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Verdades da Profissão  
 
“Ninguém nega o valor da educação 
e que um bom professor é 
imprescindível. Mas, ainda que 
desejem bons professores para seus 
filhos, poucos pais desejam que 
seus filhos sejam professores. Isso 
nos mostra o reconhecimento que o 
trabalho de educar é duro, difícil e 
necessário, mas que permitimos que 
esses profissionais continuem sendo 
desvalorizados. Apesar de mal 
remunerados, com baixo prestígio 
social e responsabilizados pelo 
fracasso da educação, grande parte 
resiste e continua apaixonada pelo 
seu trabalho. 
A data é um convite para que todos, 
pais, alunos, sociedade, 
repensemos nossos papéis e nossas 
atitudes, pois com elas 
demonstramos o compromisso com 
a educação que queremos. Aos 
professores, fica o convite para que 
não descuidem de sua missão de 
educar, nem desanimem diante dos 
desafios, nem deixem de educar as 
pessoas para serem “águias” e não 
apenas “galinhas”. Pois, se a 
educação sozinha não transforma a 
sociedade, sem ela, tampouco, a 
sociedade muda.” 
Paulo Freire 

https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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1-  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

A importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele passa a 

ser uma direção, um rumo para as ações da escola. É uma ação intencional 

que deve ser definida coletivamente, com conseqüente compromisso coletivo. 

(BETINI, Geraldo Antônio, In: A Construção do Projeto Político Pedagógico 

da Escola, 2005, p 38). 

 

 

 

 Pensando na função social da Educação e no valor formativo e simbólico que a 

instituição Escola sempre representou para as sociedades, e ainda, nos ideais dialéticos, 

construtivistas e sócio-históricos que regem a Escola contemporânea, compreendendo a 

importância do papel da educação no desenvolvimento dos seres humano baseada no 

desenvolvimento integral das pessoas numa filosofia marxista, no enfoque construtivista 

e na importância do contexto social e das relações estabelecidas, a fim de se efetivar a 

formação do aprendiz na cidadania e para a cidadania, advém a necessidade de as 

escolas construírem seus Projetos Político-Pedagógicos. 

              Apesar de se construir enquanto exigência normativa, o Projeto Político 

Pedagógico é antes de tudo um instrumento ideológico, político, que visa, sobretudo, a 

gestão dos resultados de aprendizagem, através da projeção, da organização, e 

acompanhamento de todo o universo escolar. De acordo com Betini (2005, p. 38), “o 

projeto político pedagógico mostra a visão macro do que a instituição escola pretende 

ou idealiza fazer, seus objetivos, metas e estratégias permanentes, tanto no que se refere 

às suas atividades pedagógicas, como às funções administrativas. Portanto, o projeto 

político pedagógico faz parte do planejamento e da gestão escolar. A questão principal 

do planejamento é então, expressar a capacidade de se transferir o planejado para a 

ação. Assim sendo, compete ao projeto político pedagógico a operacionalização do 

planejamento escolar, em um movimento constante de reflexão-ação-reflexão”. 

 A articulação entre o Projeto Político Pedagógico (PPP), o acompanhamento das 

ações, a avaliação e utilização dos resultados, com a participação e envolvimento das 

pessoas, o coletivo da escola, pode levá-la a ser eficiente e eficaz. Daí a notória ênfase 

dada pelos mecanismos legais à escola democrática.  

 Para Veiga (2002, p. 13...”o PPP é também um instrumento que identifica a 

escola como uma instituição social, voltada para a educação, portanto, com objetivos 

específicos para esse fim”. 



 Ao construirmos nosso PPP levamos em consideração a realidade que circunda a 

Escola, as comunidades rurais e todas as famílias de nossos alunos, pois, certamente, a 

realidade social que circunda afeta a sua vida escolar do corpo discente.  

 Optamos também por salientar a historicidades do CEF Buriti Vermelho e o 

valor histórico-cultural que ela construiu e ainda representa na vida dos moradores e da 

comunidade dos Núcleos Rurais do Buriti Vermelho. Dentro desta esfera ela é sem 

dúvida, m forte elemento da identidade local. 

 Em um segundo momento, analisamos as condições físicas e os recursos 

humanos disponíveis para a efetivação do Projeto, como também as necessárias e 

passíveis de metas e planejamentos. 

 Em acordo com todos os nossos encontros, discussões e pontos em comum, e 

ainda pensando na gama de formações acadêmicas, pessoais e sociais de cada membro 

que contribuiu para a construção de nosso PPP, enquanto escola, buscamos criar um 

clima escolar que priorize a tolerância, o cotidiano escolar na cidadania e em prol dela, 

além da alta expectativa na aprendizagem dos alunos, pois acreditamos que todos 

podem aprender e que todos somos iguais nas diferenças, por isso precisamos de 

tratamentos pedagógicos específicos, bem planejados e acompanhados. O resultado 

dessa perspectiva pode e deve ser acompanhado por avaliações processuais e de 

resultado, notadamente transformadas. 
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2 – HISTORICIDADE 

 

2.1 História da Construção da Escola 

 

 A Colônia Agrícola Buriti Vermelho é uma comunidade rural onde habitam em 

torno de 40 famílias, inclusive algumas moram na localidade há anos, com a tradição de 

Agricultura Familiar. Hoje, a escola conta com uma quantidade de alunos significativa, 

por volta de 225  alunos . 

              Considerando que a Educação é um direito social garantido na Constituição Federal, a existência 

de uma Escola Pública é imprescindível para atender as demandas de estudantes da comunidade do 

Buriti Vermelho, bem como, das localidades vizinhas.  

       Em janeiro de 2012, com já salientado, a Escola Classe Buriti Vermelho passou a 

ser um Centro de Ensino Fundamental. 

 Esta Escola está localizada na área rural do Distrito Federal, Região 

Administrativa do Paranoá, situada na DF 270/ VC 322, atendendo alunos da região do 

entorno da escola e núcleos rurais (Buriti, Café sem troco, Cariru, Sussuarana, Itapeti, 

Granja Progresso, Lamarão, Barra Alta, entre outras).  



Há  filhos de assentados “sem terra” que se encontram nesta localidade, mas 

também temos alunos migrantes de outros Estados da Federação, como por exemplo: 

Minas Gerais, Bahia, Piaui, Tocantis, Mato Grosso, Goiás entre outros.  

 A junção dessas comunidades traz costumes e bagagens próprias, com 

diferenças culturais e linguísticas, que fazem com que esta comunidade do Buriti 

Vermelho seja bem eclética. Trata-se também de uma comunidade essencialmente 

agrícola, composta de pequenos e médios produtores rurais, que trabalham em chácaras, 

garantindo a sobrevivência através da produção agropecuária e hortifrutigranjeira, e que 

deve ser trabalhada conforme a realidade.  

 

 

2.2 Caracterização Física da Escola 
 

 

 INSTALAÇÕES QUANTIDADE 
   

 Diretoria 01 

 Secretaria 01 

 Sala de Professores e Coordenação 01 

 Sala de Leitura ou Biblioteca 01 

 Sala de Artes 01 

 Sala de Reforço 01 

 Sala de Informática 01 
   

 Salas de Aula 06 

 Almoxarifado 01 

 Depósito de material de limpeza 01 

 Depósito de Educação Física 01 

 Cozinha 01 

 Cozinha dos servidores(as) 01 

 Dispensa 01 

 Banheiros professores(as) 02 

 Banheiros servidores(as) 01 

 Banheiros dos alunos(as) 02 
   

 
 
 
 

2.3 Recursos Materiais e Pedagógicos 

 

 Os recursos materiais e pedagógicos são adquiridos com os recursos recebidos 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/FNDE) e do Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), seguindo as normas e 



regulamentos, planos e exigências contidas em estatutos, pareceres e instruções do MEC 

e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A aplicação desses recursos 

visa atender às necessidades da instituição em conformidade com as sugestões da 

comunidade escolar, como também, ao atendimento de emergências (reparos, 

reposições, etc).   

 Objetivando a aquisição de bens com as verbas oficiais, são realizadas reuniões 

com o Conselho Escolar e a Caixa Escolar, quando são avaliadas, sugeridas e  

planejadas  aplicações.  

 A prestação de contas é feita ao Conselho Escolar, ao Conselho Fiscal e aos 

órgãos competentes. 

 Atualmente o CEF Buriti Vermelho conta com os seguintes recursos 

pedagógicos: 

 01 caixa de som com amplificador; 

 01 data show; 

 01 tela de projeção; 

 03 aparelhos de televisão; 

 01 aparelho de DVD; 

 01 retroprojetor; 

 02 aparelhos de som portáteis; 

 01 máquina fotocopiadora; 

 03 impressoras; 

 02 Globos Terrestres; 

 Livros didáticos, paradidáticos e revistas; 

 15 jogos pedagógicos; 

 10 fitas de vídeo gravadas; 

 Material diversos para Educação Física: bolas, redes, cordas, uniformes; 

 Conjunto de Material didático de Geometria: régua, esquadro diversos, 

compasso, transferidor. 

 Caixa de DVD: TV Escola e Telecurso 2000. 

 

 

2.4 - Conselho Escolar, APM e Conselho Fiscal 

 

Cabe a  esta  instância  aprovar  acompanhar   e   aprovar   a efetivação   do   

Projeto   Político   Pedagógico,   analisando   e garantindo     a   participação   

democrática   na   elaboração   do mesmo, bem como do Regimento Escolar. 



 São ações do Conselho Escolar: 

- Analisar e propor alternativas  de  solução  a questões de natureza  pedagógica,   

administrativa  e  financeira  detectadas pelo próprio Conselho Escolar. 

- Proporcionar formação continuada aos conselheiros 

partindo das necessidades detectadas. 

- Zelar  pelo cumprimento a Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente com base na lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

- Encaminhar, quando for o caso, à autoridade 

competente solicitação de verificação, com fim de apurar irregularidades do diretor, 

diretorauxiliar e demais profissionais da escola, com razões fundamentadas, 

documentos e devidamente registradas. 

- Assessorar, apoiar e colaborar com o diretor em todas as suas atribuições. 

 O CEF Buriti Vermelho em setembro 2017,na figura da diretora Núcia Maria de 

Oliveira Cenci deu posse do Conselho Escolar da Escola Classe Buriti Vermelho 

(antigo nome da escola), escolhendo os membros do conselho entre alunos, professores, 

servidos, pais e/ou responsáveis escolhidos através de eleição para o período de 3 anos e 

estão assim dispostos: 

1) Segmento dos Pais: Helena Maria dos Reis Queiroz e Antônia Gregório dos Santos. 

2) Segmento dos Alunos: Michael Guimarães Brasileiro e Amanda Vieira Santos. 

3) Segmento dos Professores: Inês Terezinha Viana. 

4) Segmento da Assistência da Educação: Nilda Martins Rocha. 

A  Associação de Pais e Mestres (APM) tem como função: 

-  Acompanhar   o   desenvolvimento   da   Proposta   Pedagógica, sugerindo   as   

alterações   que   julgar   necessárias   ao   Conselho Escolar   do   Estabelecimento   de   

Ensino,   para   deferimento   ou não; 

-  Observar   as   disposições   legais   e   regulamentares   vigentes, inclusive   

Resoluções   emanadas   da   SEEDF,   no   que   concerne   à utilização   das   

dependências   da   Unidade   Escolar   para   

a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino; 

- Promover atividades diferenciadas para toda comunidade; 

- Definir junto com o Conselho Escolar a aplicação dos recursos advindos de convênios 

públicos e prestar conta dos mesmos; 

- Celebrar convênios com o Poder Público para o desenvolvimento de atividades 

curriculares,   implantação   e   implementação   de projetos   e   programas   nos   

Estabelecimentos   de   Ensino, apresentando   plano   de   aplicação   dos   recursos   

públicos repassados   e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Distrito 

Federal dos recursos utilizados; 



- Celebrar contratos administrativos com o Poder Público, nos termos   da   Lei   Federal 

  nº   8.666/93,   prestandose   contas   ao Tribunal   de   Contas   do   Estado   do 

Distrito Federal dos recursos utilizados, com o acompanhamento do Conselho Escolar; 

- Manter  atualizada,  organizada  e  com arquivo  correto  toda a documentação   

referente à  APM,   obedecendo   a   dispositivos legais e normas do Tribunal de Contas; 

- Manter  atualizado   o CNPJ   junto  à   Receita  Federal,  a  RAIS junto   ao   

Ministério   do   Trabalho,   a   Certidão   Negativa 

de Débitos do INSS, o cadastro da Associação junto ao Tribunal de Contas do Distrito 

Federal, para solicitação da Certidão Negativa, e outros documentos da legislação vigen

te, para os fins necessários. 

 A Associação de Pais e Mestres (APM) do CEF Buriti Vermelho é composta 

pelos seguintes membros: 

1º secretário: Michelli de Paula Mamedio 

2º secretário: Nilda Martins Rocha 

1
o
  tesoureiro: Paulo Pereira de Macêdo 

2º tesoureiro:     Michelli de Paula Mamédio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 O Conselho Fiscal pelos seguintes membros: Romilson Machado de Paiva; 

Maria Eliane Gadelha de Sousa Silva; Elizabete Maria da Rocha Medeiros; Eliana 

Sousa Silva Azeredo; Aline Maria Souza dos anjos Ataídes.  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

“Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função 

de promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. 

Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente determinadas 

rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, 

comprometendo seus atores e autores”. (GADOTTI, cit por VEIGA, 2001, p. 

18). 

 

A escola tem um papel fundamental e de grande responsabilidade, pois recebe 

crianças por certo números de horas todos os dias, durante anos de suas vidas, 

possibilitando-lhes construir saberes indispensáveis para sua inserção social.  

 É primordial que se tenha conhecimento da situação sócio-econômica-cultural 

do  público que servimos. É necessário conhecer as necessidades, potencialidades e 



expectativas da comunidade escolar, pois adequar a ela o seu trabalho de atendimento 

educacional é uma das formas possíveis para formar cidadãos conscientes, responsáveis 

e capazes. 

 Diante de algumas dificuldades detectadas nos trabalhos coletivos, talvez a que 

mais nos preocupa é o desinteresse e a falta de perspectivas de um futuro melhor e isso 

nos faz buscar soluções para que possamos instigar em nossos alunos o desejo de 

freqüentar as aulas, e que percebam que os conhecimentos adquiridos na escola serão 

necessários para que possam enfrentar um mundo globalizado onde a mudança se faz 

diariamente.  

 Portanto, a partir destes diagnósticos, a escola busca adotar medidas que 

atendam com fidelidade o resultado dos alunos frente a seus níveis de aprendizagem. A 

vivência escolar, social, familiar, foram os pontos básicos avaliados. 

 Os alunos, no seu contexto educacional, são limitados no que se refere à 

aprendizagem de alguns conteúdos. No entanto a escola tem metas no tocante dos 

índices de elevação da aprovação e redução da reprovação e evasão. Para isso, estão 

sendo adotadas ações possíveis como: projetos interdisciplinares, jogos, gincanas, 

recuperação contínua, entre outros. 

 Nosso foco é preparar, capacitar e possibilitar aos educandos, um futuro digno 

de prosperidade material, espiritual e ético-cultural. Por isso, o levantamento do 

diagnóstico de nossa clientela nos possibilitou a construir parâmetros que vão ao 

encontro da perspectiva de futuro deles. Enfim, o PPP foi desenvolvido para suprir as 

necessidades da Escola Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho, dos pais e da 

comunidade em geral. 
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4 – MISSÃO 

 

 O Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho, Instituição de Direito Público 

pertencente à rede pública situada na zona rural do Distrito Federal, Região Administrativa do 

Paranoá, na DF 270/ VC 322, tem por missão oferecer uma educação de qualidade para o 

exercício pleno da cidadania a todos, indistintamente, que procurarem a Escola, sem 

discriminação de cor, raça, credo e classe social, respeitando seus valores, suas origens e suas 

diferenças sócio-culturais, oferecendo uma educação de qualidade, para atender as metas 

propostas.  

