvimento progressivo de cada aluno, 

organizando-os de acordo com seu desenvolvimento individual e coletivo.  

    

Desenvolvimento das ações 

Em princípio, o “Layout” da sala de aula deverá ser modificado, objetivando 

um ambiente empolgante para o estudante. Em seguida, é importante explicitar os 

trabalhos que serão desenvolvidos no projeto, para que haja maior familiaridade 

com o que está sendo proposto.    

Posteriormente, cabe introduzir a noção de leitura e suas principais 

contribuições para a vida acadêmica, a fim de diagnosticar o conhecimento prévio 

dos estudantes acerca do tema, bem como diagnosticar a capacidade de produção 

textual dos estudantes envolvidos.  

Outro ponto relevante é conhecer o acervo da biblioteca, bem como os 

livros que estarão disponíveis para uso.  

Na sequência, antes de se iniciar a leitura propriamente dita, é necessário 

que haja um pequeno debate sobre os livros escolhidos, os autores, o que motivou 

a escolha de determinado livro entre outros aspectos.  
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Por fim, realizar a análise crítica das obras lidas, sempre trazendo para a 

realidade dos estudantes e fazendo contrapontos relevantes, bem como a 

elaboração do relatório ou análise crítica como proposta de produção textual e 

avaliação dos estudantes.  

Ao final do ano será produzido um livro contendo as produções textuais 

desenvolvidas pelos alunos no decorrer do ano letivo. 

 

Cronograma 

Início: 26 de fevereiro de 2018  

Fim: 20 de dezembro de 2018  

  

Acompanhamento e avaliações 

O acompanhamento e as avaliações serão desempenhados pelo professor 

regente, por meio da produção textual acerca das leituras realizadas no decorrer do 

projeto. A produção textual poderá contemplar diversos gêneros textuais, tais como 

relatório, resumo, análise crítica, fichamento entre outros.  

 

Referências 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. – 2.ed. – São Paulo: 

Contexto, 2016.  

CURRÍCULO EM MOVIMENTO. Ensino Fundamental anos  

finais. Disponível em: http://www.sinprodf.org.br/curriculo-em-movimento-

daeducacao-basica/. Acesso em: 23.2.2018.  

LEI DE DIRETRIZES E BASES. Capítulo II: Da Educação Básica. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em:  

23.2.2018.  

 

Componente Curricular: Acompanhamento Pedagógico de Matemática 
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Turmas que serão atendidas: Todas as turmas do Ensino Fundamental do CEF 15 

Gama (do 6º ao 9º Ano). 

Nº de alunos atendidos: 516 

Período de realização do projeto: Ao longo do ano letivo de 2018. 

Professores responsáveis: Anivaldo Lima Carneiro e Dênis José Gonçalves  

Coordenador Responsável: Profª. Sabrina Andrade. 

 

 

Problematização 

Devido ao baixo índice de aprendizado dos alunos na disciplina de 

matemática, gerados por diversos fatores, cognitivos, social, familiar e outros. 

 

Tema Gerador 

Reforço dos Conteúdos de Matemática Baseados no Currículo em 

Movimento. 

 

Justificativa 

Como os alunos apresentam um déficit de aprendizado na disciplina de 

acordo com a avaliação diagnóstica, faz-se necessário o acompanhamento 

pedagógico como uma das alternativas para sanar tais dificuldades.  

 

Objetivos do projeto 

Objetivo Geral:   

Possibilitar aos alunos do 6º ano ao 9º ano do CEF 15 do Gama que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, melhores condições para que tenham 

acesso ao conhecimento matemático, através de intervenções lúdicos pedagógicas 

para proporcionar um melhor resultado no desempenho desses alunos. 

Objetivos Específicos: 

Construir uma proposta de trabalho participativo, interativa que estimula a 

curiosidade e o prazer em aprender. 
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Promover acompanhamento para complementar o que é ministrado no 

período normal de sala de aula de forma contínua e paralela, reduzir a defasagem 

existente entre os conhecimentos adquiridos e uma adequação à sua faixa etária. 

Introduzir, reforçar os conteúdos a partir de textos relacionados ao contexto 

social. 

Construir atividades que favoreçam a autonomia, a criatividade e a 

cooperação. 

Revisão de conteúdos da base comum. 

Obs.: Todos os objetivos estão sujeitos a adequações ao longo do ano. 

 

Metodologia 

Serão utilizados diferentes instrumentos avaliativos que contribuirão para a 

conquista das aprendizagens enquanto se progride. Na avaliação continua 

formativa, que obedecerá aos seguintes critérios: 

Perfil da turma. 

Acompanhamento individual. 

O (a) aluno (a) só será pontuado no dia se realizar a atividade proposta de 

forma integral e no tempo estipulado pelos professores. Somente atingidos estes 

critérios, o Visto do dia será dado e a pontuação correspondente será acrescida à 

nota bimestral do(a) estudante. 

02 aulas por semana em cada turma do 6º ao 9º ano. 

Aulas práticas com foco na revisão, reforço, desenvolvimento e execução 

das atividades. 

Ênfase:  Interpretação de Enunciados. 

Organização dos materiais e disciplina de estudo. 
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Exercício do Pensamento e Raciocínio Lógico. 

Funcionar como Espaço de Apoio aos demais Projetos Escolares – PROEITI 

(exemplo: feira de ciências, obmep, avaliações externas). 