 É por meio de uma educação de qualidade e produção e aplicação de conhecimentos, 

com formulação de projetos educacionais pautados pelos princípios da Lei de Diretrizes e Base 

(L.D.B) e da Educação Nacional – Lei 6.394/96, do Currículo em Movimento que a escola vai 

trabalhar a formação do cidadão autor e construtor do conhecimento, crenças, arte, ciência, 

tecnologia e filosofia, estimulando as relações entre os sujeitos, preocupando-se com valores, 

relacionamentos, convivência e companheirismo, preparando-o, assim, para o exercício pleno 

da cidadania. 

 

 

5 – PRINCÍPIOS NORTEADORES  

 

 O ensino ministrado pelo CEF Buriti Vermelho está em conformidade com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n
o
 9.394/96) e com as leis n

o 
11.645/08 (História 

e cultura afro-brasileira e indígena) e 9.759/99 (Educação Ambiental),Currículo em 

Mmovimento, Diretrizes da Avaliaçao Educacional do DF (P.C.N) e também pelos princípios 

de Liberdade, Dignidade, Respeito e Solidariedade Humana, e pela construção de um Ensino 

tendo como finalidade o pleno desenvolvimento do educando e sua preparação para o 

exercício da cidadania. 

 São, portanto quatro os princípios norteadores do CEF Buriti Vermelho, na perspectiva 

de que o saber mutuamente se constrói na relação professor e aluno ou vice-versa: 

1- Compromisso com o atendimento à comunidade; 

2- Compromisso com a valorização da vida em toda a sua diversidade; 

3- Compromisso com o fortalecimento da cidadania, da ética e da moral; 



4- Princípio do ensino centrado no educando – EDUCAR e FORMAR – envolvendo os 

pilares da educação – aprender a ser, fazer, aprender e conviver – em seus, 

principais segmentos: escola, professor, aluno e comunidade. 

O Centro de Ensino Fundamental Buriti Vermelho estimula e promove atividades 

diversificadas que permitem o desenvolvimento de habilidades, capacidades e atitudes, das 

mais simples às mais complexas, numa sequência gradual de dificuldades que considere a 

competência do educando, a contextualização do ensino e a interdisciplinaridade das áreas. 

Nessas atividades realizadas, busca-se desenvolver, além dos aspectos cognitivos, as 

habilidades, o autoconhecimento e a sociabilidade. 

Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 2º, que aponta os 

princípios e os fins pelos quais a educação deve pautar-se, este projeto também valoriza e 

contempla cada segmento da comunidade escolar tornando sua participação ativa no processo 

de ensino/aprendizagem, seguindo orientações da Lei de Gestão Compartilhada, Lei 4.036 de 

25/10/2007, que é um novo modelo de gestão que deve ser seguida pelas escolas da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal. Tal projeto está em conformidade com ações a serem 

desenvolvidas na Escola em decorrência ao que defende a lei e a Proposta Pedagógica das 

Escolas Públicas do Distrito Federal. 

A) Princípio de Igualdade: todos os membros da comunidade Escolar, cada um em 

seu segmento específico, serão tratados com igualdade por todos. Não havendo 

privilégios para os que possuem qualidades e habilidades que se destacam em 

relação à maioria ou deficiências significativas a serem superadas. 

B) Princípio Éticos: os valores devem corresponder à postura de formação de 

indivíduos fundamentados no respeito mútuo, no relacionamento interpessoal 

baseado na dignidade e na responsabilidade, e na cobrança de atitudes práticas e 

não apenas exigidas. 

C) Princípios Democráticos: os desafios que a educação hoje apresenta não permitem 

mais o isolamento dos professores em relação a seus pares, nem de qualquer 

segmento em relação ao outro. A Equipe Gestora depende dos servidores, os 

servidores dos professores e assim sucessivamente. O desenvolvimento de qualquer 

ação na instituição depende de todos.  

D) Princípios Políticos: a participação democrática no âmbito escolar leva a um 

acontecer político, onde as idéias são debatidas, os interesses são declarados, e o 

exercício político torna-se evidente pelos níveis de relações em que são 

estabelecidas. É importante lembrar que o espaço escolar, como qualquer outro 



espaço, necessita, para uma convivência que seja pautada pela liberdade e pela 

democracia. 

E) Princípios Pedagógicos: na execução de um Projeto Educativo, o aspecto 

pedagógico é o mais importante da Instituição Educacional. Dele decorre todo o 

sucesso ou o fracasso do processo de aprendizagem.  

 

6 – OBJETIVOS 

 

6.1  Objetivo Geral: 

 

 Promover a conscientização da melhoria do nível de aprendizagem da escola, visando o 

desenvolvimento das potencialidades, o fortalecimento do relacionamento da comunidade com 

a escola, a convivência democrática, enquanto instrumento que servirão de base ao educando, 

para que este não apenas se integre ao contexto sócio-cultural, mas seja, também, capaz de 

neste atuar, interferindo e transformando a realidade que o cerca para a construção de um 

mundo justo e igualitário.  

6.2 Objetivos Específicos: 

 

 Garantir o desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Fundamental Séries Finais, 

considerando as especificidades da Escola do Campo. 

 Conscientizar o educando a participar do processo sócio-cultural, econômico, e político 

como cidadão responsável. 

 Propor metodologias significativas que venham objetivar ao educando o seu 

desenvolvimento crítico e criativo. 

 Proporcionar atividades que contextualizem a pluralidade cultural à diversidade local, 

através de festas folclóricas, teatro, dança, aulas-passeio, etc. 

 Implementar projeto que resgate os valores afetivos, éticos, morais e religiosos. 

 Continuar buscando proporcionar o acesso dos alunos aos recursos de tecnologia, 

informação e comunicação através do laboratório de informática e biblioteca. 

 Diagnosticar os alunos com dificuldades de aprendizagem nas diversas séries e 

executar projetos interventivos. 

 Estimular o interesse pela leitura e escrita através de textos escritos, notícias de jornal, 

lendas, historia e projetos desenvolvidos na escola. 



Multidisciplinar a Proposta Pedagógica através de Projetos Diversificados (PD), focando 

um aprendizado significativo, abordando: Educação Ambiental, Ética, Pluralidade 

Cultural, Saúde, Orientação Sexual, Paz na Escola e Cidadania. 

 Proporcionar palestras, que enfoquem trabalho de equipe, autoestima, tanto do corpo 

discente e como do corpo docente. 

 Realizar campeonato esportivo nas modalidades de voleibol, futsal, handebol, pingue 

pongue e xadrez. 

 Realizar Festa Junina, Festa das Mães, Festa dos Pais.Bazares com o objetivo de 

realizar a socialização da comunidade escolar. 

 Promover oficinas, debates, mutirões para desenvolver a interação entre a família e a 

instituição. 

 Realizar bimestralmente culminâncias dos projetos desenvolvidos. 

 Realizar o vestibulinho com o objetivo de projeto interdisciplinar envolvendo todas as 

áreas de conhecimento como ponto extra que será acrescentado a nota dos alunos no 

final de cada semestre.  

 Realizar campanhas de preservação do mobiliário e prédio escolar, utilizando de forma 

adequada materiais e equipamentos escolares. 

 Promover o evento de “Formatura dos Nonos Anos”. 

 Implantação do Projeto CID – Centro de Iniciação Desportiva, em FUTSAL. 

 Implantação e implementação do EJA- Multisseriado no noturno proporcionando aos 

moradores das comunidades locais a oportunidade de continuar os estudos. 

 Implantação do DF – Alfabetizado oportunizando aos moradores condições de 

fomentar a aprendizagem e garantindo a permanência na escola e continuidade dos 

estudos. 

 Proporcionar ao corpo discente e docente condições de vivenciar e apreender 

conhecimentos econômicos, monetários e direitos do consumidor para a formação do 

cidadão mais consciente para o consumo e economia. 

 

 Proporcionar palestras, que enfoquem trabalho de equipe, autoestima, tanto do corpo 

discente e como do corpo docente.
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7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

 

Quando compreendemos o Currículo escolar como o planejamento das ações 

escolares que possibilitarão ao educando uma real compreensão das necessidades 

sociais e das diversas possibilidades de conhecimentos, estamos direcionando estas 

atividades para que este educando possa explorar ao máximo os seus poderes de 

comunicação; as suas aptidões e capacidades para seguir a vida social e econômica da 

nossa sociedade, bem como exercitar o seu papel de cidadão. Portanto, cabe a este 

currículo direcionar o trabalho escolar de maneira que as atividades desenvolvidas 

possam caminhar para o desenvolvimento da pesquisa e do trabalho científico, sem 

desmerecer o sentido das funções clássicas da escola. Ou seja, “valorizar a importância 

do trabalho escolar como elemento necessário ao desenvolvimento cultural, que ocorre 

para o desenvolvimento humano em geral”. (SAVIANI, 1991, p. 105). 
 

Para Gomes (2007) os currículos e as práticas escolares tendem cada vez mais a 

ficarem próximos do ponto da diversidade humana, cultural e social. A diversidade é 

um componente de desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Fazendo ela 

faz parte da produção de práticas, saberes, valores, linguagens, experiências de 

sociabilidade e de aprendizagem. Alguns aspectos acerca da diversidade podem ser 

enfatizados a fim de dar mais elementos às indagações sobre o currículo. 
 

O desafio da SEEDF é sistematizar e implementar uma proposta de Currículo 

integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, podendo haver 

diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1997). 
 

No intuito de abrir espaços para provocar análises dos processos pelos quais as 

diferenças sociais são produzidas, questionando permanentemente essas diferenças, o 

Currículo em Movimento propõe os seguintes eixos transversais. 

 
 

 

 

7.1 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 
 

 

Os profissionais de educação da Secretaria de Educação do DF são agentes 

públicos de grande importância para promover, garantir, defender e possibilitar a 

restauração de direitos dos milhares de cidadãos brasileiros, que compõem todos os dias 

o universo de nossas escolas. 
 

A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado democrático de 

Direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim 



colocar, em cheque seu papel transformador da realidade. Conforme vem sendo 

amplamente discutida em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a educação é 

um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos 

humanos.  

 
 

7.2 Educação para a Diversidade 
 

 

Pensar em educação para diversidade significa, na prática, reconhecer a 

existência da exclusão no ambiente escolar, buscando uma permanente reflexão, as 

respeito desta exclusão, repudiando toda e qualquer atitude preconceituosa e 

discriminatória em todo contexto social, econômico e cultural. 
 

Considerar, trabalhar, valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, 

pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre 

diferentes grupos que constituem a história social, política e cultural, econômica 

brasileira.  

 

 

7.3 Educação do Campo do Distrito Federal (modalidade de educação básica em 

construção) 

 

 

O termo “Educação do Campo” traz importantes significados, contrapondo-se ao 

termo “Escola Rural”. Em primeiro lugar estamos tratando de um novo espaço de vida, 

cultura, produção, moradia, educação, lazer que não pode ser resumir apenas na 

dicotomia urbano/rural. 
 

A Educação do Campo está subsidiada pelo Decreto n
o
 7.352, de 04 de 

novembro de 2010, dispondo assim a política de educação do campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. 

 

 

Art. 1 – A política de educação do campo destina-se á ampliação e 

qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do campo, 

e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto. 

 

§ A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação 

inicial e continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de 

infraestrutura e transporte escolar, bem côo de materiais e livros didáticos, 

equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados 

ao projeto político pedagógico e em conformidade com a realidade local e a 

diversidade das populações do campo. 

 
Art. 2 – São princípios da educação do campo: 
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I – respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia;  
II – incentivo à formulação de projetos políticos pedagógicos específicos para as 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como 

espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos 

direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho. 

(DECRETO DE LEI n
o
 7.352 de 04 de novembro de 2010). 

 

A principal luta da Educação do Campo tem sido no sentido de garantir o direito 

de uma educação no e do Campo, assegurar que as pessoas sejam educadas no lugar 

onde vivem e sendo participante do processo de construção da proposta educativa, a 

partir de sua própria história, cultura e necessidades. 
 

Educação do campo é mais do que a escola, inclui uma luta prioritária que é ter a 

escola próxima à população, pois ainda hoje boa parte da população do campo não tem 

garantido seu direito de acesso a Educação Básica (BARBOSA, 2012).  

 
 

7.4  - Educação para a Sustentabilidade 
 

 

O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, no Currículo da Secretaria 

do Estado de Educação do Distrito Federal, sugere fazer pedagógico que busque a 

construção de cidadãos comprometidos, com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e 

tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. 
 

O eixo passa pelo entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e 

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

alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo social, cidadania 

planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros.  

 
 

Nessa perspectiva, os educadores pautam-se na busca da integração das 

diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas á compreensão crítica e 

reflexiva da realidade. 
 

Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: 
 

 Teoria e prática


A teoria e prática, quando tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, mas 

frágil. Ao falar desse princípio é preciso considerar a autonomia e dependência 

de uma em relação à outra, sendo a teoria e prática uma unidade indissociável. 


Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala 

de aula é necessário: 
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- privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, 

síntese e aplicação de conceitos voltados pra a construção do conhecimento; 
 

- que haja tomada de consciência por professores e estudantes, revisão de 

concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, 

estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades; 
 

- o professor, especificamente, precisa estar aberto para o diálogo e à disposição 

para repensar cotidianamente a organização da aula, com a clareza do Para quê 

ensinar? O quê ensinar? Como ensinar? O quê e como avaliar? 

 
 

 Interdisciplinaridade e Contextualização


A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de 

um currículo integrado. Sendo que a interdisciplinaridade ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento, favorecendo a abordagem de 

um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares. 


O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos 

científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. 


A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos. 




 Flexibilização


O Currículo define uma base comum em relação à seleção e organização dos 

conteúdos, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando 

seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, 

enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a 

formação intelectual dos estudantes.  
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Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no 

tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam 

no espaço social e escolar. 
 

Resumindo, currículo é o conjunto das atividades desenvolvidas pela escola e, 

portanto tudo o que ela faz para promover o acesso ao saber elaborado. É a partir desta 

compreensão que a especificidade da educação ganha uma importância ainda maior, 

porque o papel da escola fica definido mais claramente quanto à formação do cidadão e 

sua participação na sociedade. Compreender a posição que a escola ocupa no papel de 

mediadora da construção do saber elaborado é compreender, o significado de educar 

para a cidadania. 
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8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

 

DIREÇÃO 
 

Núcia Maria de Oliveira Cenci 
 

Elizabeth Maria da Rocha Medeiros 
 

 

A despeito das adversidades, inerentes ou não ao cargo que ocupa, a figura do 

Diretor está diretamente ligada à transparência das ações educacionais e sociais da 

comunidade onde está inserida a escola. Na busca dos culpados pelos fracassos, eles são 

a mira preferida. Nos elogios, também são lembrados, mormente uma direção colegiada 

e democrática. Podemos afirmar que as atribuições do diretor de escola são aquelas 

definidas nos instrumentos legais que regulamentam o exercício de sua função, como 

por exemplo, as leis federais e estaduais de educação como também o próprio regimento 

interno da escola. 
 

Também chamado de adjunto, substituto ou assistente, o vice é o profissional 

mais próximo do diretor. O papel do vice-diretor é ser o responsável direto pela gestão e 

conservação da escola na ausência do(a) diretor(a). Ajuda  diretor na gestão de pessoas 

que compõe todo o grupo  funcionários , merenda, recebimento de material diversos e 

alimentação. O vice-diretor também pode atuar no atendimento de estudantes e das 

questões pedagógicos na ausência do orientador educacional. 
 

A direção do CEF Buriti Vermelho procura estar sempre presente na escola, 

atendendo a pais, alunos, professores e toda a comunidade de forma geral. 

 
 
 

 

COORDENAÇÃO  

Sybelle Mendes Silva (diurno) 

Romilson Machado de Paiva (diurno) 

Cecílio Carvalho Basso (noturno) 

 

 

A coordenação pedagógica é o momento em que todo o corpo docente, os 

coordenadores pedagógicos e a direção definem uma linha de trabalho comum 

(planejamento coletivo) onde são definidos os fins que se pretende alcançar e os meios 

necessários para que esses fins sejam realmente atingidos. 
 



O Serviço de Coordenação Pedagógica do CEF Buriti Vermelho tem a seu 

encargo a articulação dos vários segmentos da comunidade escolar, da Direção e 

Conselho Escolar, de forma a viabilizar o desenvolvimento da Proposta Político-

Pedagógica, através do desdobramento das ações previstas no Plano Anual da Escola. 
 