O projeto está sujeito a correções caso se observem distorções e haja 

necessidade de aprimoramento.  
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Desenvolvimento das ações: 

Mesmo que o (a) educando (a) esteja realizando a tarefa para ser pontuado 

no dia, estará sujeito a perda do(s) ponto (s) da parte qualitativa se atrapalhar a aula 

e for chamado a atenção mais de uma vez. Essa dinâmica processa-se quando: 

O (a) estudante que importunar o andamento da aula pela 1ª vez, será 

advertido apenas verbalmente. 

A 2ª vez, terá seu nome anotado e perderá metade do (s) ponto (s) 

qualitativos do dia. 

Da 3ª vez, terá seu nome anotado pela 2ª vez e perderá todo (s) o (s) ponto 

(s) qualitativos do dia. 

Para os casos de alunos PNE’s (com laudo apresentado à escola), serão 

observadas suas habilidades e a atividade do dia será adaptada ao mesmo e/ou 

será considerado o mínimo de cumprimento da tarefa diária, para que não sejam 

prejudicados em nada quanto esta avaliação. 

Em qualquer procedimento adotado no dia letivo, a regra da Avaliação 

Contínua Formativa prevalecerá a todo instante. 

 

Recursos pedagógicos:  

Malhas quadriculadas, malhas pontilhadas, papel ofício, transferidor, 

compasso, régua, tesoura, cartolina, cola. 

 

Parcerias ou instituições envolvidas:  

Parcerias externas: Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas 

Públicas e Particulares. 

 

Cronograma: 

1º BIMESTRE:  

6º ano  
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Diagnóstico, Sistema de numeração, As quatro operações básicas, 

Potenciação e radiciação, Geometria - sólidos geométricos, ângulos e 

polígonos 

7º ano 

Diagnóstico, Números naturais, Propriedades das operações com números 

naturais, Situações problema, Expressões numéricas simples: ordem das 

operações, Divisibilidade de números naturais 2,3,4,5,6,7,8,9,10, Múltiplos 

divisores. 

8º ano 

Diagnóstico, Conjuntos numéricos, Números reais, Potenciação e 

notação científica 

9º ano 

Diagnóstico, Potenciação e radiciação, raízes exatas e não exatas 

Geometria: Área, perímetro e Teorema de Pitágoras 

 

2º BIMESTRE 

6º ano 

Potenciação e raiz quadrada, Múltiplos e divisores, Dados, tabelas e 

gráficos de barras 

7º ano 

Números inteiros (Conceito a partir da noção do zero relativo e 

representação), Origem e estrutura dos números inteiros, Representação 

geométrica, Números opostos, módulo e comparações, Operações com 

números inteiros, Adição e subtração, Multiplicação e divisão, Situação 

problema, Expressões numéricas simples 

8º ano 

Ângulos, triângulos e equiláteros, Cálculo algébrico,  

9º ano 

Equação do segundo grau, Sistemas de equação do segundo grau, 

Matemática financeira. 
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3º BIMESTRE 

6º ANO 

Frações e porcentagens, Números decimais, Tabelas e gráficos.             

7º ano 

Monômios e polinômios, Sistemas de equações, Geometria: triângulos, 

e Teorema de Pitágoras. 

8º ano 

Equações, Sistemas de equações, Circunferência e círculos. 

9º ano 

Funções de 1º e 2º grau, matemática financeira. 

4º BIMESTRE 

6º ano 

Sólidos geométricos, Ângulos, Polígonos e circunferência, Grandeza 

comprimento e grandeza superfície 

 7º ano 

Noções de estatística, Geometria: perímetro, área e volume. 

8º ano 

Perímetros, áreas e volumes, Representação de sólidos geométricos, 

Estatística e probabilidade. 

9º ano 

Razões trigonométricas 

Circunferência 

Estatística 

 

Bibliografia 

PROJETO TELÁRIS Luiz Roberto Dante Editora Ática 6º ao 9º ano 

PRATICANDO MATEMÁTICA, Álvaro Andrini e Maria Vasconcellos edição renovada 

5º ao 9º ano 

A CONQUISTA DA MATEMÁTICA, Giovanni Castrucci e Giovanni Jr Nova da 5ª a 8ª 

serie 

VONTADE DE SABER, Joamir Roberto de Souza e Patrícia Rosana Moreno Pataro 

do 6º ao 9º ano. 
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Título da Disciplina: Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa 

Coordenadora responsável: Cristina Pereira da Costa Santana 

Coordenadora Assessora: Dalva Maria Gomes da Silva 

Espaços utilizados para a execução da Oficina Diversificada: Salas ambiente e 

Sala de leitura 

Anos e turmas atendidas: 6º, 7º, 8º e 9º anos 

Período de realização do projeto: Ao longo do ano letivo de 2018 

Professores Responsáveis pela execução do projeto: Ângela Maria de Oliveira e 

Rosemeire Miguel da Silva Lima 

Professores Envolvidos: 

6º Ano: Lucinete Francisca de Souza Mota 

7º Ano: Izabel Sena Rios e Lucinete Francisca de Souza Mota 

8º Ano: Izabel Sena Rios e Vilma da Silva Assumpção 

9º Ano: Vilma da Silva Assumpção 

 

Objetivo geral 

O Projeto de Acompanhamento de Língua Portuguesa tem como objetivo ser 

um instrumento de apoio didático-pedagógico para suprir dificuldades de 

aprendizagem dos conteúdos de Língua Portuguesa que serão ministrados pelo 

professor regente da Base comum. 
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Objetivos específicos 

Oportunizar aos estudantes do projeto situações de aprendizagem que 

possibilitem desenvolver a capacidade de se expressar oralmente, identificar, 

comparar, estabelecer relações, analisar, classificar e sintetizar; 

Elevar a autoestima e o desempenho escolar de todos; 

Dar suporte ao estudante em determinados conteúdos básicos de Língua 

Portuguesa; 

Aprimorar a leitura e a escrita, contribuindo assim na interpretação e 

produção textual; 

Estabelecer relações interpessoais benéficas ao ambiente escolar; 

Ampliar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes, dando-lhes 

oportunidade de aprofundar, reforçar ou suprir carências dos conteúdos; 

Contribuir de forma significativa para a superação das lacunas na 

aprendizagem, sabendo que, dominar a leitura e a escrita são pressupostos 

fundamentais para o sucesso dos estudantes em todas as áreas do conhecimento; 

Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da 

situação comunicativa de que participam; 

Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em 

diferentes situações de participação social, percebendo as diferentes dimensões da 

leitura: o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer pela leitura; 

Reconhecer o valor expressivo de recursos linguísticos e paralinguísticos e o 

efeito de sentido gerado por ele; 

Promover o progresso em suas aprendizagens para que possam prosseguir 

em seus estudos, identificando as conquistas e as dificuldades dos alunos no seu 

dia a dia; 
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Reconhecer estruturas e processos de formação de palavras para ampliação 

do léxico; 

Criar condições favoráveis que levem os estudantes a aproximar-se mais do 

conhecimento, solucionando suas dúvidas; 

Realizar tarefas de fixação; 

Perceber ambiguidades, ironias e expressões figuradas, conotação e 

denotação, opiniões, valores implícitos e intenções do autor a partir da articulação 

entre conhecimentos prévios e informações textuais; 

Ampliar o vocabulário e aplicá-lo diante de variadas situações de 

comunicação; 

Reconhecer, identificar e relacionar as classes de palavras ao texto e 

contexto. 

 

Metodologia 

Proporcionar aos estudantes atividades diversificadas, com metodologia 

diferenciada a fim de minimizar o fracasso escolar. 

 

Recursos 

Uso do quadro, do livro didático, apoio da teleclasse com a exibição de 

filmes, leitura de textos e explicações do professor; 

Atividade impressa, jornais, revistas, músicas, filmes, Data show, Dicionário, 

Palavras Cruzadas; Histórias em quadrinho; 

Debates em sala. 

 

Avaliação 

Fazer um diagnóstico para detectar possíveis dificuldades a serem sanadas 

durante o processo; 
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A avaliação ocorrerá de modo contínuo e paralelo às aulas em turno normal, 

observando o estudante como um todo, analisando o crescimento do educando 

através da participação nas atividades pedagógicas, sua compreensão e aplicação 

do aprendizado em seu dia a dia. 

 

Conteúdo de língua Portuguesa – 6º ANO 

Acompanhamento Pedagógico 

1º Bimestre: 

Textos em prosa e em versos; Língua e linguagem (Linguagem verbal e 

linguagem não verbal); Língua oral e língua escrita; Variedades linguísticas 

(Linguagem formal e linguagem informal); Comunicação (elementos da 

comunicação); Frase e oração; Pontuação I, ortografia e sílaba (divisão e 

classificação); Uso do dicionário; 

Produção de texto: Relato pessoal, carta, cartão-postal, telegrama, e-mail, 

convites, escrita de bilhete; Narração; Poema.       

 

2º Bimestre: 

Leitura e análise textual de diversos gêneros textuais; 

Frases e palavras; Classes de palavras; palavras variáveis e invariáveis; 

Sinais de pontuação; Sinônimos e antônimos; Denotação e conotação; Os 

substantivos e seus determinantes: Sentidos e sonoridades do texto poético; 

Produção de texto: A narração com diálogo. Elaboração do conflito, escolha do 

narrador.  

Narrativa: alteração de desfecho e de posição do narrador. 

3º Bimestre 

Discurso direto e discurso indireto; 

Flexão das palavras; Flexão e concordância; 
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Adjetivo (locuções adjetivas, adjetivo pátrio); Interjeição; Acentuação gráfica; 

Sinais de pontuação; Produção de texto: Resumo de narrativa, narrativa com marcas 

coesivas, texto narrativo com elementos descritivos e texto jornalístico. 

4º Bimestre: 

Leitura e análise textual; Partes de uma reportagem, Reportagem e conto; 

Reportagem e poema: Uso de aspas e de parênteses; Semântica: Palavras 

homófonas e palavras homógrafas; Pronomes pessoais (caso oblíquo); 

Verbo (conjugações, modo indicativo, modelos de conjugações e verbos 

regulares); Verbo (conjugações, modo indicativo); 

Produção de textos em gêneros diversos, construção de histórias em 

quadrinhos, construção do diálogo e texto argumentativo. 

 

Conteúdo de língua Portuguesa – 7º ANO 

Acompanhamento pedagógico 

1º Bimestre: 

Leitura e análise de textos; Semântica (Sinônimos, antônimos, homônimos, 

parônimos, denotação e conotação); Pontuação; Discurso direto e indireto. 

Classes de palavras: gênero, número e grau do substantivo, gênero e 

número do artigo, numeral 

Leitura de poemas, poesias e letras de músicas; Leitura e análise literária; 

Produção de texto: Narração (em primeira e terceira pessoas. Organização 

temporal no texto narrativo); Elaboração de narração com diálogos/poemas. 