Para que a escola cumpra seu papel, faz-se necessário implantar uma sistemática 

de encontros e reuniões semanais, em que professores, coordenadores e direção possam 

estar analisando conjuntamente os seus fazeres pedagógicos  

 
 
 

 

SECRETÁRIO 

Iara da Conceição Dias (Chefe de Secretaria) 

 

 

         É por meio da organizaçao do secretário escolar , que a escola tem acesso a dados 

estatísticos de aprendizagem, sociais, familiares e sociais de seus/suas educandos/as, 

sendo que esta organização deve ser de fácil acesso a todos/as os membros da escola 

com a devida identificação destes documentos. 
 

Neste cenário o secretário escolar do CEF Buriti Vermelho deve constituir-se 

muito além de um/a mero/a executor/a de tarefas burocráticas, mas de um/a profissional 

que tem em mãos dados essenciais para pensar estrategicamente o processo pedagógico 

da escola, bem como a memória dos sujeitos que nela estão ou estiveram inseridos. 

 
 
 

 

BIBLIOTECÁRIA 
 

Inês Terezinha Viana 
 

 

Além do bom senso em não complicar o acesso do aluno ao espaço da biblioteca 

e à informação, o bibliotecário escolar deve ter um razoável conhecimento sobre 

pedagogia e psicologia, de forma, a saber, as etapas de desenvolvimento do leitor e suas 

faixas de interesse, pois do contrário, ele corre o risco de ser visto como um mero 

entregador de livros, sem muitas funções. 
 

Outro ponto importantíssimo para a promoção de um bom trabalho na biblioteca 

é o bibliotecário promover a participação ativa e constante do professor, que está ligada, 

direta ou indiretamente, ao tempo que um aluno dispõe para visita a biblioteca, seja ela 

coletiva, ou para consultas pessoais. 
 



A bibliotecária do CEF Buriti Vermelho desenvolve projetos de leitura para 

estimular os alunos desenvolverem e apreciação o gosto pela leitura. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 

Regina Araújo Batista 
 

 

O laboratório de informática constitui-se  num ambiente de recursos multimídia 

que possibilita ao aluno criar e pensar criticamente, utilizando as informações contidas 

na Rede em prol da construção do seu crescimento, neste espaço, onde o computador é 

usado de forma inteligente na tentativa de provocar mudanças na abordagem 

pedagógica vigente. 
 

O Laboratório de Informática do CEF Buriti Vermelho é coordenado por uma 

professora com conhecimento na área de informática, que fez cursos de especialização 

para desenvolver projetos e auxiliar os professores na correta utilização das aulas 

ministradas no laboratório de informática. 

 

 

SERVIDORES 

 
 

Maria Letícia Gomes de Lima (Terceirizada) 
 

Lucélia Sales Guimarães (Terceirizada) 
 

Maria Lúcia de Souza (Terceirizada) 

Francisca  
 

Nilda Martins Rocha (Carreira Assistência) 
 

Patrícia Gomes da Silva (Terceirizada) 
 

Rafael Benedito Couto Gomes (Terceirizada) 
 

Zenilda Oliveira dos Santos (Carreira Assistência) 
 

 

O grupo de servidores do CEF Buriti Vermelho (carreira assistência e 

terceirizada) tem a função de organizar de forma geral todo o ambiente escolar, seja, 

arrumar e varrer as salas, pátio, sala da secretaria, direção, etc, zelando pela limpeza dos 

espaços da escola; cuidar da entrada e saída dos alunos; ter o cuidado e a preocupação 

de não deixar ninguém destruir ou extraviar o patrimônio público; monitorar as 

atividades dos alunos no momento do intervalo entre outros. 
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CORPO DOCENTE 

Aline Maria dos Anjos (Ciências Naturais) 

Fabíola Sabino Mendes (Inglês) 

Fabiano Alves de Souza (Educação Física  ) 

Fernanda Campos Rocha ( Educação Física) 

Giordano Bruno Paraguai Lima (Ciências Naturais- ct) 

James Peterson bastos Marques (Geografia-ct) 

Joselice de Azevedo da Silva (Língua Portuguesa - ct) 

Isabella Ferreira Viana Ribeiro ( História- ct) 

Michelli de Paula Mamédio (Matemática) 

Paulo Pereira de Macedo (Língua Portuguesa) 

 Paulo de Souza Rodrigues ( Artes-ct) 

 

PROJETO CID  

Felipe Basso Parreira  

 “Os Centros de Iniciação Desportiva (CID) foram criados com o objetivo de oportunizar aos alunos da 
Rede Pública de Ensino do DF o conhecimento técnico e tático de diferentes modalidades esportivas, 
buscando identificar diferentes aptidões e interesses e oportunizando a ampliação do processo de 
seleção e formação de futuros atletas. 

O projeto visa integrar crianças e jovens às equipes representativas do Distrito Federal e também a 

formação de um cidadão consciente do movimento humano na cultura corporal. Nesse sentido, a 

proposta pedagógica inclui vivências esportivas de formação básica das qualidades físicas, das 

habilidades motoras e dos gestos esportivos, todas desenvolvidas num ambiente lúdico, criativo, 

solidário, cooperativo e com uma compreensão histórico-crítico-social da realidade de cada centro” 

 

 

PERFIL DOS EDUCANDOS 

 

 
 

 

TURMA: 6ª anos TURMA: 7ª anos TURMA: 8ª anos TURMA: 9º anos 
    

6ª A -22 alunos 7ª A - 30 alunos 8ª A - 27 alunos 9º A - 15 alunos 

6ª B - 19 alunos 

6  C- 23 alunos 7ª B - 29 alunos 8ª B - 23 alunos 

9º B - 18 alunos 

9 C -19 alunos 
    

Total: 64 alunos Total: 59 alunos Total: 60 alunos Total: 52 alunos 
    

 
 

 
 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR 
 



 

O Calendário Escolar da SEEDF está na portaria n
o
 508/17 de novembro de 

2017  embasado na Lei n
o
 4.603/2007 e Lei n

o
 9.394/96 – LDB as quais atende o mínio 

de 202 dias letivos para professores com aulas previstas de 841 horas/aula, sendo que 6 

dias de formação continuada e 200 dias letivos para os alunos com aulas dadas de 1000  

horas/anual. 
 

Sendo assim, o ano letivo de 2018 está desta forma disposto nos 4 bimestres: 

1º Bimestre: 15/02/2018 à 26/04/2018 
 
2º Bimestre: 27/04/2018 à 09/07/2018 
 

3º Bimestre: 26/07/2018 à 04/10/2018 
 

4º Bimestre: 05/10/2018 à 20/12/2018 

  

Conforme autorização prevista em calendário escolar, 04 dias móveis no ano de 

2018 serão antecipados e trabalhados aos sábados conforme plano de ação já 

encaminhado. 

 

O CEF Buriti Vermelho trabalha com as datas comemorativas de acordo com o 

quadro abaixo: 
 
Março 

  Carnaval


 05/03 a 09/03 – Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais


 19/03 a 23/03 – Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água

 

 

 

Abril 
 30 -Páscoa



 21 – Aniversário de Brasília


 22 – Dia do Descobrimento do Brasil


 

 

Maio 
 01 – Dia do trabalho



 07 a 11- Semana da Educação Para Vida


 Dia das Mães (2º domingo do mês)

27 

             13 – Dia da Abolição da Escravatura 

 

Junho 
 05 – Dia Mundial do Meio Ambiente



 06 -  Olimpíada de Matemática

 
          Festa  Junina 


          12 – Dia dos Namorados




 24 – Dia de São João

 

 
 

Agosto 
 11 – Dia do Estudante



 Dia dos Pais (2º domingo do mês)


 22 – Dia do Folclore

 

 

Setembro 
 07 – Dia da Independência do Brasil


 16 -  Feira Cultural


 21 – Dia da Árvore
         
            21-Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência 

 
 23 – Início da Primavera

 

 

Outubro 
 12 – Dia da Criança



 15 – Dia do Professor


 25 – Dia da Saúde Bucal


 29 – Dia Nacional do Livro

 

 

Novembro 
 15 – Dia da Proclamação da República


 30 – Dia Nacional da Consciência Negra


 19 – Dia da Bandeira




 

 

Dezembro 
 08 – Dia Nacional da Família



 10 – Dia Universal dos Direitos Humanos


 25 - Natal






 

9 – CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO 
 

 

A avaliação da aprendizagem, conforme a Lei de Diretrizes de Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, pode ser adotada 

com vistas à promoção, aceleração de estudos e classificação, e deve ser desenvolvida 

pela escola refletindo a proposta expressa em seu projeto político-pedagógico. 

Importante observar que a avaliação da aprendizagem deve assumir caráter educativo, 

viabilizando especialmente ao estudante a condição de analisar seu percurso e ao 



professor e à escola identificar dificuldades e potencialidades indivi- duais e coletivas. 

(BRASIL, 2013). 
 

Villas Boas (2013) reforça que a avaliação formativa é aquela que é voltada para 

a avaliação das aprendizagens, de forma que o que se aprende é avaliado e vice-versa. 

Dessa forma pode-se entender que 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). 
 

A abrangência de significado que a avaliação formativa assume pode ser 

reconhecida no texto do documento abaixo, a partir da seguinte análise: 

 

 

A avaliação formativa torna-se elemento da formação contínua porque exige, 

também, estudo e formação em avaliação e em outras temáticas a ela 

relacionadas. A avaliação diagnóstica e a autoavaliação entram neste cenário 

como potencializadoras da avaliação formativa. A primeira porque não se 

dissocia do fazer e das observações diárias que devem ser registradas, a 

segunda porque autoavaliar-se é a maneira pela qual o estudante e demais 

atores da escola podem se inserir e aprender sobre si enquanto aprendem. 

Para que este processo autoavaliativo ocorra é indispensável que o estudante 

e os profissionais da escola conheçam os critérios da avaliação e os objetivos 

do trabalho pedagógico (BRASIL, 2014, p. 10). 

 

O presente documento traz para cada uma das etapas e modalidades de ensino 

uma expectativa e proposta próprias, levando-se em conta, especialmente, a clientela e 

os objetivos que se espera alcançar em cada uma delas. Na Educação Infantil, a 

avaliação se dá principalmente pela observação sistemática, registro em caderno de 

campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas 

crianças). As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática comporão o 
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Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua 

sistematização semestral, porém sua elaboração é diária. 

 

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, portfólios entre 

outros. Nesse sentido o autor Villas Boas (2009, p. 139) reforça: “que é necessário 

mudar a “cultura avaliativa” de todo o grupo docente para que os resultados em termos 

de aprendizagem se efetivem”. 
 



Todas as etapas do trabalho são orientadas pelo docente e são avaliadas por ele e 

pelos estudantes. A avaliação por pares ou colegas e a autoavaliação oferecem grande 

contribuição ao processo. Cada etapa realizada e as diferentes habilidades dos 

estudantes são valorizadas. Os critérios de avaliação são construídos juntamente com os 

estudantes. (BRASIL, 2014) 
 

A avaliação formativa desenvolvida em todo o Ciclo e prevista no projeto 

político-pedagógico da escola terá como principal referência o Currículo da Educação 

Básica da SEDF, a partir do qual as escolas elaborarão suas propostas curriculares: 

organizando os conteúdos de forma integrada e flexível; planejando coletivamente 

diferentes procedimentos metodológicos; diversificando os procedimentos de avaliação 

da aprendizagem, resguardando os ritmos diferenciados e a heterogeneidade, 

característica dos processos de aprendizagem humana; realizando processos contínuos 

de compartilhamento de experiências, saberes e de reflexão conjunta acerca da evolução 

do desenvolvimento de cada aluno e da turma, nos espaços/tempos destinados às 

coordenações pedagógicas coletivas e Conselho de Classe. (BRASIL, 2013, p. 69) 
 

Para que a avaliação formativa se processe é necessário: selecionar objetivos e 

conteúdos e distribuí-los em pequenas unidades de ensino; formular esses objetivos, 

com vistas à avaliação, em termos de comportamento observável; tomar como 

referência (para formulação de objetivos e construção de questões) um quadro ou 

esquema teórico, que facilite a identificação de áreas de dificuldades ou insuficiências; 

feedback freqüente tanto do professor quanto do aluno, isto é, utilização da informação 

para corrigir erros, ou para reforçar comportamentos bem sucedidos. Os objetivos 

estipulados devem ser alcançados antes de prosseguir para uma etapa subseqüente de 

ensino-aprendizagem. Quando for constatado que o aluno ainda não alcançou os 

objetivos propostos, o professor deve lhe propiciar outros meios para o alcance desses 

objetivos. 

 Avaliação


A avaliação diz respeito a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de 

práticas que podem ser inclusivas ou de exclusão. Sendo que a avaliação dentro do 

Distrito Federal na SEEDF compreende a função formativa que é a mais adequada 

ao projeto de educação pública democrática e emancipatória.
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9.1 Família na construção de uma avaliação formativa 
 

 

Os pais e mães ou responsáveis por seus filhos  podem e devem ajudar a escola 

no processo de avaliação. Eles são importantes e, geralmente, são cobrados quanto aos 

resultados, porém nem sempre são envolvidos no processo. 
 

Segundo Brasil (2014) a gestão democrática não se dá de forma espontânea, 

sendo antes um processo histórico de construção coletiva, é preciso oportunizar 

mecanismos institucionais que não somente viabilizem, mas também incentivem 

práticas participativas efetivas de mães, pais/responsáveis a partir da escuta sensível 

desses sujeitos par que se tornem co-responsáveis pela aprendizagem dos 

filhos/estudantes. 
 

Desta forma, o CEF Buriti Vermelho tem a clareza do perfil das famílias que 

compõem a escola e conhece suas expectativas e anseios em relação ao trabalho 

realizado, por meio de procedimentos e instrumentos construídos e discutidos 

coletivamente. 

 

Oportunizar às famílias informações e esclarecimentos acerca da organização do 

trabalho pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar 

as aprendizagens dos alunos tende a potencializar formas de atuação de mães, 

pais/responsáveis junto aos profissionais de educação (professores, orientadores 

educacionais, sala de recursos e equipe especializada de apoio à aprendizagem, 

coordenadores pedagógicos e equipe gestora). Se a família compreende o processo de 

práticas pedagógicas e ações avaliativas que acontecem na escola podem, dessa forma, 

subsidiar de informações para fazer parte das discussões em beneficio do processo 

(BRASIL, 2014) 

 

A participação dos pais na escola deve ir muito além de ações pontuais, tais 

como Conselho de Classe, Reuniões de pais e mestres semanais e Construção do Projeto 

Político Pedagógico, mas sim que possam ser assegurados pela escola que os pais sejam 

inseridos no cotidiano da escola e ao longo do ano letivo. Oportunidades de esclarecer a 

organização do trabalho pedagógico e a sistemática de avaliação adotada (seriação, 

ciclos, semestralidade, entre outras lógicas de organização do ensino); possibilitar o 

acompanhamento do desenvolvimento do estudante, bem como de sua rotina escolar, 

observando seus avanços e necessidades específicas de aprendizagem (BRASIL, 2014, 

p. 19) 
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Outro aspecto que contribui para que as famílias se sintam compromissadas pelo 

processo educativo dos estudantes é estabelecer e aprimorar os canais/mecanismos de 

comunicação entre escola e mães, pais/responsáveis. Valorizar suas percepções, 

expectativas e anseios acerca do processo avaliativo da escola e da sala de aula, 

esclarecendo e discutindo, desde as primeiras reuniões realizadas durante o ano letivo, 

os objetivos dos trabalhos, dos deveres de casa e das atividades em sala de aula 

propostos aos filhos/estudantes são formas de diminuir o distanciamento e as tensões 

existentes entre as duas instituições, potencializando assim, ações de natureza inclusiva. 

 

Nessa perspectiva, ainda é preciso ousar e avançar em ações que consolidem 

formas efetivas de participação e envolvimento de mães, pais/responsáveis no âmbito 

escolar. Partindo da proposta que é necessário que a família saiba como e porque são 

utilizados cada um dos tipos de avaliação – recursos e critérios, para que de fato se 

tornem colaboradores em potencial para a qualidade do ensino e do processo avaliativo 

dos estudantes (ESTEBAN e SAMPAIO, 2012)  

 

 

9.2 - Dever de casa: uso formativo 
 

 

Quando o dever de casa é o tema de pauta da avaliação escolar, este merece 

atenção especial por se tratar de uma prática bastante naturalizada no âmbito das escolas 

e avaliada por todos os envolvidos – professores, mães, pais e/ou responsáveis e 

estudantes. 
 