 

2º Bimestre: 

Leitura e análise de textos (Diversos gêneros); 
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Classes de palavras (gênero, número e grau adjetivo e gênero e número do 

pronome); Análise morfológica; Frase, oração e período; Regras de acentuação 

gráfica; Criação de anúncio publicitário;  

Leitura de Poesias; 

Produção texto: Descrição (de personagem física e psicológica, de cenário 

e/ou ambiente); Elaboração de poemas/narração com descrição; Elaboração de 

textos poéticos; Criação de anúncio publicitário. 

3º Bimestre: 

Leitura e análise de textos (Diversos gêneros); 

Colocação pronominal; 

Classes de palavras (Interjeição, verbos regulares e auxiliares (tempos e 

modos); Análise morfológica;  

Termos essências da oração: Sujeito e Predicado; Tipos de sujeito; 

Leitura de textos jornalísticos; Texto expositivo. 

Produção de texto: Criação de artigos jornalísticos; Anúncios e classificados; 

Paródia, diálogo e teatro; 

Representação teatral. 

4º Bimestre: 

Leitura e análise de textos (Diversos gêneros): Texto argumentativo; Formas 

nominais do texto; 

Tipos de predicados; 

Classes de palavras: Advérbio, Locução adverbial, Preposição; 

Análise morfológica; 
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Adjuntos adverbiais; 

Produção de texto: Elaboração de texto argumentativo; Elaboração de 

reportagens, notícia, manchete e entrevista; Criação de histórias em quadrinhos. 

 

Conteúdo de língua Portuguesa – 8º ANO 

Acompanhamento pedagógico 

1º Bimestre: 

Leitura e análise crítica: - diversos gêneros textuais: poemas, conto, 

miniconto, tiras, artigos; 

Língua e linguagem: – formal e informal; 

Semântica: – sinônimos e antônimos, denotação e conotação; 

Morfologia: - verbo significativo e verbo de ligação; 

Frase, oração e período; Termos essenciais da oração: - Sujeito 

(classificação), predicado (verbal, nominal, verbo-nominal). 

O texto narrativo: - conto (elementos da narrativa, momentos do enredo); 

Predicação verbal: - verbos transitivos e intransitivos; 

Redação: - produção contos e minicontos; 

Revisão: - Análise morfológica (classes de palavras), locução verbal e 

preposição. 

2º Bimestre: 

Leitura e análise crítica: - diversos gêneros literários e não literários; 

Ortografia: - pontuação (uso dos sinais), acentuação gráfica; 
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O texto poético- poema, Figuras de linguagem: - comparação, metáfora, 

repetição, gradação, prosopopeia ou personificação, hipérbole, antítese, eufemismo, 

catacrese e onomatopeia. 

Termos integrantes da oração: - complemento verbal: objeto direto e objeto 

indireto/ -complemento nominal/- agente da passiva; 

O texto narrativo: - elementos da narrativa: tipos de narrador/ - momentos do 

enredo; 

Redação: - poemas; 

Revisão: - formas nominais do verbo. 

3º Bimestre: 

Leitura e análise crítica: - diversos gêneros textuais: literários e não literários; 

Ortografia: - Uso de aspas e parênteses; 

Termos acessórios da oração: - adjunto adnominal, adjunto adverbial, 

aposto, vocativo; 

Vozes do verbo: - ativa, passiva, reflexiva; 

O texto narrativo: - elementos da narrativa – ações do personagem/ trechos 

descritivos; 

Redação: -Texto narrativo – a crônica; 

Revisão: - determinantes do substantivo / - pronome pessoal oblíquo. 

 4º Bimestre: 

Leitura e análise crítica: - diversos gêneros textuais: textos jornalísticos e 

publicitários; 

Ortografia: - Pontuação: - Usos da vírgula; 

Dificuldades ortográficas: - usos dos porquês; 
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Voz passiva: - sintética (+SE: partícula apassivadora) / -analítica/ -índice de 

indeterminação do sujeito; 

Período composto por coordenação: - orações coordenadas assindéticas e 

sindéticas/ - conjunções coordenativas; 

O texto expositivo: - defesa do ponto de vista; 

Redação: - texto opinativo. 

 

Conteúdo de língua Portuguesa – 9º ANO 

Acompanhamento pedagógico 

1º Bimestre: 

Leitura e interpretação de texto: - diversos gêneros textuais; 

Língua e linguagem: - sinônimos e antônimos/ - homônimos e parônimos; 

Estrutura de palavras e formação de palavras; 

Narração: - Elementos da narrativa/ - momentos do enredo; 

Revisão: - classes de palavras/ - conjunções coordenativas; 

2º Bimestre: 

Leitura e interpretação de texto:  - diversos gêneros textuais; 

Fonética e fonologia: - encontros vocálicos e consonantais, - dígrafos e 

separação silábica; 

Pontuação: - vírgula; 

Revisão: - Formas nominais do verbo. 
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3º Bimestre: 

Leitura e interpretação de texto: - gêneros textuais expositivos e 

argumentativos; 

Conjunções subordinativas adverbiais; 

Pontuação: - Uso das aspas e parênteses; 

Revisão: -preposição/ -pronome pessoal oblíquo. 

4º Bimestre: 

Leitura e interpretação de texto: - gêneros textuais: expositivos e 

argumentativos; 

Dificuldades ortográficas; 

Orações subordinadas explicativas; 

Ortografia: - Uso dos porquês; 

Concordância nominal e verbal. 
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Componente Curricular: ARTES 

Nome da Disciplina: Teatro 

Projeto pedagógico para o 3º ciclo do ensino fundamental 

Espaço utilizado: dependências da escola (sala ambiente de teatro), espaços 

públicos e privados da cidade conforme oportunidade e conveniência 

Turmas: Todas as turmas de 7° e 9º anos 

Duração: Durante o ano letivo de 2018. 