A inserção do dever de casa em um processo avaliativo formativo implica a 

necessidade de que ele seja discutido pelos diferentes segmentos e incluído no PPP da 

escola, assegurando sua utilização em benefício das aprendizagens dos estudantes. 

Diferentes estratégias podem ser adotadas nesse sentido: utilização de atividades 

significativas, criativas, doses razoáveis e diferenciadas de acordo com o nível de 

desempenho de cada estudante; diálogo permanente com mães e pais a fim de evitar que 

o acompanhamento dessa atividade não signifique o próprio ensino do conteúdo; análise 

das tarefas em parceria pelos estudantes, entre outras. (BRASIL, 2014). 
 

É importante salientar que o dever de casa está presente em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica, podendo ser representado por tarefas ou atividades 

constantes dos livros didáticos ou outros, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

entrevistas, observações de fenômenos, elaboração de textos, revistas, jornais, 

hipertextos entre outros. 
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9.3 - 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". 

Assim concebida, ela se destina à obtenção de nota que possibilite ao estudante ser 

promovido de um ano/série a outro/a. (BRASIL, 2014). 
 

O CEF Buriti Vermelho, por meio da recuperação contínua,busca trabalhar com 

atividades diversificadas, no horário de aulas ou no contra turno, assim como por meio 

de reagrupamentos, projetos interventivos e outros recursos criados pela escola, sempre 

considerando a etapa e as condições de aprendizagem em que o(s) estudante(s) se 

encontra(m). A nota ou conceito deve resultar do que foi aprendido ao longo do 

percurso. Reitera-se: não se deve esperar pelo término de uma semana, de um bimestre, 

semestre ou ano letivo para oferecer as intervenções necessárias. Elas devem ocorrer 

desde o primeiro dia de aula, de forma contínua. 

 
 
 

 

9.4 - Progressão Parcial com Dependência 
 
 

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. 
 

Segundo Brasil (2014, p. 25) a Progressão Parcial com Dependência deve ser 

ofertada nos termos do artigo 138 da Resolução n° 01/2012 – CEDF. É assegurado ao 

aluno o prosseguimento de estudos para as 6ª, 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental de 8 

anos, para os 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental de 9 anos e para os 2° e 3° anos do 

Ensino Médio, quando seu aproveitamento na série ou ano anterior for insatisfatório em 

até dois componentes curriculares, e desde que tenha concluído todo o processo de 

avaliação da aprendizagem. 
 

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 

.
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9.5 - Avaliação Formal e Informal 
 
 

Os elementos formais que compõem a avaliação são os mais conhecidos por 

serem os que têm visibilidade. 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. De modo geral, a escola dá mais ênfase aos 

procedimentos formais. Contudo, os que compõem a avaliação informal merecem nossa 

reflexão por exercerem forte influência sobre os resultados do processo avaliativo. São 

constituídos pelos juízos que professores fazem sobre os estudantes e vice-versa. 

(BRASIL, 2014). 
 

As reuniões dos conselhos de classe são momentos propícios à ocorrência de 

avaliação informal. É preciso que se reflita sobre os seus benefícios, de modo que se 

possa tirar proveito dela e não usá-la para desvalorizar a imagem dos estudantes frente a 

todos os presentes. A avaliação informal deve ser sempre encorajadora e jamais servir 

para constranger e punir o estudante. Afinal de contas, o papel da escola é contribuir 

para a formação do cidadão capaz de ter inserção social crítica, o que somente será 

obtido se a avaliação estiver a serviço das aprendizagens de todos. 
 

A avaliação informal, fortemente presente na escola, se estende aos lares por 

meio do dever de casa. A preocupação quanto aos cuidados com essa forma de avaliar 

se amplia nesse caso, uma vez que os estudantes ficam a mercê de juízos sobre suas 

aprendizagens provenientes dos diferentes sujeitos que acompanham os escolares na 

realização do dever de casa. Quando o dever de casa é adotado pela escola de forma 

irrefletida, deixando a critério de cada professor definir os objetivos e a forma como 

será utilizado e avaliado, a instituição evidencia não ter um rumo a seguir, deixando 

familiares e estudantes inseguros ao tentar supor o que cada professor espera deles 

(VILLAS BOAS; SOARES, 2013). 

 
 

9.6 - O conselho de classe e seu uso formativo 
 

 

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 

encontram e podem se entrelaçar os três níveis da avaliação: das aprendizagens, 
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institucional e de redes ou em larga escala, sendo um momento privilegiado para 

autoavaliação pela escola (LIMA, 2012). 
 

Para Brasil (2014) o Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de 

identificar, analisar e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. 

Esta instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes 

aprenderam, o que eles ainda não aprenderam e o que deve ser feito, por todos, para que 

as aprendizagens aconteçam. 
 

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. A organização ou a dinâmica das reuniões do Conselho 

de Classe é de autonomia da escola, observadas as Diretrizes de Avaliação. 
 

O conselho de classe, bem conduzido, servirá para articulação dos três níveis da 

avaliação. Ao passo que apresenta e analisa os resultados ou desempenhos dos 

estudantes, servirá para que a escola se auto avalie e promova ações que reorientem o 

processo. Ao trazer para o conselho de classe os dados emanados dos exames externos a 

instituição promoverá a reflexão sobre seu projeto político-pedagógico abrindo espaços 

para o crescimento de todo o coletivo. 

 
 
 
 

9.7 - Avaliação Institucional 
 
 

A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da Escola, 

se destina a analisar o desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico, para 

identificar suas potencialidades e fragilidades e encontrar meios que garantam a 

qualidade social do trabalho escolar. A reflexão coletiva é imprescindível para que 

novas ações sejam estabelecidas em função da realidade e das necessidades dos seus 

atores, de forma a promover as aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que ali 

atuam. (BRASIL, 2014). 
 

A avaliação do trabalho da escola ou sua auto avaliação é interna e permanente. 

Ela deve ocorrer com envolvimento de todos os segmentos: mães/pais, estudantes, 

gestores, professores e demais profissionais da educação. Existem diversos momentos 

propícios para a auto avaliação que devem ocorrer durante todo o ano letivo, como nos 

dias da avaliação pedagógica previstos em calendário escolar, coordenações coletivas, 

conselhos de classe, reuniões de pais/mães, reuniões da assembleia escolar e diversas 

outras reuniões. 
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10 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 

10.1 - Componentes Curriculares 
 

 

Artes 
 

Foi-se o tempo em que a aula de Arte só tinha ênfase nas artes plásticas e se 

resumia a desenhos e pinturas. Hoje, o bom currículo da disciplina deve contemplar as 

quatro linguagens: artes visuais, música, teatro e dança - o que nem sempre é cumprido 

em virtude da formação dos professores, muitos deles especialistas em apenas uma das 

áreas. Assim, se o educador estudou Música, por exemplo, essa linguagem acaba 

enfatizada no currículo. Para os especialistas, o ideal é trabalhar as quatro de forma 

integrada. 
 

Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n
o
 5.692/71, a arte 

é incluída no currículo escolar com o título de Educação Artística, mas é considerada 
 

“atividade educativa” e não disciplina e somente com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, Lei n
o
 9.394/96, a Arte é considerada obrigatória na 

educação básica. 
 

No Ensino Fundamental, cada conteúdo do ensino de artes deve ser ensinado 

levando em consideração os três eixos. A aprendizagem de temas como o Modernismo, 

o Barroco e o Expressionismo requer do estudante reconstruir esses conceitos em 

interações sucessivas, além de pesquisar, escutar narrativas, participar da fruição de 

obras, executar trechos de peças musicais compostas nesses períodos e ler e redigir 

textos, entre outras atividades. 
 

Assim como em outras disciplinas, recomenda-se também que a aprendizagem 

seja significativa. Desse modo, nas artes visuais, por exemplo, o grafite pode ser a porta 

de entrada para alguns conceitos da área, pois é algo bem próximo do interesse dos 

alunos nessa idade - assim como a integração de mídias. Rosa acrescenta que nessa 

faixa etária a arte contemporânea interessa mais aos alunos e, assim, com base nela, fica 

mais fácil trabalhar outros períodos históricos. 
 

Por ensino e aprendizagem de Artes Visuais entende-se o processo criador de 

contemplação e de ressignificação, envolvendo diversas formas pelas quais pode 

manifestar-se. Nessa perspectiva, tais aprendizagens estarão a serviço da Educação para 

a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade.  
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Ciências Naturais 
 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Lei nº 

4.024/61), o ensino de Ciências no Brasil tem como objetivos essenciais a aquisição de 

conhecimentos atualizados e representativos do desenvolvimento científico e 

tecnológico, bem como vivência de processos de investigação científica. 
 

Este currículo tem como objetivo subsidiar o diálogo entre esses agentes, pois, 

como Paulo Freire (2011) ressalta, somos sujeitos inacabados, logo o currículo não pode 

ser inflexível e conclusivo, mas deve acompanhar as mudanças da sociedade. 
 

O componente curricular, tem como objetivo a compreensão da natureza como 

um todo dinâmico e o homem como agente transformador de sua realidade da ciência 

como um processo de produção de conhecimento, portanto, uma atividade humana 

associada a aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos, culturais e ainda a 

compreensão da relação entre conhecimento científico e tecnológico, modificando as 

condições de vida da sociedade moderna. 
 

Estudando a natureza em seus aspectos gerais e fundamentais, o ensino de 

Ciências tem como base a iniciação científica que contribuirá para a formação integral 

do estudante. Assim facilitará a capacidade de recriar e romper com conceitos do senso 

comum, realizando os objetivos de se propor problemas, levantar, hipóteses, 

experimentações e fundamentar conclusões, servindo de suporte para o estudo de 

acontecimento físicos, químicos e biológicos do universo. Com isso capacitando o 

estudante a atuar como agente transformador. 
 

Para produzir o conhecimento científico em um mundo dominado pela 

tecnologia e muitas informações é necessário reconhecer a realidade dos estudantes e 

suas necessidades, onde são capazes de agir, na sociedade contribuído com a produção 

do conhecimento científico. E também é fundamental a interdisciplinaridade com outras 

áreas do conhecimento para a construção do processo de ensino de aprendizagem. 
 

Em busca da Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, utilizando todos os recursos 

didáticos possíveis, trazendo a realidade da vida do aluno, promovendo assim o 

aprendizado interligando as competências e habilidades de acordo com a proposta. 

Realizando experiências concretas em sala para uma posterior apresentação em Feira de 

Ciências. Pesquisas utilizando a biblioteca e sala de informática. Leitura de reportagens 

retiradas de jornais e revistas. Visitações a locais cultural. Assistindo palestras e filmes. 

Utilizando livro didático. Trabalhando projeto Horta na Escola, envolvendo todos, 
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conscientizando assim a sustentabilidade. Todos os recursos citados anteriormente serão 

aplicados e avaliados de acordo com a realidade de cada aluno e da escola. 

 

 

Educação Física 
 

O momento atual da educação brasileira requer um ensino mais próximo de 

realidade do aluno É um principio da Lei de Diretrizes e Bases (9394/96 de 20/12/1996) 

que vem ao encontro do grande momento que vive a Educação Física, visto com a 

criação do CONFEF 96969/98 (Conselho Nacional de Educação Física) em 1º de 

setembro de 1998, em seu artigo 3º, estabelece a competência profissional em ação a 

serem desenvolvidas em um amplo universo técnico, científico e pedagógico. 
 

Com o passar dos anos, viemos observando uma tendência (e mesmo uma 

reivindicação) para que as aulas de Educação Física tanto da educação infantil como das 

séries iniciais do ensino fundamental fossem ministradas pelo profissional habilitado na 

respectiva área: o professor de Educação Física. Em artigos estudados tais como: “A 
 
Educação Física No Currículo das Séries Iniciais: Um Espaço de Dispustas e 
 

Conquistas”(GUIMARÃES, 2008), professores de outras disciplinas relatam ministrar a 

aula de Educação Física e mencionam que os objetivos atribuídos às mesmas são vagos 

e muito gerais.  
 

Nesse sentido, podemos concluir que, enquanto o poder público não garantir a 

obrigatoriedade da Educação Física e a atuação do profissional adequado nos anos 

iniciais muito tem se perdido no processo de ensino aprendizado das crianças. 
 

A Educação Física é entendida na abordagem crítica como uma área que trata de 

um tipo de conhecimento, denominado como cultura corporal de movimento, que tem 

como tema o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas que 

apresentam relações com os principais problemas dessa cultura corporal de movimento 

e o contexto histórico-social dos alunos, sendo realizadas atividades esportivas, jogos, 

danças e ginásticas com aulas práticas e cunho lúdico.  

 
 

Geografia 
 

A geografia crítica propõe a idéia de neutralidade científica para fazer da 

geografia uma ciência apta a elaborar uma crítica radical a sociedade capitalista pelo 

estudo do espaço e das formar de apropriação da natureza. Diversos fatores influenciam 

esta nova corrente da geografia. 



38 

 

A geografia crítica possui uma proximidade com a geografia radical, estabelece 

uma educação que estimula a inteligência e o espírito crítico, ao contrário da 

memorização de conceitos, essa nova maneira de encarar a geografia se enraíza e 

floresce num contexto de revisão de idéias e valores. 
 

No ensino fundamental, anos finais, é apresentado o conceito de geografia como 

ciência mostrando a origem, classificação e finalidades, mostra também a dinâmica da 

terra, formas de relevo e clima, a localização do nosso país no mundo, como também a 

divisão territorial, sempre utilizando mapas. Os problemas socioeconômicos oriundos 

do crescimento urbano fazem com que o aluno começa a pensar pelo lugar onde vive, 

fazendo com que o mesmo conheça os continentes fazendo a localização e comparação 

do nível de desenvolvimento e cultura de cada população. Mostrar de forma dinâmica as 

transformações tecnológicas, os aspectos demográficos através da tecnológica, os 

aspectos demográficos, políticos, sociais, econômicos e sociais. 
 

Nota-se que a geografia vem mudando no decorrer do tempo, deixando de ser 

uma disciplina que era só decorar as questões, sendo atualmente mais crítica, aceitando 

o que o aluno apresenta de opções para modificar, e tentar melhorar o tema abordado. O 

trabalho fora da sala aula, também é muito importante utilizar o trabalho de campo 

como ferramenta fundamental para a aprendizagem, estudando o espaço onde vive para 

depois conhecer a amplitude do planeta Terra. 
 

Desta forma, a metodologia utilizada é sempre voltada para o pensar, tentando 

ensinar de uma forma mais significativa, utilizando vídeos, jogos, cartazes, recortes, 

revistas entre outros. Os trabalhos na sala de informática e biblioteca enriquecem o 

conteúdo abordado, sendo utilizado como ferramenta de aprendizagem. Também são 

realizados passeios como Jardim Botânico, Planetário e Congresso nacional como forma 

de enriquecer o aprendizado, além haver uma interação dos alunos. 

 

 

História 

 

A história no Brasil, como disciplina, começou a ser estudado no final do século 

XIX, no Colégio Dom Pedro. Cabia a História como disciplina escolar construir a 

memória da nação como unidade indivisível e fornecer os marcos de referência para se 

pensar o passado, o presente e o futuro da nação, de maneira a delinear uma identidade 

nacional. 
 

Nas décadas de 1920 e 1930 o ensino de História foi marcada pela Escola Nova, 

que promoveu a avaliação pedagógica prática do ensino de História, questionando a 
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ênfase dada ao estudo do passado e a memorização em detrimento de uma postura 

crítica. A História, para essa linha de pensamento, deveria se ocupar com as sociedades 

contemporâneas, de maneira que o passado indagasse o presente criticamente. 
 

Essa perspectiva foi mantida até a década de 1960, quando teve inicio a trilha 

para a interdisciplinaridade e a preocupação de ensinar a história se ensinado, também o 

método histórico; esse processo de alargamento, contudo, foi interrompido pela ditadura 

militar, que fez a história desaparecer em detrimento de um ensino controlado, 

limitador, tecnicista e memorizante. Somente com o fim da ditadura, na década de 1980, 

emergiram novas propostas curriculares por todo o País. Ponto fulcral dos novos 

debates do ensino de História foi para a formação de um cidadão critico que respeite as 

diferenças e a multiplicidade cultural brasileira. Esse ponto norteia a organização do 

ensino de história atualmente. 
 