Professor: Carlos Henrique Costa Barbosa  

 

Apresentação 

Oficina de teatro com introdução aos jogos teatrais e promoção de peças 

para alunos de 3º ciclo do ensino fundamental. 

Título da Disciplina 

Teatro 

Problematização 

Qual a importância do teatro para alunos do ensino fundamental no 3º ciclo? 

Observa-se um distanciamento cada vez maior entre as gerações. A 

linguagem dos adolescentes atuais é muito diversa da usada pelos adultos, o que 

redunda em muitas falhas de comunicação, inclusive no ambiente escolar.  

Sabendo que, grande parte da comunicação é expressão corporal e facial, 

temos no exercício e aprimoramento dessas duas práticas a resposta para um 

melhor entendimento das partes, baseada numa maior compreensão e 

desenvolvimento da linguagem corporal como um todo, por parte do público alvo. É 

nesse sentido que a prática do teatro irá auxiliar, contribuindo com o 

desenvolvimento psicomotor do aluno e proporcionando melhorias nas áreas 

didático pedagógicas. 

 

Tema gerador 
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A prática teatral na escola 

Justificativa 

Despertar o interesse pelas artes cênicas, aproximar o aluno das artes em 

geral, estabelecer conexões entre as artes, além de estimular o desenvolvimento 

psicomotor.  

Além disso não devemos esquecer que o ensino de artes cênicas se tornou 

componente curricular obrigatório, no Distrito Federal, a partir da publicação do 

Currículo em Movimento da Educação Básica, em 2012. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Abordar e incentivar o estudo das artes cênicas fazendo ligações entre esta 

e as outras artes. Promover e desenvolver o conhecimento das artes, o 

autoconhecimento e as relações humanas. 

 

Objetivos Específicos  

Provocar os alunos a transformar seus conceitos de corpo, meio ambiente, 

arte, mundo.  

Desconstruir pré-conceitos e construir novas ideias e concepções a respeito 

de si próprios, do outro e do meio.  

Estimular a releitura do eu e do mundo a sua volta. 

Conteúdo 

O que é teatro? O teatro e seus componentes; o corpo e o movimento; 

Introdução aos jogos teatrais; jogos teatrais básicos, intermediários e avançados; 

montando uma peça; produção de peças e esquetes; encenações rápidas, 
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improvisação e exercícios de criatividade e expressão; Shakespeare; cinema; Copa 

do Mundo de Futebol; Molière e Ariano Suassuna. 

 

Metodologia 

Oficina básica de teatro com aulas práticas envolvendo “brincadeiras” e 

jogos teatrais que estimulem o desenvolvimento psicomotor; análise e releitura de 

obras musicais, plásticas, cênicas, arquitetônicas e outras visando a produção 

teatral; exercícios associativos que promovam a criatividade; encenações, produção 

e apresentação de peças; leituras dramáticas de textos teatrais; teorias básicas do 

teatro; tudo isso em associação com as artes plásticas e música e, ainda, subdivisão 

de tarefas orientadas buscando canais de afinidades dos alunos com as artes 

plásticas, música, literatura, cinema, quadrinhos entre outras. 

 

Ações 

Proposição de jogos teatrais extraídos do livro base (e outros, de acordo 

com a oportunidade e conveniência), com variações e desdobramentos desses; 

associações dos jogos com análises e releituras de obras artísticas (plásticas, 

literárias, musicais, arquitetônicas, cinematográficas, quadrinísticas, etc - 

considerando também o contexto sociocultural dos alunos); visitas guiadas a 

espetáculos e exposições; escrita e produção de esquetes, cenas e peças teatrais; 

experimentações, instalações e “laboratórios”. Elaboração e estudo de materiais 

cênicos a serem utilizados nas apresentações dos alunos. 

Iniciando com jogos mais simples e lúdicos, gradativamente 

incrementaremos as “brincadeiras” no intuito de aproximá-las com a realidade 

cênica. Em conjunto com isso, administraremos a teoria básica relativa à disciplina, 

apresentando os elementos formais básicos do teatro, equipe técnica, dramática e 

vocabulário, capacitando-os não só à atuação como também à produção cênica. 
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Grande parte das apresentações e, também, algumas aulas acontecerão em 

parceria com as professoras Mariana Leandro, das artes plásticas e Nadssa Soares 

de música.  

 

Cronograma 

1º Semestre: 

 O que é teatro?, O teatro e seus componentes, o corpo e o movimento, 

Introdução aos jogos teatrais, montando uma peça  produção de esquetes 

(provavelmente abril – em conjunto com as professoras Nadssa, música, e Mariana, 

artes plásticas – tema sugerido: Trilhas de cinema); produção de peça 

(provavelmente junho – em conjunto com as professoras Nadssa, música, e 

Mariana, artes plásticas – tema sugerido: Shakespeare, Sonhos de uma Noite de 

Verão); 

 

2º Semestre  

Jogos teatrais intermediários, roteirização e pré-produção, produção de peça 

(provavelmente setembro – em conjunto com as professoras Nadssa, música, e 

Mariana, artes plásticas –  tema sugerido: Copa do Mundo de Futebol); produção de 

peça de fim de ano (provavelmente dezembro – em conjunto com as professoras 

Nadssa, música, e Mariana, artes plásticas – tema sugerido: Moliére/Ariano 

Suassuna – O Rico Avarento – releitura). 