O ensino de história não é ação solitária, devendo dialogar com todas as 

disciplinas da escola – desde as mais próximas, como a geografia, até as mais exatas, 

como a matemática. A interdisciplinaridade é necessária para a construção dialogada, 

demonstrando respeito sem hierarquização do conhecimento e construção da ampla 

cidadania no Brasil. 
 

O ensino de história deve estar fora dos paradigmas do ensino expositivo, 

visando o ensino dialogado e de ação, isto é, que rompa o tradicionalismo dogmático e 

hierárquico da relação professor-aluno. As aulas de história devem dialogar a exposição 

teórica com a realidade dos alunos, com a vida prática. Essa passagem ocorrerá por 

meio da ação como feira de ciências, pesquisas na sala de informática e visitas 

monitoradas a feiras, museus e eventos sazonais que colaborem para a construção do 

conhecimento. A vivência prática relacionada com o conhecimento teórico colabora 

para a construção de um melhor estudante cidadão. 
 

As questões étnico-raciais são trabalhadas nas aulas de história por meio dos 

assuntos de cada série, tais como: a tratar de escravidão é também tratada a questão da 

descriminação racial e o racismo com diversas ferramentas, como audiovisual e 

literatura diferenciada; a história dos Estados Unidos é, também, chave para discussão 

de diversos assuntos como racismo e descriminação de mulheres. Atividades lúdicas 

também colaboram para a confecção de debates sobre descriminação cultural, estética, 

racial, de gênero e a prática de bulling. 
 

Filmes utilizados propostos para o debate: Amistad; Quanto vale ou é por quilo?; 

O mordomo da Casa Branca; O sorriso de Monalisa; Quase irmãos; A missão; 

Hairspray, entre diversos outros. As questões de gênero e étnico-raciais são 
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fundamentais para a concretização da construção de um cidadão crítico e que respeite as 

leis e as pessoas. 

 
 

Língua Estrangeira 
 

As constantes transformações que estão ocorrendo no mundo globalizado em 

que vivemos têm exigido, cada vez mais, mudanças na educação. Nesse sentido, é 

preciso formar cidadãos capazes de analisar e interpretar criticamente a grande 

quantidade de informações transmitidas a eles diariamente. Pensando nisso 
 

Dentre os principais métodos utilizados no decorrer do percurso de ensino de 

línguas no Brasil, podemos citar: o tradicional ( na qual o foco era o ensino da 

gramática normativa baseada na tradução literal de textos); o direito ( nessa perspectiva 

o aluno deveria ser capaz de pensar na língua-alvo, evitando exercícios de tradução e o 

uso da língua materna); o áudio lingual ( o foco se dava em exercícios de repetições de 

frases feitas), entre outros. Porém, no final da década de 80, surge um questionamento 

em relação a esse modelo de métodos, uma vez que a maioria considerava que as 

condições de aprendizagem (contexto) de todos os aprendizes era iguais e, portanto, não 

enfatizavam a importância de um contexto autêntico de utilização da língua (BRASIL, 

1997a). 
 

Para Línguas Estrangeiras no terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, 

esse cenário muda e temos a proposta do enfoque em uma visão sócio internacional da 

linguagem, isto é, deve-se levar em conta o papel da linguagem no contexto histórico, 

cultural e social no qual as interações acontecem. Para que a construção do 

conhecimento seja mais significativa, é importante considerar a quem o indivíduo se 

dirige em seus discursos, quem se dirigiu a ele, como, também, o papel social desse 

indivíduo. 
 

Com as definições de língua e aprendizagem, e ainda, entendendo que o ensino 

de Língua Inglesa deve ser voltado, principalmente, para o desenvolvimento dos 

seguintes objetivos: 
 

 Proporcionar a conscientização do aluno a respeito do papel social da língua 

estrangeira;


 Favorecer o contato com aspectos culturais de outros povos, a fim de que o 

aluno possa compreender melhor sua própria cultura, conscientizando-se sobre 

seu lugar como cidadão apto a agir no mundo;
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 Entender que o acesso a uma língua estrangeira pode abrir portas para o contato 

a bens culturais de várias partes do mundo;


 Promover a integração da construção dos conhecimentos sistêmico, textual e de 

mundo;


 Compreender de forma crítica o uso da linguagem como prática social nas 

interações;


 Desenvolver competências comunicativas que possibilitem seu agir no discurso 

em situações as mais variadas.
 

Ao ter contato com os gêneros textuais no ensino de Língua Inglesa, o estudante 

pode mobilizar seus conhecimentos de mundo, sistêmico e de organização textual, que 

viabilizam o desenvolvimento de seu engajamento discursivo. 
 

O ensino de língua estrangeira, e em especial de Língua Inglesa, tem como foco 

o desenvolvimento das quatro habilidades lingüísticas: ler, escrever, falar e ouvir. 

Aprender todas elas é de extrema importância para que o aluno possa interagir com o 

próximo e utilizar as mais variadas fontes de informação na aquisição de conhecimento. 

Considerando que o aprendiz mantém contato com a Língua Inglesa em diversos meios 

de comunicação, entre eles o rádio, a televisão, a internet e os jornais, aprender cada 

uma das habilidades é fundamental para a formação e desenvolvimento do aluno como 

cidadão crítico, capaz de não somente receber e entender a língua, como também 

expressar-se por meio dela. Com essa finalidade, nas atividades propostas em sala de 

aula o aluno pode desenvolver as habilidades e aplicá-las em seu cotidiano de forma 

efetiva e independente. 

 
 

Língua Portuguesa 
 

“O ensino da Língua Portuguesa visa desenvolver competências comunicativas 

integrando análise lingüística, leitura/escuta e produção oral e escrita de textos que 

circulam em diferentes esferas de comunicação.” 
 

A leitura é trabalhada através do contato com toda diversidade de textos, 

pensando na formação de leitores competentes de todos os tipos de texto e gêneros em 

circulação na sociedade, enquanto a gramática é fazendo uso de alguns conceitos de 

gramática normativa que são essenciais, porém vinculada a textos e situações 

comunicativas que possibilitem a análise do discurso. A ortografia, acentuação e 

pontuação é um trabalho contínuo e sistematizado. 
 

A proposta de produção textual é apoiada na teoria dos gêneros textuais como 

instrumento de ampliação da competência lingüística e discursiva dos alunos, 
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apontando-lhes inúmeras formas de participação social que eles, como cidadãos, podem 

ter fazendo uso da linguagem. Tudo isso num espaço de criação em que os alunos se 

sintam estimulados a escrever, tendo como referência textos de qualidade. 
 

Porém, essa metodologia, para que seja eficiente, exige o uso de vários recursos 

didáticos e equipamentos, além de ambientes como biblioteca, sala de multimídia, 

auditório e visitações a teatros, exposições e museus, o que geralmente não é 

disponibilizado em sua totalidade em nossas escolas. 

 
 

Matemática 
 

A Educação Matemática é um importante ramo do conhecimento humano. A sua 

origem remonta à antigüidade clássica greco-romana. Os gregos conceberam a 

Matemática como um dos conteúdos da filosofia, portanto, como um dos instrumentos 

da arte de conhecer o mundo em sua totalidade. 
 

O ensino da Matemática, desde então, tem sofrido alterações na sua forma de 

organização e de conceber os conteúdos. Pode-se destacar as seguintes fases: até 

meados de 1960, prevaleceu a chamada “Matemática Tradicional”, em que 

predominava a valorização do conteúdo desvinculado da prática e com ênfase na 

memorização de regras. Depois, surgiu o “Movimento da Matemática Moderna”, cujo 

objetivo principal era a unificação dos vários campos da Matemática, tais como, a 

Aritmética, a Álgebra e a Geometria. O seu grande objetivo era o trabalho pedagógico 

por meio da linguagem dos conjuntos, mas que ficou reduzida a um simbolismo 

exagerado a ser memorizado pelo aluno. 
 

Com o advento da Lei 5.692/71, a ênfase passou a ser a metodologia, justificada 

pela necessidade do aluno poder desenvolver toda sua potencialidade, ou seja, 

valorizou-se a manipulação de materiais concretos, relegando-se em segundo plano a 

fase de automação, priorizando-se o atendimento à criança em sua fase de 

desenvolvimento, mas descuidando-se da sistematização dos conhecimentos 

matemáticos sócio-históricos acumulados pela humanidade. A grande dificuldade dos 

professores foi, então, a passagem do concreto para o abstrato, o que é fundamental para 

a matemática. 
 

Concebida desta forma, a Educação Matemática desempenhará um papel 

fundamental na aquisição da reflexão filosófica por parte dos educandos, isto é, da 

consciência crítica que supera o senso comum que toma a aparência das coisas como 

sendo verdades absolutas, ou seja, a Matemática deve ser vista, como uma ciência viva 

e dinâmica, produto histórico, cultural e social da humanidade. 
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Na atualidade, aos conceitos referentes à Matemática foram acrescidos a função 

de promover a formação do cidadão crítico, desenvolvendo capacidades de estruturação 

de pensamentos funcionais e relevantes às aplicações na vida prática e na resolução de 

problemas de diversos campos de atividade. 
 

Nesta perspectiva, o currículo de Matemática aponta para a necessidade de 

trabalhar conteúdos, organizados em blocos como: número e operações, grandezas e 

medidas, espaço e forma, e tratamento da informação, concretizando e desenvolvendo 

competências que contemplam pensamento matemático, ciência da cognição, política e 

história, fazendo uso de linguagens para dar sentido ao contexto sociocultural do 

educando.
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10.2  Plano de Ação do Projeto Político Pedagógico 
 

 

PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DA ESCOLA/ 2018 

 

1. Identificação da Unidade Escolar 

 

Coordenação Regional de Ensino: PARANOÁ  
Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL BURITI VERMELHO 
Níveis/Modalidade de Ensino: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS 
Localização: Núcleo Rural Buriti Vermelho, DF 270/VC 322 - PARANOÁ 
 

 

2. Identificação da Chapa 

 

Candidata (o) Diretora (o): NÚCIA MARIA DE OLIVEIRA CENCI 
Matricula: 46211-X  
Cargo: PROFESSORA 

Área de Formação: PEDAGOGIA E CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS,  
ESPECIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EM EDUCAÇÃO PELA UNB 
Candidata (o) a Vice-diretora (o): ELIZABETE MARIA DA ROCHA MEDEIROS 
Matricula: 0208425-2  
Cargo: PROFESSORA 

Área de Formação: LETRAS com especialização em LÍNGUA PORTUGUESA E 

INGLESA 
 

 

3. Apresentação  
DIRETORA: A candidata está na rede pública de educação do Distrito Federal, 

desde fevereiro de 1992, (aproximadamente 22 anos), inicialmente como 

professora de anos iniciais e posteriormente como professora de ciências, 

formada pela UEG de Formosa. É pedagoga formada pela UDF de Brasília, 

com especialização em Administração da Educação pela UNB. Foi diretora da 

E.C. Sussuarana de 1996 a 2000, e Diretora da E.C. Itapeti em 2001 a 2010. Em 

2011 fez parte da equipe do Centro de Referência em Alfabetização (CRA).  
Foi convidada pela equipe de Direção da Regional de Ensino do Paranoá bem 

como por alguns membros da comunidade Buriti Vermelho para assumir a 

direção desta escola, desde 26/01/2012. Foi Eleita em agosto/2012 para exercer 

o cargo até 2013. Deseja permanecer no cargo que ocupa recentemente para 

poder dar continuidade ao trabalho iniciado, considerando a nova realidade da 

escola antes anos iniciais, e agora atende alunos de séries finais. E reconquistar, 

junto com toda a equipe, a credibilidade da escola e todo o trabalho 

implementado.  
VICE-DIRETORA: Elizabete Maria da Rocha Medeiros.  
A candidata está na rede pública desde o ano de 1999. Atuou no Estado de 

Goiás de 1999 até 2005, como professora de Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa. Na SEDF, desde 2005, como professora de séries iniciais na escola 

João Paulo II e Escola Classe Itapeti . Sala de Recursos Na Escola Classe Itapeti 

e vice- diretora nesta instituição. Com o intuito de dar continuidade ao trabalho 

iniciado no ano letivo de 2012, é que pretende permanecer no cargo. 
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OBJETIVOS GERAIS: 
1. Aprimorar o trabalho iniciado  
2. Melhorar a qualidade de ensino desta escola. 

3. Gerir os demais projetos pedagógicos e administrativos 

4. Implementar a biblioteca, sala de artes e área recreativa e educação física.  
5. Fortalecer toda a equipe e trabalho buscando parcerias para os demais 

projetos  
6. Restabelecer as parcerias com instituições existentes na comunidade escolar 

. 

 

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

 

4.1. Aspectos Pedagógicos 

 

Objetivos Prioritários:  
Garantir o desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Fundamental 

Séries Finais, considerando as especificidades da Escola do Campo. 
 

Nº  METAS ESTRATÉGIAS  PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

          EXECUÇÃO     

01 
Incentivar e 

Implementação  de 1. Ano 2018 – 1. Verificação 
 Projetos    semanalmente com por parte  da 
 promover  Interventivos   entrega   de livro equipe   

 juntamente coma pontuais, com o literário  e encarregada,   

 a equipe da escola intuito de sanar as recolhimento da observação  e 

 e comunidade deficiências   ficha/resumo;  relatório  para a 

 escolar,  pedagógicas  e  de 2018 – a cada professora   

 PROJETOS que aprendizagem, em 3 semanas   regente.   

 viabilizem o especial nas 5ª e 6ª Portifólio Bimestral: Portifólio  – 

 desenvolvimento séries, tais como:  03 redações por leitura  e 

 do Processo 1. Projeto  de Bimestre, de cada correção das 

 Ensino-  Leitura:  “ LER É aluno da escola.  redações.   

 aprendizagem. LEGAL”        2. Promoção e 

         2. Concurso de premiação dos 

    2. Olimpíada  de matemática  por ganhadores.   

    MATEMÁTICA e classificação e     

    PORTUGUES   posteriormente, por 3. Verificação  e 

         eliminação.   observação,   

    3. Implementação     exposição  de 

    da Sala de Artes e 3. para o ano letivo trabalhos.   

    da Biblioteca com de 2018  4/5 Observação 

    a conclusão  da     de mudança  de 

    criação e    4.    comportamento 

    4. Mural  da semanalmente/quinz e hábitos  de 

    leitura:    enalmente   leitura.   

    CURIOSIDADES 5. quinzenalmente - 6 apresentação 

    5. Momento ano 2018  das 

Atividade

s e 

    literário:   30 6. ano letivo 2018 utilização  da 

    minutos  de  leitura    internet.   

    (tema coletivo)           
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02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03 

 
 

   6. Pesquisa –  sala 
   de Informática, 
   internet.    

   1. Empréstimos de 

Reduzir os índices 
livros literários, 

com  a devolução 
de alunos em juntamente  com a 

recuperação, 
 

ficha literária.  

dependência e 2.  Atividades 

reprovação, no continuadas para o 

patamar de 15%, reforço escolar e 
projetos 

    

visando  melhoria     

interventivos. 
 

das 
 

notas 
 

 3.Efetivação  do 
escolares, 

  

 

momento da leitura 

elevando o índice coletiva,    

de aprovação e de envolvendo todo  o 

desenvolvimento corpo discente e 

intelectual, e docente.    

4.Vestibulinho – 
consequentemente 

aplicação 
   

o ensino- 
   

semestral,    

aprendizagem. 
   

envolvendo todas 
   

   as  disciplinas. 

   Sendo forma de 

   bonificação  para o 

   alunado.    

   5. Melhorar a o 

   a biblioteca – 

   parcerias com o 

   CRE, , 

   BIENAL  (SEE) 

   demais instituições 

   filantrópicas  e 

   públicas, doações 

   de parceiros da 

   escola,etc.    

   6. Momento da 

   Pátria     

   7. 