 

Acompanhamento e avaliações 

Trabalhos escritos, projetos cênicos (peças, esquetes, etc.), participação na 

disciplina (considerando a qualidade dessa participação), aspecto disciplinar, 

assiduidade e empenho na disciplina. 

Material 
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Material de artes plásticas, adereços e objetos cênicos, tecido, simulacros, 

iluminação, aparelhos de som, data show, notebook, figurino e maquiagem (tinta 

corporal, inclusive). 

 Bibliografia 

BARBOSA, Ana Mae & da CUNHA, Fernanda Pereira, Abordagem Triangular no 

Ensino das Artes e Culturas Visuais, 1.ª edição, Editorial Cortez, 2010; 

SPOLIN, Viola, Jogos Teatrais na Sala de Aula, 3.ª edição, Editora Perspectiva, 

2015; 

NOVELLY, Maria C., Jogos Teatrais: Exercícios para Grupos e Sala de Aula, 14ª 

edição, Editora Papirus, 2012; 

REVERBEL, Olga, Jogos Teatrais na Escola, 1ª edição, Editora Scipione, 2011; 

________. Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental 

Anos Finais, Secretaria de Estado de Educação do DF, Brasília, 2012; 

________. Projeto Político – Pedagógico Professor Carlos Mota, Secretaria de 

Estado de Educação do DF, Brasília, 2011 

 

Parecer da Coordenação de Educação Integral 

Como citado no próprio projeto, no Distrito Federal o ensino de artes cênicas 

se tornou componente curricular obrigatório desde de o ano de 2012, a partir da 

publicação do Currículo em Movimento da Educação Básica. Mas, além da 

obrigatoriedade, há também a grande aceitação dos educandos a este projeto. Dada 

a satisfatória evolução desde a implementação do PROEITI, a interdisciplinaridade 

entre os projetos das Artes e até mesmo o envolvimento de disciplinas da Base 

comum, tal qual, Língua Portuguesa/ Literatura, o parecer é favorável. 

Rosilene P. da Silva mat.: 226480-3 

Coordenadora da Educação Integral 
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Parecer da Supervisão Pedagógica 

Em uma escola de Educação Integral em Tempo Integral, a diversidade das 

aprendizagens faz-se imperiosa no sentido de alcançar o máximo da capacidade 

cognitiva de nossos estudantes. Neste sentido, nada mais relevante e significativo 

que a disciplina/oficina Teatro, posto que o acesso à cultura é um direito individual, 

que se consubstancia através da redução da desigualdade social. 

 Observa-se a total aceitação pelo corpo discente e a relevância comprova-

se através da mudança de postura dos mesmos e a sensibilização para as Artes, 

que coaduna com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  

Cumprido os requisitos formais, tal como a interdisciplinaridade e o cunho 

social, aprovo o Projeto de Teatro e a sua inserção no Projeto Político Pedagógico 

do CEF 15 do Gama. Parecer favorável. 

Vanusa Maria Rabelo Coelho Mat. 205.077-3 

Supervisão Pedagógica 

 

Professor responsável pelo projeto: Ivo Nonato da Silva 

Componente Curricular: Informática 

Séries/Turmas que serão atendidas: 3º ciclo (turmas da etapa B – oitavos e nonos 

anos). 

Nº de alunos atendidos: 280 (previsão) 

Nome do Projeto: Informática Básica 

Período de realização do projeto: ano letivo de 2018 

Coordenador Responsável: Cristina 

 

Tema Central  

A informática como intermediadora e potencializadora da aprendizagem. 

O projeto partiu do diagnóstico realizado pelo professor?  

O diagnóstico realizado demonstrou a necessidade dos alunos de 

conhecimentos na área de informática. 

 

Parcerias ou instituições envolvidas 
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Este projeto pode firmar parcerias com diversas entidades públicas e 

privadas do Gama e do DF como um todo. No ano letivo de 2018 está prevista uma 

parceria com a Universidade de Brasília- Unb; por meio da aquisição de kits de 

robótica educacional e envio de estudantes de mestrado e/ou pós-graduação para 

ministrarem aulas de Robótica para os alunos incluídos no presente projeto. 

 

 Objetivos e metas  

Apresentação:  

A disciplina Informática foi concebida para oportunizar aos alunos da 

educação integral o acesso às ferramentas educacionais mediadas pelo 

computador. 

Com uma carga horária de 2 (duas) horas aulas semanal e com uso do 

laboratório de informática da escola como sala ambiente para a disciplina, não será 

possível uma abordagem mais aprofundada dos temas pertinentes ao uso do 

computador como ferramenta educacional. 

Paralelamente ao uso de outras estruturas educacionais disponibilizadas 

na internet por diferentes agentes e entidades, o professor disponibilizou uma 

plataforma AVA (ambiente virtual de Aprendizagem) própria da escola, a qual 

servirá de apoio no controle e acompanhamento dos desempenhos individuais 

dos alunos tanto na disciplina de informática quanto nos demais projetos e 

disciplinas da escola que pretendam aderir o sistema que, provisoriamente, está 

disponibilizado por meio do endereço http://cef15integral.ddns.net/moodle/. 

Os dois primeiros encontros de aula do ano serão direcionados ao 

cadastro e familiarização dos alunos com ambas as plataformas educacionais a 

serem utilizadas no curso. 