CORREDOR 

DIGITAL- 

parceria com o  

   IBICT    

    

        

      

   
  

 

 - 
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04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05 
 
 

 
 

 

Fortalecer e     01   (uma) palestra 

melhorar o 4.1. Promoção de por bimestre  

relacionamento  palestras  de   
 

conscientização e 
  

escola 
 

e 
  

 resgate  de valores   

comunidade 
   

 sociais: ECA, Semestral  

escolar, com a 
 

sexualidade,    

consequente  prevenção,     

conscientização  doenças, etc.  Bimestral  

do seu papel com 
4.2. Projetos em 

  

o intuito de   

parcerias com a Bimestral (Ano 
valorização da 

EMATER  e cível)  

escola, buscando 
  

SENAR  – cursos,   

sempre  melhorias 
  

horta escolar, etc. 2018  

no  processo       

ensino   4.3. Reuniões com   

aprendizagem.  pais ou  conforme   
 

necessidade. 
   

       

 

4.4. Reuniões 

ordinárias e 
extraordinárias com 

o Conselho 
Escolar. 

 
4.5. Construção 

dos acervos 

multimídia.  
4.6. Parceria junto 

a COOPA-DF e 

IFB com a 

instituição de 

cursos a serem 

oferecidos no  
NOTURNO PARA  
OS ALUNOS 

ACIMA DE 15 
ANOS e toda a 

comunidade 
escolar. 

Implementar a criação 

de turmas de 

correção de 

fluxo  

  Ano letivo 2018 

  

 

 

Solicitar através 

de    
Viabilizar  ,   
   

v

 

Docente, da real 

viabilidade da 
implementação 

da turma. 
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 espaços  que ofício    e       

 desenvolvam  memorando, bem       
 atividades   como aos parceiros       
   

da escola, reformas 
      

 pedagógicas e       
 

e ampliações dos 
      

 

que  possam dar 
      

 seguintes          
 

suporte 
 

aos 
         

  ambientes:         
 

alunos, 
          

   Biblioteca, Sala de       

 professores, pais artes, Quadra de       

 e demais esportes coberta,       
 funcionários,  Sala de informática       
  

(revitalização) 
 

e 
      

 
lutando 

 
pela 

       
  Acervo multimídia.       
 

ampliação, 
        

               

 reforma  e             

 revitalização dos             

 espaços               

 existentes.               

          

    1. Feira cultural e Setembro  /  2018  Através do 

 Realização  de científica   -   desenvolvimento 

06 atividades   envolvendo  toda a   das aulas PD  e 
 científicas,   comunidade     nas avaliações 
   

escolar com 
 

a 
  

“vestibulinhos”  culturais,      
   

participação efetiva 
      

 

esportivas e de 
      

 de todo o  corpo Junho /2018     
 

confraternização 
    

 discente   –       
            

    MOSTRA    Conforme condições     

    LITERÁRIA.   Financeiras da Reavaliçao   

          Escola  constante e 

    2. Festa Junina    análise dos 

          Fim do 1º semestre resultados no 

    3. Visita a eventos 2018  final do ano 

    e pontos turísticos   letivo de 2018 

    –            

    AGROBRASÍLIA, 2º E 4º bimestre      

    MONUMENTOS JULHO E     

    HISTÓRICOS  DO Dezembro      

    DF, FEIRA DE 2018      

    LIVROS,          

    CIÊNCIA   E 3º BIMESTRE      

    TECNOLOGIA.        

    4. Jogos inter e Semanalmente –     

    Intra escolares nas segunda feira      

    diversas          

    modalidades  de       

    atividade física e Setembro /     

    lógica.    2018      
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08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introduzir a 

discussão dos 

seguintes temas 

de extrema 

relevância à boa 

convivência 

humana e temas 
 
TRANSVERSAIS 

nas disciplina de 

PD entre outras 
 
 
 
 
 

 

Buscar a 

competência 

pedagógica 

 

Olimpíada Matemati 
ca  
Setembro/2018      

 

5. Formatura da 8ª   SEMESTRALMEN 

série/9º ano  TE  

7.  Hora Cívica –   

Hasteamento e   

Arreamento da   

bandeira Com o   

canto dohino Ano letivo 

nacional.   2018  

8. Semana da   

pátria      

9. Dia do   

Professor     

 

10. Bazares para a 
comunidade 
 
 
 
 

1.   Diversidade e       Ano letivo 

meio ambiente 2018   
2. Sustentabilidade 

humana 

3. Cidadania 

4. Religiosidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Melhoria   nas  

relações humanas Ano letivo 
em todos os níveis. 2018  

2. Análise    dos 
 

  

resultados    

alcançados de   

maneira a planejar   

a efetiva redução   

de reprovações e da   

defasagem    

idade/série    
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4.2. Aspectos Administrativos 

 

Objetivos Prioritários:  
Otimizar o trabalho administrativo, de forma a aprimorar e melhorar o 

atendimento ao público e servidores, além promover a uniformização do trabalho, e 
dinamizar as atividades definidas e propostas. 

 

 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

   EXECUÇÃO  

01 Propiciar Apresentar em Ano letivo  
 oportunidade a reuniões coletivas 2018   

 equipe de docentes e as propostas da    

 demais servidores, trabalho da equipe    

 participação efetiva gestora, para    

 e democrática, nos conhecimento e    

 limites da legislação, discussão quanto    

 na gestão da escola. a melhor prática.    

 Avaliação Datas pré- Final de  

02 Institucional com a agendadas, com semestres   

 participação de todos apresentação da 2018   

 os segmentos. de formulários    

  com aferição de    

  notas, bem como,    

  campos    

  específicos para    

  sugestões,    

  reclamações e    

  elogios.    

03 Reunião com toda a Planejamentos Início dos  

 equipe para semestrais/bimest Bimestres e  

 planejamento rais semestres de  

 anual/semestral, de Pauta de reunião 2018   

 todas as atividades Formulação de    

 coletivas e demais estratégias e    

 decisões necessárias. objetivos    

  Apresentação de    

  propostas.    

04 Realização de festas, Organização e Ano letivo de  

 eventos, bazares com planejamento 2018   

 o intuito de adquirir junto a equipe de    

 verbas com a professores e    

 colaboração da Conselho Escolar.    

 APM.     
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05  Aprimoramento e Entabular técnicas Ano letivo de  

  agilização no e regras de 2018.  

  atendimentos ao aprimoramento de   

  público em geral na habilidades que   

  secretaria escolar da favoreçam a   

  instituição. efetividade da   

    logística da   

    secretaria escolar   

    e de sua   

    organização.   

06  Melhoria das Procurar atender a   

  relações da comunidade da   

  secretaria com a forma mais   

  comunidade eficiente e na   

    medida do   

    possível de forma   

    a resolver o   

    problema   

    prontamente   

    levando-se em   

    consideração a   

    dificuldade de   

    deslocamento   

    dentro de uma   

    comunidade rural.   

 4.3. Aspectos Financeiros   

   Objetivos Prioritários:   

       

Nº   METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

     EXECUÇÃO  

01  Implementação da Doações de Durante o período Utilização do 
  Biblioteca com livros, parceria de gestão espaço com 

  aquisição de livros com a GASOL  Avaliação 

    que irá doar e  Contínua 

    montar a   

    biblioteca;   

    Aquisição de   

    livros didáticos e   

    e para pesquisa.   

      

02  Reforma e cobertura 2.1 Requerimento Durante o período  

  da quadra de junto a secretaria de gestão  

  esportes e aquisição de educação para   

  de equipamentos a reforma e   

  esportivos cobertura da   

    quadra;   
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   2.2 Aquisição de    

   materiais    

   esportivos com o    

   PDAF/PDDE.    
       

  Aquisição de Com a verba do Imediatamente   

 03 televisores para PDAF/2018 após os valores   

  todas as salas de aula  Serem   

    depositados   

    conforme plano   

    de aplicação 2018   
       

 04 Revitalização da sala Parceria com a Com a liberação   

  de informática com a secretaria de das verbas   

  colocação de 42 TVs educação e as    

  para ministrar aulas verbas instituídas    

   para a escola    

       

 06 Reforma da  Com a liberação   

  secretaria/direção PDAF/2018 das verbas   

       

 07 Reforma dos PDAF/2018 Com a liberação   

  Armários da cozinha  das verbas   

 08 Melhorias no jardim Doações da Início do ano   

  e demais espaços da Comunidade letivo   

  escola com aquisição escolar e    

  de plantas e gramas Parceiros    

 

5. Referências 
 

 

____________________________ 

LOCAL E DATA 
 

 

__________________________ 

CANDIDATO(A) A DIRETOR(A) 
 

 

___________________________ 

CANDIDATO(A) A VICE-DIRETOR(A) 
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11 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

 

Ensinar não é transmitir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção.  

Paulo Freire 
 
 

A avaliação do presente projeto seguirá uma perspectiva transformadora de uma 

escola democrática capaz de favorecer não só o acesso às camadas populares, mas sim, 

sua permanência na escola; visa a formação do aluno como cidadão crítico, participativo 

e autônomo, cuja apropriação significativa e crítica do conhecimento, constitui o 

objetivo do processo ensino-aprendizagem. Reconhece aluno e professor como sujeitos 

socioculturais dotados de identidade própria, com gênero, raça, classe social, visões de 

mundo e padrões socioculturais próprios a serem levados em consideração através das 

práticas docentes e avaliativas tendo em vista uma apropriação efetiva e significativa do 

conhecimento. 
 

A rede pública de ensino do Distrito Federal preconiza que a avaliação, categoria 

central da organização do trabalho pedagógico, faz reverberar suas intencionalidades 

sócio-políticas, comprometidas com a educação pública de qualidade referenciada nos 

sujeitos sociais, quando avalia na perspectiva da promoção da progressão continuada da 

aprendizagem de todos(as). Destacamos a importância de que a proposta avaliativa de 

cada escola componha o seu Projeto Político Pedagógico, documento de “identidade” da 

escola, que organiza o seu trabalho pedagógico como um todo e da sala de aula 

especificamente. (BRASIL, 2014). 
 

Igualmente relevante destacar a Coordenação Pedagógica na escola, espaço - 

tempo privilegiado de estudo, discussão de concepções e práticas avaliativas, bem como 

de autoavaliação da escola. Espaço de planejamento pedagógico com vistas à 

constituição de processos didáticos emancipatórios de ensinar, aprender e avaliar. 
 

A avaliação é um instrumento para que o professor e a escola como um todo 

possa obter dados sobre o processo de aprendizagem de cada aluno, reorientar sua 

prática e elaborar seu planejamento, propondo situações capazes de gerar novos avanços 

na aprendizagem dos alunos. As situações de avaliação devem estar presentes em 

atividades contextualizadas para que se possa observar a evolução dos alunos, avaliando 

o conhecimento e o desenvolvimento de competências em todas as atividades escolares. 
 

A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão as 
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melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a 

perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende- 
 
- se que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa sobreponha - se 

àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira menos injusta o ato 

avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas 

computadorizados não são capazes de atingir. (BRASIL, 2014). 
 

O presente projeto do CEF Buriti Vermelho será avaliado em seu dia-a-dia na 

escola observando-se os pressupostos que o embasam e os elementos facilitadores, bem 

como as dificuldades a serem superadas em nossa comunidade, seu potencial, os pontos 

fortes e fracos. Através deste, visamos a integração entre escola e comunidade fazendo 

uma análise realista da missão da escola, do perfil do cidadão, da aprendizagem, dos 

conteúdos da metodologia, dos recursos didáticos, da organização curricular e da 

avaliação, considerando-se sempre a igualdade, sensibilidade e a identidade. 
 

Portanto, o Projeto Político Pedagógico desenvolvido pelos integrantes desta 

instituição não é algo pronto e acabado, mas será sempre avaliado, repensando, 

redimensionando e realimentando no que for necessário, assim, seu objetivo se 

concretizará com sucesso. 
 

A avaliação se faz importante no sentido de rever os objetivos, retomar 

caminhos, refazer o processo para atingir as finalidades do projeto. Desta forma a 

avaliação do Projeto Político Pedagógico do CEF Buriti Vermelho será da seguinte 

forma: 
 
- No início do ano letivo será retomado, refletido, reorganizado e adequado para que 

seja colocado em prática durante o ano letivo; 
 
- O projeto político pedagógico estará a disposição para a comunidade escolar segundo 

as necessidades que forem surgindo, desta forma podendo estar acompanhando e 

avaliando se o mesmo está sendo adequado as expectativas; 
 
- Através de reuniões previamente agendadas e estendidas a todos os setores da Escola a 

fim de refletirem e analisarem o cumprimento do Projeto, tendo oportunidade de rever 

cada ação e ressignificar cada atitude; 
 
- Na medida do possível, todas as instâncias estarão envolvidas no processo de 

avaliação através de reuniões, discussões, sendo permeada pela ação-reflexão-ação, ou 

seja, a ação sempre será posteriorizada por uma reflexão que voltará para a prática 

modificada, sendo orientada pela reflexão feita; 
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- Identificar erros e acertos, possibilitando assim o redirecionamento do trabalho de 

todos os segmentos escolares; 
 
- Organizar as idéias e acompanhar de perto se o trabalho no interior da escola está 

atendendo a diversidade, levando em conta as sugestões de cada segmento, respeitando 

a cada uma. 
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12 – PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA 
 

 

A escola possui vários projetos coletivos, tais como as Feiras de Ciências e 

Cultural, uso da sala de informática para pesquisas interdisciplinares e a aplicação do 
 
“vestibulinho” semestralmente (pequena avaliação em que os professores desenvolvem 

testes próximas ao modelo do Enem e aplicam junto aos alunos). 
 

A seguir serão listados os projetos individuais realizados pelos professores de 

cada área assim como os projetos coletivos.  

 

 
 
 

 

12.1 DATAS COMEMORATIVAS ( PROJETO DIVERSIFICADO DE ARTES 

VISUAIS ) 

 

HORA DA COMEMORAÇÃO 

 

A. JUSTIFICATIVA 
 

É necessário e importante envolver o aluno em atividades que despertem seu 

interesse por fatos e acontecimentos ocorridos na sociedade, no mundo, valorizando a 

cultura popular. 

 
 
 
 

B.  OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: 
 

- Celebrar algumas datas comemorativas, de maneira descontraída, levando o aluno a 

conhecer e aprofundar seu conhecimento intelectual. 
 
Objetivos específicos: 
 

- Resgatar valores familiares e cívicos por meio de apresentações, reflexões e 

estudo sobre determinada data. 
 
- Promover a socialização entre toda comunidade escolar 
 
- Levar o aluno a se interessar pelas práticas das atividades desenvolvidas nas datas 

comemorativas. 
 
 
 

 

C. METODOLOGIA 
 

As atividades serão realizadas nas aulas de PD3 fazendo uma ponte com a 
 

disciplina  de  Arte,  sem  deixar  de  lado  a  participação  de  outras  disciplinas  e/ou 
 



professor. Podendo ser trabalhadas em forma de pesquisa, elaboração e montagem de 
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murais, cartazes, leitura de mensagens. O projeto será trabalhado com alunos de Ensino 

Fundamental, individual ou coletivamente. 

 

D. AVALIAÇÃO 
 

Através de atividades propostas. 

 

E.  CRONOGRAMA: 
 

Durante todo o ano letivo. 
 
 

 

SUGESTÃO DE DATAS A SEREM TRABALHADAS 

 

Fevereiro 

 

Março 
 

04- Carnaval 
 

08- Dia Internacional da Mulher 
 

22- Dia Mundial da Água 

 

Abril 
 

07- Dia Mundial da Saúde 
 

20- Páscoa 
 

21- Aniversário de Brasília 
 

22- Dia do Descobrimento do Brasil 

 

Maio 
 

01-Dia do Trabalho 
 

11- Dia das Mães (2º domingo de maio) 
 

13- Dia da Abolição da Escravatura 

 

Junho 
 

05- Dia Mundial do Meio Ambiente 
 

12- Dia dos Namorados 
 

24- Dia de São João 
 

26 – Dia Internacional do Combate às Drogas 

 

Julho 

 

Agosto 
 

11- Dia do Estudante 



58 

 

- Dia dos Pais (2º domingo do mês) 
 

22- Dia do Folclore 

 

Setembro 
 

07- Dia da Independência do Brasil 
 

21- Dia da Árvore 
 

23- Início da Primavera 

 

Outubro 
 

12- Dia da Criança 
 

15- Dia do Professor 
 

29- Dia Nacional do Livro 

 

Novembro 
 

15- Dia da Proclamação da República 
 

19- Dia da Bandeira 
 

20- Dia Nacional da Cultura Negra 

 

Dezembro 
 

08- Dia Nacional da Família 
 

10- Dia Universal dos Direitos Humanos 
 

25- Natal 
 
 
 
 

 

12.2 HORTA NA ESCOLA (PROJETO DIVERSIFICADO DE CIÊNCIAS 
 

NATURAIS) 
 

 

A.  JUSTIFICATIVA 
 

Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado 

cumprir o papel de desenvolver o comprometimento das crianças e dos adolescentes 

com o cuidado do ambiente escolar: cuidado do espaço externo e interno da sala ou da 

escola, cuidado das relações humanas que traduzem respeito e carinho consigo mesmo, 

com o outro e com o mundo. A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de 

responsabilidades e atitudes de cada um de nós, gera processos educativos ricos, 

contextualizados, significativos para cada um dos grupos envolvidos. 
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Neste contexto, o cultivo de hortas escolares pode ser um valioso instrumento 

educativo. O contato com a terra no preparo dos canteiros e descoberta de inúmeras 

formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com as sementes que brotam a 

prática diária do cuidado- regar, transplantar, tirar matinhos, o exercício da paciência e 

perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes 

em verduras e legumes viçosos e coloridos. Estas vivências podem transformar 

pequenos espaços da escola em cantos de muito encanto e aprendizado, mesmo sabendo 

em que moram em zona rural. 
 

Hortas escolares são instrumentos que, dependendo do encaminhamento dado 

pelo educador, podem abordar diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e 

contextualizada e promover vivências que resgatam valores. 

 
 

B. OBJETIVOS 
 
- Sensibilizar e conscientizar as crianças e adolescentes de que a vida depende do 

ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 
 
- Organizar a horta da escola; 
 
- Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo 

de germinação; 
 
- Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos; 
 
- Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo; 
 
- Criar na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam responsáveis; 
 
- Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação da 

vida em nosso planeta. 

 
 

C. DURAÇÃO 
 

O projeto se caracteriza por ser uma atividade continuada, portanto, não tem 

hora ou tempo de duração que possa ser pré-estabelecido. Afinal, uma vez montada a 

horta é possível imaginar, que a cada ano, novas turmas darão continuidade ao projeto. 

 
 

D.  PÚBLICO ALVO 
 

Destinado a alunos dos 7º anos e 9º ano do ensino fundamental. 
 

 

E. DESENVOLVIMENTO 
 

Neste projeto, as pessoas devem atuar sempre com muita responsabilidade e 

compromisso. 
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Os alunos devem estar presentes na maioria das etapas e atividades 

desenvolvidas na horta, tais como: seleção das espécies a serem cultivadas, o plantio, 

cuidados com a horta e colheita. 
 

Os professores devem auxiliar os alunos no desenvolvimento e manutenção da 

horta e na supervisão dos trabalhos. Podem também elaborar estratégias que permitam 

trabalhar os conteúdos numa visão interdisciplinar. 

 
 

F. ATIVIDADES 
 
- Reunião com pais, alunos, professores e funcionários para esclarecimentos e 

informações sobre o projeto da horta; 
 
- Organizar mutirão de limpeza com os amigos da escola; 
 
- Viabilizar recursos como arames, adubos, sementes e ferramentas necessárias ao 

cultivo de hortaliças parceria com os amigos da escola; 
 
- Buscar ajuda, orientações, esclarecimentos sobre a organização da horta em 

instituições como EMATER e Secretaria da Agricultura; 
 
- Organização dos canteiros juntamente com alunos e professores; 
 
- Distribuição das tarefas/responsabilidades para cada turma; 
 
- Acompanhamento das atividades desenvolvidas na horta pela direção, professores e 

amigos da escola; 
 
- Realização de pesquisa sobre: organização da horta, o solo, período e o clima, os 

alimentos e seu valor nutricional, a importância do solo na reprodução de alimentos, os 

cuidados com a preparação do solo, tipos de verduras e legumes a serem plantados. 
 
- Palestra sobre o tema; 
 
- Organização do canteiro de compostagem. 
 

 

G. RECURSOS MATERIAIS 
 
- Ferramentas necessárias. 
 
- Adubos. 
 
- Sementes e mudas. 
 
- Materiais para cercar canteiros. 
 
- Mangueiras para regar. 
 

 

H. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Trabalhar com os 7º A,B,C, e 9ºA e 9º B ano durante todo o ano letivo. 
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I. AVALIAÇÃO 
 

Observação periódica do interesse dos alunos, onde resultarão notas no final de 

cada bimestre trabalhado.  

 
 
 

 

12.3 CONHECIMENTOS GERAIS DA GEOGRAFIA 
 

 

A. INTRODUÇÃO 
 

O projeto visa à construção de materiais lúdico-pedagógicos que servirão para 

complementar o ensino de Geografia. As atividades foram pensadas para o grupo de 

alunos do ensino fundamental – 6º,7º, 8º e 9º anos. 
 

Utilizar o processo de ensino-aprendizagem para além da sala de aula, 

integrando uma educação não-formal a uma formal. As aulas de Geografia do ensino 

básico formal apresentam uma estrutura rígida que limita a transposição do 

conhecimento / vivência dos alunos diante das potencialidades das Ciências Exatas e da 

Terra. 
 

Relacionando o lúdico à Geografia, o aluno terá a possibilidade de mediar os 

conhecimentos didáticos geográficos com o seu cotidiano, através da cartografia do 

pátio, das salas de aula e da quadra . Este trabalho envolverá conhecimentos básicos dos 

pontos cardeais que servirão para georreferenciar o nosso espaço escolar. Esta atividade 

tem como objetivo proporcionar a aprendizagem dos pontos cardeais, de forma lúdica, 

promovendo o mapeamento da nossa escola. 

 
 

B.  JUSTIFICATIVA 
 

Por ser uma disciplina que requer muita leitura e pesquisa, utilizaremos a sala de 

informática, biblioteca e trabalhamos com vídeos para que o aluno tenha uma 

visualização do tema abordado. O incentivo para a leitura também é de grande 

importância, além da troca de informações e o debate construtivo sobre o tema 

abordado. 

 
 

C.  OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 
 

O objetivo é enriquecer o conteúdo solicitado no currículo, para que o aluno dos 

6º, 7º, 8º e 9º anos, tenham uma maior abrangência de conhecimento, fazendo 

comparações do conteúdo e dando sua opinião de forma crítica, e também estudar as 
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variações sociais, políticas e econômicas humanas e geográficas, buscando a 
 

compreensão da geografia. 
 

 

Objetivo Específicos: 
 

 Desenvolver atividades que proporcionem ao aluno a capacidade de leitura do 

espaço geográfico por meio da representação em mapas. Estimular outras 

formas de representação.


 Conceituar o lugar, o espaço e a paisagem onde moram.


 As atividades propostas são pensadas para além do livro didático de Geografia. 

Elas complementariam o estudo do meio ambiente, pontos cardeais e os 

movimentos da Terra.


 A construção do mapa escolar visa à aprendizagem dos principais elementos da 

alfabetização cartográfica. Este material servirá ainda para auxiliar o processo 

de construção da visão horizontal.

 
 

D. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
- Utilização da sala de informática, para pesquisas e utilização de jogos educativos, 

além de utilizar a biblioteca para leitura de revistas, livros e jornais, para que 

enriqueçam o conteúdo, relacionadas com o tema abordado, além de alguns passeios 

como o planetário, o jardim botânico e o congresso nacional. 
 
- Utilização de mapas, cartazes e recortes apresentados em seminários em sala de aula, 

além de preparar uma feira cultural, voltada para as regiões do Brasil. 
 
- Assistir a vídeos de documentários voltados para a geografia, utilizando sempre o 

debate como instrumento de criticidade, colocando sua opinião para o que pode ser 

melhorado e as formas de proteger a natureza. 
 
- Reproduzir com maquetes de áreas rurais e urbanas e fenômenos geográficos, como 

forma de aproveitar os conteúdos e os trabalhos da primeira etapa. 
 
- Reproduzir com maquetes e painéis fenômenos naturais (climáticos) e formas de 

relevo (planícies, planaltos, depressões, escarpas, dunas, praias, bacias hidrográficas, 

etc.) 
 
- Organizar gincanas acadêmicas focadas em um aprendizado mais direto e bem mais 

envolvente dos alunos em sala de aula, objetivando o foco no aprendizado direto e 

dinâmico da disciplina em sala de aula. 
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- Aulas práticas visando atribuições referentes ao cotidiano do aluno, aplicando uma 

metodologia de ensino voltada para o aprendizado direto e dinâmico da disciplina, é o 

fator de maior qualidade e eficácia. 

 

 

E. CRONOGRAMA 
 

O projeto será desenvolvido durante o ano de 2014, como atividade dentro da 
 

grade horária, sendo que o mesmo pode ser realizado em outro local, sem prejuízo para 

o aprendizado do aluno. 

 
 

F. AVALIAÇÃO 
 

Acompanhamento passo a passo do processo ensino aprendizagem, sem 

contudo, eliminar as consideradas avaliações formais, como a prova. No processo de 

avaliação buscar-se-á interpretar o nível de qualidade do trabalho, a utilização de 

conceitos da geografia, identificando se o aluno utilizou uma linguagem geográfica na 

construção de suas respostas. 
 

A avaliação será feita bimestralmente, utilizando avaliações e trabalhos de casa e 

trabalhos em sala de aula tanto individual, com em grupo, sempre avaliando o aluno em 

tudo o que ele desenvolver. 
 

As avaliações serão aplicadas bimestralmente, sempre com 2 provas e também 

trabalhos de apresentação e pesquisa em sala de aula, na sala de informática e na 

biblioteca.  

 
 
 

 

12.4 A IMPORTÂNCIA DOS VALORES E DA CIDADANIA PARA A VIDA 
 

(PROJETO DIVERSIFICADO DE LÍNGUA INGLESA) 
 

 

A. JUSTICATIVA 
 

A  discussão  sobre  cidadania  e  seus  conceitos  correlatos  como,  ética, 
 

solidariedade, direitos e deveres de uma cidadão são de suma importância para a 

construção de um ensino interdisciplinar crítico e construtor de cidadãos(as). A escola 

tem como um dos seus principais objetivos a formação de cidadãos críticos, de forma 

que a mera memorização e transmissão de conhecimentos perdem os seus significados 

se não perpassados por valores que direcionem a ação positiva do indivíduo na 

sociedade. 
 

Os conteúdos abordados serão: 
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- O que e cidadania 
 
- Conhecendo os seus direitos: civis / sociais / políticos / culturais. 
 
- Conhecendo seus deveres. 
 
- Documentos pessoais: quais são e para que servem? 
 
- Família, o pilar. 
 
- Gestão de conflitos. 
 
- Boas maneiras e regras de convívio social. 
 

 

B.  OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 
 

- Incentivar através da inserção de valores sociais e culturais a importância de cada 

aluno no desenvolvimento integral da sociedade comprometido com os valores 

transcendentes e imanentes, e utilizando auxílio da literatura e da interpretação oral e 

escrita para aprendizado e fixação. 
 
Objetivo específico: 
 

- Trabalhar o despertar-se para a identidade do Ser pessoa, com os valores de 

autoconceito e de autoestima, alicerçados na dignidade humana, reconhecendo sua 

potencialidade e assumindo responsabilidade pessoal, agindo com perseverança na 

busca dos conhecimentos e no exercício da cidadania plena. 

 
 

C. PÚBLICO ALVO 
 

Alunos do ensino fundamental séries finais: 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano. 
 

 

D. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Estratégia: 
 

-Leitura individual 
 

- Interpretar textos, charges, música. 
 
- Atividades. 
 
- Debater assuntos pertinentes ao conteúdo trabalhado. 
 
- Dinâmicas para melhor fixação do conteúdo. 
 

-Trabalhar textos de acordo com a realidade do aluno. 
 

Habilidades: 
 

- Despertar o “eu” de cada aluno para as atividades propostas. 
 
- Estimular o aluno para as atividades propostas. 
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-  Incentivar  o  uso  das  novas  tecnologias  (internet)  como  ferramenta  de  busca  de 
 

informações e aprendizado. 
 

Competências 
 

-  Acatar  e  usar  a  bagagem  do  aluno  (  o  que  ele  sabe)  com  isso  ampliar  seus 
 

conhecimentos. 
 

 

E. AVALIAÇÃO 
 

Será sentido no processo evolutivo do aluno em sua convivência social durante 
 

sua estada com os colegas na escola. 
 

 

F. CRONOGRAMA 
Todo ano de 2017.  

 
 
 

12.5 PROJETO  DE  PRODUÇÃO  DE  TEXTO  ATRAVÉS  DE  GÊNEROS 
 

(LÍNGUA PORTUGUESA) 
 

 

A.  INTRODUÇÃO 
 

O Presente projeto propõe um trabalho de produção textual através de gêneros 

textuais, tendo como base modelos de diferentes gêneros , dos quais os alunos deverão 

observar o modo de organização e estruturas linguísticas que lhes são próprias, de 

acordo com sua intencionalidade comunicativa, púbico alvo, suporte e veiculação. 

 
 

B.  JUSTIFICATIVA 
 

Naturalmente, os alunos têm demonstrado desinteresse pela prática de leitura e 

produção de texto, alegando dificuldade em compreenderem o que lêem e em exporem 

organizadamente seus pensamentos e até falta de “ideia” para isso, além de não 

perceberem uma utilidade prática para suas produções. 
 

O ensino dos diversos gêneros textuais que circulam em nosso meio, além de 

ampliar a competência lingüística e discursiva dos alunos, permite-lhes várias formas de 

participação social que, enquanto cidadãos, podem adquirir fazendo uso da linguagem, 

tanto oral quanto escrita. 
 

Para o escritor, seu trabalho passa a ter validade quando se tem determinado o 

destinatário e a finalidade de sua produção. Por isso faz-se necessário o educador 
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orientar e incentivar seus alunos quanto à prática de produzir textos, de modo a 

desmitificar a escrita como sendo um ato enfadonho e sem sentido. 

 
 
 

 

C.  OBJETIVOS 
 

Objetivos Gerais: 
 

- Desenvolver no aluno o gosto pela leitura e produção de texto. 
 
- Oferecer condições adequadas para que o aluno possa expressar de forma diversificada 

seu pensamento, com lógica e organização. 
 
- Levar o aluno a entender a linguagem como algo significativo à medida que é 

empregada enquanto prática social. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

- Levar o aluno a compreender a leitura como oportunidade de conhecimento do mundo, 

não só da fantasia, mas também da realidade do dia a dia do homem em sociedade em 

relação uns com os outros e com a natureza, 
 
- Demonstrar segurança no emprego da língua como instrumento de interação social, 

através da escrita com correção gramatical, ortográfica, pontuação, textualidade e 

clareza, 
 
- Desenvolver técnicas de expressão oral e escrita de acordo com o gênero estudado. 
 
- Produzir e publicar o próprio texto pondo em prática o gênero (oral e escrito) 

estudado. 

 
 

D.  PÚBLICO ALVO 
 

Todos os alunos, do 6º ao 9º anos, do Ensino Fundamental, séries finais. E 
 

também Professores de Língua Portuguesa. 
 

 

E. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
- Preparação  de  um  caderno  próprio   para  as  produções,  no  qual  o  aluno  poderá 

 

escrever outros textos além dos propostos pelo professor, ilustrar com desenhos 

 

próprios e colagens etc. 

 

- Apresentar aos alunos variedade de textos para leitura. 
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- Explorar o conhecimento prévio do aluno sobre o gênero a ser trabalhado, apontando 

suas características e modo de organização, suporte de publicação, público alvo etc. 

 
- Apresentar proposta de redação de acordo com o objetivo, que poderá ser: 

 

a) temática (o professor sugere o assunto) 

 
b) estrutural (o professor apresenta o processo de organização – roteiro) 

 
c) temática e estrutural ( o professor propõe o assunto e a organização) 

 
d) criação livre. 

 

- Orientá-los quanto às etapas de produção de acordo com a proposta apresentada 

(rascunho, auto avaliação de acordo com uma ficha apresentada, reescrita do texto) 

 
- Quando necessário, o professor fazer a correção dos textos observando a proposta 

apresentada, aspecto estético, gramatical, estilístico e estrutural. 