Todo o material de consulta será disponibilizado através das plataformas 

virtuais, porém opcionalmente poderá ser distribuído em forma impressa para os 

alunos que necessitem desta forma de acesso ao material. 

No ano de 2018, em virtude da parceria com a UnB, que encontra-se em 

fase de implementação, os alunos iniciarão seus estudos pela parte de 

http://cef15integral.ddns.net/moodle/
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programação pois este conhecimento é necessário para os modos avançados do 

curso de robótica educativa. 

No primeiro bimestre serão trabalhadas as noções básicas de 

programação por meio da plataforma aberta via web do site code.org. 

 A partir do segundo bimestre retomaremos os estudos com os programas 

de produtividade de plataforma livre: writer, calc, impress. 

Tópicos de programação: comandos básicos de programação 

introduzidos por meio de atividades de jogos lúdicos fornecidas pelo site code.org. 

Noções básica de inglês serão trabalhadas com os alunos pois os 

comandos de programação utilizam a língua inglesa como padrão. 

 

Tema 1: Noções básicas de programação / robótica 

 

Conteúdos preliminares: 

1.Comandos de Entrada e Saída de Dados 

2. Comandos de Atribuição 

3. Tipos, Variáveis e constantes 

4. O Comando if 

5. O Comando case 

6. O Comando for 

7. O Comando while 

8. O Comando repeat 

 

Grade de objetivos do curso: 

OBJETIVOS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Abordar os conceitos científicos 

interligando-os com a prática.  

 Explorar conceitos 

relacionados com as 

diferentes áreas do saber, 

nomeadamente, com a 

informática, o design, a 

matemática, a geometria, a 

física e outros que sejam 
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necessários na 

implementação de cada 

projeto;  

 Desenvolver conceitos 

relacionados com a 

proporcionalidade;  

 Abordar noções topológicas; 

 Estimular conceitos de 

volumetria e percepção do 

espaço tridimensional; Levar à 

descoberta de conceitos da 

física, de forma intuitiva; 

Proporcionar o desenvolvimento do 

raciocínio lógico por meio da 

resolução de problemas 

 Proporcionar estratégias de 

resolução de problemas a 

partir de necessidades 

identificadas nos projetos; 

 Analisar e entender o 

funcionamento dos mais 

diversos mecanismos físicos; 

Desenvolver o raciocínio na 

resolução dos problemas e a 

lógica na construção de robôs 

e nas aplicações para controle 

dos mecanismos. 

Proporcionar desafios que permitam 

desenvolver a criatividade. 

 Estimular a criatividade no 

âmbito do cruzamento de 

saberes de diferentes áreas;  

 Construir e montar os robôs e 

os cenários;  

 Construir maquetes que 

utilizem motores e sensores;  
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 Construir ou adaptar 

elementos dinâmicos como 

engrenagens, redutores de 

velocidade de motores, entre 

outros. 

 

 

Tema 2:  

Programas de produtividade de plataforma livre. 

Módulos Conteúdos 
Objetivos 

específicos 
Atividades 

1 - Introdução 

ao 

LibreOffice.org 

1.1. Bem-vindo ao 

LibreOffice.org 

1.2. Componentes 

1.3. Outras funções 

1.4. Formato de 

arquivo 

1.5. Uso 

1.6. Multi-plataforma 

1.7. Conhecendo a 

interface 

1.8. Experimentando 

o LibreOffice.org 

1.9. Outras 

operações 

Ao final deste 

módulo o 

participante deverá 

identificar as 

funcionalidades 

comuns a todos os 

aplicativos que 

compõe a suite 

LibreOffice.org. 

Atividade 

orientada 

2 - LibreOffice 

Writer Básico 

2.1. O que é 

LibreOffice.org 

Writer? 

2.2. Conhecendo a 

Ao final deste 

módulo o 

participante deverá 

ser capaz de editar 

Atividade 

orientada 
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ferramenta 

2.3. Primeiros passos 

2.4. Relembrando 

características 

comuns 

2.5. Elementos 

fundamentais 

2.6. Ações com o 

texto selecionado 

2.7. Localizar e 

substituir 

2.8. Ferramentas de 

formatação 

2.9. Opções de 

Caractere 

2.10. Opções de 

Parágrafo 

2.11. Características 

de Página 

2.12. Marcadores e 

numeração 

2.13. Inserindo 

objetos 

2.14. Inserindo 

campos 

2.15. Quebra de 

página 

2.16. Caracteres 

especiais 

2.17. Inserindo tabel 

textos e diagramar 

documentos 

diversos utilizando 

os recursos do 

LibreOffice Writer. 

3 - LibreOffice 3.1. Recursos do Ao final deste Atividade 
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Writer Avançado Writer. Propriedades 

do Documento e 

Opções do Usuário 

3.2. Configurar as 

Fontes Básicas 

3.3. Formatação de 

Parágrafos 

3.4. Estilo de 

Parágrafo  

3.5. Outros Estilos de 

Formatação 

3.6. Sumário e Índice 

3.7. Inserindo Figuras 

3.8. Inserindo 

Fórmulas 

Matemáticas 

3.9. Inserindo 

Tabelas 

3.10. Inserindo 

Hiperlinks 

3.11. Criando uma 

capa 

3.12. Inserindo 

Campos Dinâmicos 

3.13. Outros 

Recursos  

3.14. Mala Direta por 

E-mail 

3.15. Impressão de 

Etiquetas 

3.16. Revisor de 

Alterações 

módulo o 

participante deverá 

ser capaz de aplicar 

os recursos 

avançados do 

LibreOffice Writer 

em documentos 

diversos. 

orientada 
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3.17. Inserção de 

Notas 

3.18. Assinatura 

Digital 
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CURSO DE EDITOR DE PLANILHA AVANÇADO 

4 - LibreOffice 

Calc Básico 

4.1 - O que é 

LibreOffice.org Calc? 