 
- Promover intercâmbio de textos. 

 

- Publicação de textos no mural da escola, em sites, jornais ou outros veículos 

disponíveis. 

 
- Apresentações orais das produções em sala de aula. 

 
- Sarau literário com apresentação das produções dos alunos. 

 
- Encaminhamento dos textos interpessoais. 

 

- Ao final do ano, fazer encadernação de textos selecionados – coletânea da produção 

dos alunos para exposição ou doação à biblioteca. 

 

 

F.  RECURSOS MATERIAIS 

 

- Textos avulsos de gêneros variados. 
 
- Livros literários, jornais e revistas. 
 
- Livros didáticos de produção de textos. 
 
- Recursos multimídias. 
 
- Caderno próprio. 
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G.  AVALIAÇÃO 
 

A avaliação consistirá na análise dos registros e relatórios das atividades 

desenvolvidas, observando o grau de dificuldade, de interesse e desempenho dos alunos, 

com vistas a adaptações ou manutenção da metodologia aplicada de acordo com os 

resultados apresentados.  

 
 
 

 

12.6 PROJETO INTERDISCIPLINAR DE LEITURAS – JANELAS 
 

(CIÊNCIAS NATURAIS E LÍNGUA PORTUGUESA) 
 

 

A. INTRODUÇÃO 
 

Comunicar-se de maneira  eficiente  é  fazê-lo  nas  várias  circunstâncias  de 
 

comunicação direta, e mais do que isto, é sobretudo, entender a linguagem do outro, 

aquilo que ele fala ou escreve. 
 

No mundo moderno, o ser humano é bombardeado de informações por todos os 

lados, mas a maioria das pessoas continua sem acesso à informação, pois ela chega até 

eles, como que em códigos, não sendo possível entendê-la em sua essência, na sua 

totalidade. É preciso aprender a decodificar tais informações, para completar o seu 

processo de crescimento. 
 

Em função disto, elaboramos este projeto que visa despertar no aluno o gosto 

pela leitura, familiarizando-o com os livros através da exploração do espaço e do acervo 

da biblioteca, para, a partir daí, iniciar o processo de formação de um cidadão 

consciente. 

 
 

B. JUSTIFICATIVA 
 

Neste projeto, pretendemos  levar  o  leitor-estudante  a  abrir  as  janelas  do 
 

conhecimento para um aprofundamento gradativo no assunto abordado nos livros, 

partindo de reflexões simples e pessoais, para chegar a reflexões mais elaboradas, com 

implicações sociais mais amplas. A partir daí, o aluno abre portas começa a formular 

suas reflexões, tendo acesso a informações novas, em suma, tem acesso às informações 

de fato, e é levado, individualmente ou em grupos, a formular suas hipóteses, a validar 

ou refutar premissas e elaborar suas conclusões, escrevendo páginas mais belas na 

história da vida. 
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C. OBJETIVOS 
 

Objetivos Gerais 
 

Despertar no aluno, o gosto pela leitura. 
 

 Afastar o medo, a resistência que o aluno possui em relação à leitura e à produção de 

textos.

 Mostrar que a elaboração do texto parte do pensamento, da discussão, do 

amadurecimento de ideias, da leitura e da observação da realidade.

 Melhorar o desempenho oral e escrito através de atividades que envolvam o 

relacionamento das palavras, o questionamento da leitura e, em certa medida, da própria 

realidade.

 
 

Objetivos Específicos 
 

- Trabalhar de maneira descontraída e gradual, para despertar no aluno o gosto pela 

leitura e a curiosidade para, a partir daí, desenvolver seu senso de observação. 
 
- A preocupação primeira é despertar o gosto pela leitura, que é a base para adquirir 

subsídios que lhe permitirão não somente escrever bem, mas principalmente, se tornar 

um cidadão crítico e consciente, que seja capaz, além de pensar, dizer bem aquilo que 

foi pensado. 
 
- O objetivo principal é sugerir, estimular, apontar caminhos, em resumo guiar, para 

que, com isto, o aluno seja capaz de ler no dia-a-dia muito mais do que está escrito, e 

ser também, autor e construtor de sua própria história. 

 
 

D. PÚBLICO ALVO 
 

Alunos do 6º ao 9º anos na disciplina Ciências Naturais e alunos dos 6º
s
  e 8º

s 

 

anos, do ensino fundamental, na disciplina Língua Portuguesa. 
 

 

E. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O PROJETO JANELAS  será  desenvolvido  na  biblioteca,  na  sala  de 

informática e na sala de aula. 
 

A utilização da biblioteca se dará por meio de visitas semanais ou quinzenais, 

acompanhadas por um dos professores responsáveis pelo projeto. Nestas visitas, os 

alunos terão a oportunidade de escolher livros para a realização de leituras no espaço 

interno da biblioteca ou no pátio externo além de terem a oportunidade de levá-los para 

casa. O objetivo é criar um ambiente descontraído, onde o aluno sinta-se bem e consiga 

associar a leitura a momentos prazerosos e agradáveis. 
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Além das leituras livres, para estimular o gosto pela leitura, também serão feitas 

leituras direcionadas com o objetivo de realizar atividades específicas e avaliativas para 

nortear o desenvolvimento do projeto, ressaltando que o foco principal é estimular o 

gosto pela leitura. 
 

Na sala de informática, os alunos serão direcionados a um contato com os vários 

gêneros textuais, realizando, quando necessário, atividades propostas. 
 

Na sala de aula, os mesmos assistirão a filmes para leituras específicas, além de 

realizarem as atividades propostas relacionadas às leituras efetuadas na biblioteca, na 

sala de informática e textos avulsos. 

 
 

F. CRONOGRAMA 
 

O projeto será desenvolvido durante  o  ano  letivo  de  2017,  com  atividades 

específicas acontecendo quinzenalmente ou semanalmente, de acordo com o 

planejamento dos professores envolvidos. 
 
 

G. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será qualitativa, por meio da observação dos alunos em relação ao 

envolvimento, disciplina e desenvolvimento. 
 

Além da avaliação qualitativa, haverá também avaliação quantitativa, por meio 

de resumos, questionários, comentários orais sobre os livros, filmes e/ou textos avulsos 

trabalhados. 
 

Estas avaliações serão bimestrais e os resultados serão incorporados à nota 

bimestral nas referidas disciplinas envolvidas.  

 
 
 

12.7 PROJETO JOGOS NTER-CLASSES (EDUCAÇÃO FÍSICA

 E DEMAIS 
 

DISCIPLINAS) 
 
 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

O esporte vem adquirindo espaço e importância cada vez maiores na sociedade. 

Verificando esse espaço ocupado pelo mesmo nas mídias. Numa concepção mais 

abrangente podemos dizer que o esporte se tornou um estilo de vida de crianças, jovens, 

adultos e idosos, enquanto componente pedagógico, recreativo, saúde, profissionalismo 

e rendimento. 
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As modalidades a serem trabalhadas nesse projeto são: Futsal, Voleibol, 
 

Queimado e Xadrez. 
 

 

B. JUSTIFICATIVA 
 

É nessa perspectiva do esporte enquanto ferramenta de inclusão e prática física 

de relevância social que o INTER-CLASSES BURITI VERMELHO 2018 vem 

possibilitar o encontro ente os alunos da Escola Classe Buriti Vermelho, todos sendo 

envolvidos pelo espírito de participação e competição esportiva criando um ambiente de 

disputa sadia, primando pela qualidade de ensino e possibilitando eventos esportivos, 

culturais, sociais e outros, visando o princípio da diversidade educacional. 

 
 

C. OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 
 

Congregar a comunidade escolar num evento esportivo como estímulo a prática 
 

esportiva e participação em atividades escolares diversificada. 
 

Objetivos Específicos: 
 

- Diversificar as atividades escolares com vista o desenvolvimento social, 

cognitivo, motor e psicológico dos alunos. 
 
- Incluir e estimular a prática esportiva na comunidade escolar. 
 
- Fortalecer os laços afetivos entre seis pares. 
 
- Identificar possíveis talentos esportivos para a formação das seleções escolares 

e participação em competições de rendimento. 
 
- Reforçar a adoção de valores e condutas éticas. 
 

 

D. PÚBLICO ALVO 
 

Alunos da Escola Classe Buriti Vermelho do 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental 

séries finais). 
 
 

 

E.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Os Jogos Interclasses Buriti Vermelho 2018 serão divulgados por toda 

comunidade escolar da Escola Classe Buriti Vermelho. O planejamento e execução dos 

Jogos serão efetuados pelo professor de Educação Física da escola. 
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Todas as informações, procedimentos, critérios, modalidades esportivas, 

alunos/atletas, comportamento entre outros, estarão regulamentados pelo regulamento 

da competição que estará a disposição dos representantes de sala. 
 

Os Jogos serão realizados na quadra esportiva e pátio da escola e as Premiações 

serão feita aos vencedores logo após os resultados finais. 

 
 

F. CRONOGRAMA 
 

Os Jogos serão realizados no período de 02 a 06 de junho de 2018. 
 
 
 

G. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
 

Financeiro 
 

 Medalhas


 Bolas e redes de futsal


 Bolas e redes de Voleibol


 Bolas para Queimada


 Tabuleiros de Xadrez
 

Humanos 
 

 Coordenador e Professor de Educação Física


 Alunos


 Professores da Escola (apoio)
 

 

H. AVALIAÇÃO 
 

A  avaliação  será  por  meio  da  observação  dos  alunos  em  relação  ao 
 

envolvimento, disciplina e desenvolvimento na participação dos jogos inter-classes da 
 

escola CEF Buriti Vermelho.  
 
 

 

12.8 INCLUSÃO DIGITAL PARA ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

(HISTÓRIA) 
 

 

A.  INTRODUÇÃO 
 

Realizar o estudo sobre os diversos mecanismos históricos é fundamental para o 

entendimento da organização social passada, presente e futura, assim como para o 

melhor desenvolvimento e conhecimento do aluno e da aluna. Desta forma, conhecer os 
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diversos conceitos e eventos históricos – como feudalismo, socialismo, capitalismo, 

revolução francesa, Independência do Brasil, Proclamação da República, autoritarismo, 

etc. – colabora para o pleno entendimento do conteúdo planejado para o ano letivo e 

para o desenvolvimento de visão crítica e relacional do aluno/aluna do conteúdo escolar 

com o material didático e audiovisual vinculado nas aulas. O livro didático contempla 

as questões postas para pesquisa, mas a complementação com a ação de pesquisa 

realizada na sala de informática contempla o objetivo de familiarização dos discentes 

com a pesquisa na internet. 

 
 

B.  OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 
 

O projeto tem como objetivo fundamental fomentar no aluno o conhecimento 

das diversas linguagens que podem ser utilizadas como fontes de pesquisa, assim como 

o conhecimento sobre os conceitos históricos e seus correlatos. 
 
Objetivos Específicos 
 

- Ensinar conceitos da História e de disciplinas afins; 
 
- Definir o papel da história; 
 
- Definir a importância do conhecimento histórico para o cotidiano; 
 
- Definir o que é cultura; 
 
- Compreender a importância do conhecimento histórico para o cotidiano; 
 
- Discutir ao final das aulas e das pesquisas o que foi aprendido e o que não foi. 
 
 
 

 

C.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Os alunos vão, nos respectivos horários das aulas de História, ao Laboratório de 

Informática da escola com o intuito de pesquisar na Internet um assunto solicitado pelo 

professor da disciplina. Na sala de informática sempre haverá a presença de um 

mediador, no caso o próprio professor que ministrará o conteúdo da disciplina, para que 

os alunos e alunas tenham suporte adequado para a realização da pesquisa. Após a 

pesquisa em si, os alunos e alunas devem passar o material pesquisado para o caderno e, 

posteriormente, entregar na forma de trabalho de pesquisa. 

 
 

D.  PÚBLICO ALVO 
 

Todas as turmas do Ensino fundamental das séries finais (6º ao 9º ano). 
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E. CRONOGRAMA 
 

A duração será durante todo o ano letivo. 
 

 

F. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação ocorrerá a parti de provas discursivas e participação em aula.  
 
 
 

 

12.9 ÉTICA, MEIO AMBIENTE E PLURALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE 

CIDADÃOS ATIVOS (PROJETO DIVERSIFICADO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS E MATEMÁTICA) 
 
 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

O projeto interdisciplinar “Ética, meio ambiente e pluralidade na construção de 

uma escolacidadã”, desenvolvido por professores das disciplinas de Matemática e 
 
Ciências Naturais, destinado aos alunos do ensino fundamental do CEF Buriti 

Vermelho, tem como principal objetivo, o desenvolvimento de ações pedagógicas que 

contemplem valores morais, éticos e ambientais; e que respeitem as diferenças culturais 

e étnicas da comunidade escolar. 
 

Através dos trabalhos desenvolvidos durante o projeto, esperamos observar a 

melhora dos alunos em atividades trabalhadas no ambiente escolar, visando promover a 

integração do aluno dentro da comunidade escolar, fora dela e o exercício da cidadania. 

 
 
 

 

B.  JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto surgiu da necessidade encontrada nas salas de aula do CEF Buriti 

Vermelho: a falta de valores éticos nas relações pessoais, onde a falta de respeito de si e 

ao próximo é visível, o consumo de drogas e as violências verbal e física praticada por 

alguns alunos. 
 

Busca-se que este projeto lance oportunidades de diálogos, a propósito de uma 

construção da consciência ética e ambiental. Portanto ele tem a finalidade de promover 

entre os alunos uma conscientização sobre o convívio dentro e fora da escola, 

conscientização do uso de drogas e noções de educação ambiental. 
 

Desenvolver este espírito em meio a uma sociedade altamente corrompida, 

distanciada dos princípios de valores que fundamentam uma sociedade justa é o grande 
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desafio do projeto. Dentro deste tema, a ética, a democracia, os diretos humanos, o 

consumo de drogas a consciência ambiental e a inclusão social são temáticas prioritárias 

das ações coletivas nesse início do século XXI, principalmente aquelas desenvolvidas 

na escola, que são espaços para a formação de cidadãos ativos rumo a sociedade 

posterior. 

 
 

C.  OBJETIVO 
 

Objetivo Geral: 
 

Desenvolver ações didático-pedagógicas que contemplem valores morais e 

éticos e que respeitem as diferenças culturais e étnicas na comunidade escolar, bem 

como ações que visem promover a consciência sobre o consumo de drogas a educação 

ambiental. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Incentivar o respeito mútuo dentro e fora da escola;


 Capacitar o aluno para desenvolver a consciência da importância de sua 

participação social para o exercício pleno da cidadania;


 Reconhecer o diálogo como fonte transformadora da sociedade;


 Promover a solidariedade nas relações interpessoais;


 Desenvolver ações que criem uma melhor consciência sobre o consumo de 

drogas nos alunos;


 Desenvolver ações que contemplem a educação ambiental e o desenvolvimento 

da consciência ecológica;
 

 Levar ao cotidiano das escolas reflexões sobre a ética, seus valores 
 

e fundamentos; 
 

 Trabalhar a construção de relações interpessoais mais democráticas na escola;


 Construir valores socialmente desejáveis.
 
 
 

 

D. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
- Visualização de vídeos e filmes referentes à ética, cidadania e meio ambiente; 
 
- Utilização da biblioteca e da sala de informática para pesquisas; 
 
- Promover debates referentes ao tema entre os alunos da turma; 
 
- Desenvolvimento de textos e seminários referentes aos temas abordados. 
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E. PÚBLICO ALVO 
 

Alunos dos 6º e 8º anos das disciplinas de ciências naturais e matemática. 
 
 
 
 

F. RECURSOS  
- Biblioteca; 
 
- Sala de computação; 
 
- Aparelho de som; 
 
- Televisão/filme; 
 
- Data Show. 
 

 

G. CRONOGRAMA 
 

O  projeto  será  desenvolvido  durante  o  ano  letivo  de  2018,  com  atividades 

acontecendo semanalmente, de acordo com o planejamento dos professores. 

 

 

H. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação se constituirá em processo contínuo durante todo o projeto. Será 

considerando ponto forte da avaliação a auto avaliação do aluno, a produção de textos, 

as apresentações dos seminários, bem como o comportamento do educando em seu 

relacionamento com os colegas e professores. 
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