4.2 - Conhecendo o 

LibreOffice.org Calc 

4.3 - Criando uma 

nova planilha 

4.4 - Formatando os 

dados 

4.5 - Selecionando 

células 

4.6 - Inserindo uma 

nova coluna 

4.7 - Desfazer e 

Refazer um comando 

4.8 - Ajustando o 

tamanho das colunas 

4.9 - Inserindo 

fórmulas 

4.10 - Referência 

relativa e absoluta 

4.11 - Tipos de dados 

4.12 - Trabalhando 

com fórmulas 

4.13 - Mesclando 

células 

4.14 - Visualizando a 

planilha para 

impressão 

4.15 - Formatando a 

planilha para 

Ao final deste 

módulo o 

participante deverá 

ser capaz de utilizar 

os recursos do 

LibreOffice Calc 

para criar planilhas 

com dados e 

fórmulas, e produzir 

gráficos e tabelas. 

Atividade 

orientada 
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impressão 

4.16 - Visualizando 

quebra de página 

4.17 - Definindo 

intervalo de 

impressão 

4.18 - Inserindo figura 

4.19 - Excluindo e 

copiando dados 

4.20 - Formatando 

células 

4.21 - Trabalhando 

com as planilhas 

4.22 - Trabalhando 

com série de 

preenchimento 

4.23 - Congelando e 

dividindo a tela 

4.24 - Ordenando 

dados 

4.25 - Localizando e 

substituindo dados 

4.26 - Trabalhando 

com funções 

4.27 - Trabalhando 

com gráficos 

4.28 - Inserindo 

anotações nas 

células 

5 - LibreOffice 

Calc Avançado 

5.1 - Trabalhando 

com o LibreOffice.org 

Ao final deste 

módulo o 

Atividade 

orientada 
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Calc 

5.2 - Criando estilos 

5.3 - Trabalhando 

com a função SE() 

5.4 - Usando funções 

matemáticas 

5.5 - Trabalhando 

com Cenários 

5.6 - Ordenando 

dados de uma tabela 

5.7 - Aplicando filtros 

5.8 - Usando 

Subtotais 

5.9 - Tabela dinâmica 

5.10 - Protegendo a 

planilha 

5.11 - Vinculando 

planilhas 

5.12 - Vinculando 

dados internos e 

externos 

5.13 - Transposição 

de tabelas 

5.14 - Adicionando 

valor com a função 

Colar Especial 

5.15 - Operações 

múltiplas 

5.16 - Usando o 

recurso Metas 

5.17 - Trabalhando 

com consolidação de 

participante deverá 

ser capaz de aplicar 

recursos avançados 

do LibreOffice Calc 

na construção de 

documentos e 

planilhas de dados. 
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dados 

 

 CURSO EDITOR DE APRESENTAÇÕES AVANÇADO 

6 - LibreOffice 

Impress 

6.1 - Trabalhando 

com o LibreOffice.org 

Impress 

6.2 - Conhecendo o 

LibreOffice.org 

Impress 

6.3 - Criando uma 

nova apresentação 

6.4 - Estrutura de 

tópicos 

6.5 - Layout 

6.6 - Trabalhando 

com objetos gráficos 

6.7 - Inserindo slides 

6.8 - Inserindo 

elementos gráficos 

6.9 - Trabalhando 

com gráficos 

6.10 - Slide mestre 

6.11 - Adicionando 

tabelas de dados 

6.12 - Copiando e 

movendo slides 

6.13 - Apresentação 

dos slides 

6.14 - Animações e 

efeitos 

6.15 - Transições de 

Ao final deste 

módulo o 

participante deverá 

ser capaz de 

construir 

apresentações de 

conteúdos diversos 

com o uso de 

recursos interativos 

e de mídia  

Atividade 

orientada 
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slides 

6.16 - Inserindo notas 

6.17 - Impressão 

6.18 - Organizando 

slides 

6.19 - Salvando a 

apresentação 

 

Como será avaliação dos resultados? 

A avaliação se dará pelo acompanhamento do desempenho dos alunos nos 

instrumentos de registro e avaliação como questionários de auto-avaliação e testes 

dirigidos aos temas trabalhados. 

Acompanhamento dos registros efetuados pelos alunos ao longo das aulas. 

Atividades organizadas em grupos com apresentação de mini seminários e 

entrega de trabalhos por meio do AVA. 

Tabulação qualitativa e qualitativa dos acessos efetuados no AVA por meio 

dos instrumentos providos por aquela ferramenta. 

 

Quais os recursos pedagógicos necessários para a execução do 

projeto? 

Computadores com sistema operacional Linux educacional 3 e com 

máquinas virtuais instaladas para demonstração dos recursos do programa 

Windows. 

Obs.: Caso não haja um computador disponível por aluno, seria 

aconselhável que a turma fosse atendida em dois momentos intercalando o 

atendimento de outra disciplina afim. 

Projetor de multimídia (Data Show) 

Apostilas impressas 

Apostilas digitais 
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Ambientes virtuais de aprendizagem acessados por meio da internet. 

 

Parecer da Coordenação Pedagógica  

A coordenadora tomou conhecimento deste projeto e aprovou-o 

integralmente durante a reunião de coordenação. 
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