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MISSÃO 

 “Amar é acolher, é compreender, é fazer o outro crescer.”  

Zilda Arns 

O Centro de Ensino Fundamental Dra Zilda Arns tem como missão primordial 

o compromisso com uma educação ampla, profunda e de qualidade tendo o amor e 

a compreensão como valores fundamentais para o desenvolvimento dos seres 

humanos envolvidos nesta instituição. A educação está pautada em conteúdos 

escolares sólidos, mas também em uma formação integral voltada para a inclusão e 

os direitos humanos, para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável 

e, sobretudo, uma educação para a paz. Essa missão passa pela valorização dos 

profissionais e pelo acolhimento de todas as pessoas que procuram este espaço. 

Nesse sentido, trata-se de uma instituição preocupada em atuar na vida de cada um 

dos seus estudantes de forma que eles sejam capazes de fazer a diferença na sua 

comunidade e no  contexto social em que estão inseridos, contribuindo com a justiça 

social e a qualidade de vida.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Em 2018 o PPP do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns ganha 

uma nova formatação, buscando inserir a realidade atual e os projetos que serão 

realmente executados neste período. Espera-se ao longo do ano dialogar com os 

educadores e equipe gestora sobre novas possibilidades de transmissão do 

conhecimento para o ano de 2019. 

Em um primeiro momento, já na semana pedagógica, a Diretora apresentou 

os principais projetos realizados na escola e incentivou que os professores 

apresentassem novos. Sendo assim, após o início do ano letivo, foi realizada uma 

reunião coletiva com apresentação e diálogo sobre as novas propostas a serem 

trabalhadas ao longo do ano. Em seguida uma equipe ficou responsável pela revisão 

geral e posterior socialização com toda a comunidade. O documento foi editado e 

compartilhado no google drive da escola onde todos puderam acompanhar sua 
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formatação. Ao final do processo foi realizada uma reunião para socialização do 

documento. 

O primeiro Projeto Político Pedagógico desta instituição foi elaborado em 

2010, na gestão da Diretora Fátima Bispo Gonçalves dos Santos e Maria Zulmira 

Pereira de Castro. Para este fim foram realizadas reuniões com coordenadores 

intermediados, regional-escola, dinâmicas, pesquisas sobre a região e o perfil 

demográfico da população, questionários, debates e audiências. 

Desde então, o CEF Dra. Zilda Arns atualiza seu PPP, buscando atender as 

legislações vigentes. 

 

HISTÓRICO 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Itapoã foi autorizado pela 

Secretaria de Educação em fevereiro de 2008 por uma necessidade 

importante para a comunidade que não contava com nenhum atendimento 

educacional para adolescentes. Por falta de prédio próprio, as atividades 

iniciaram no Centro Educacional II do Cruzeiro até o dia 08 de abril, data 

que foi transferido para o anexo do Centro de Ensino Médio do Paranoá 

onde permaneceu funcionando provisoriamente até 31 de dezembro de 

2009. 

Em 05 de fevereiro de 2010, por meio da Portaria de nº11, obteve a 

denominação alterada para Centro de Ensino Fundamental Drª Zilda Arns, 

em homenagem à fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, ilustre 

brasileira e cidadã do mundo, falecida no terremoto do Haiti em janeiro de 

2010, deixando como legado a importância da solidariedade para a 

construção de um mundo melhor. 

O atual prédio do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns foi 

inaugurado em 10 de fevereiro de 2010, pela excelentíssima Secretária de 

Educação do Distrito Federal, Dra. Eunice dos Santos e demais 

autoridades, a Diretora da escola Fátima Gonçalves Bispo dos Santos e a 

Vice-Diretora Maria Zulmira Pereira de Castro além do corpo docente e 
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discente, diretores de outras unidades de ensino e membros da CRE 

Paranoá.  
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IDENTIFICAÇÃO 

 

O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, está localizado na 

quadra 378, conjunto N, Área Especial – Del Lago – Itapoã – DF, é uma 

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

controle da Coordenadoria Regional de Ensino do Paranoá/Itapoã sendo 

todo o seu trabalho norteado por este Projeto Político Pedagógico, nos 

termos da legislação em vigor. 

 

MODALIDADES, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

O Centro de Ensino Doutora Zilda Arns oferece as seguintes 

modalidades de ensino: 

 

Ensino Fundamental 

 

Anos finais: (6º ano) ao (9º ano), totalizando 1.279 estudantes, 

distribuídos em 20 (vinte turmas) por turno, conforme a seguir: 

 

Matutino Vespertino 

Ano Quantidade de 

turmas 

Quantidade de 

estudantes 

Ano Quantidade 

de turmas 

Quantidade de 

estudantes 

7º Ano 2 64 6º Ano 10 323 

8º Ano 9 268 7º Ano 10 326 

9º Ano 9 298    

Total 630 Total 649 
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

No período noturno,  2 º e 3º segmentos, totalizando 630  estudantes 

2º Segmento                                          Qt turmas 3º Segmento Qt turmas 

5ª a 8ª Etapa 10 1º ao 3º ano  10 

 

FLUXO ESCOLAR DO CEF DOUTORA ZILDA ARNS - 2016 

Retrato do Fluxo Escolar - Anos Finais (turno matutino) 
 

Número de estudantes reprovados por componente curricular no turno matutino 

Componente 

curricular 

5ª série/6º ano 6ª série/7º ano 7ª série/8º ano 8ª série/9º ano 

Arte   36   25 

Ciências Naturais   42   28 

Educação Física   22   14 

Geografia   08   11 

História   40   31 

LEM/Inglês   25   14 

Língua Portuguesa   38   28 

Matemática   46   46 

 

Total de 

estudantes 

matriculados na 

escola no turno 

matutino 

692 Total de estudantes 

matriculados por ano/série 

no turno matutino 

Total de estudantes reprovados 

em dois ou mais anos no turno 

matutino 
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Total de meninas 369 5ªsérie/ 6º 

ano 

  5ªsérie/ 6º 

ano 

37 

Total de meninos 323 6ªsérie/ 7º 

ano 

          70 6ªsérie/ 7º 

ano 

                67 

Número de 

estudantes que a 

escola comporta 

de acordo com a 

estratégia de 

matrícula 

696 7ªsérie/ 8º 

ano 

         205 7ªsérie/ 8º 

ano 

                - 

8ªsérie/ 9º 

ano 

         313 8ªsérie/ 9º 

ano 

                - 

 

Total de professores 

regentes (efetivos) nos 

anos finais 

12 

Total de professores 

regentes (temporários) nos 

Anos Finais 

11 

  

Anos Finais (turno vespertino) 
 

Total de estudantes 

matriculados na escola no 

turno vespertino 

673 Total de estudantes 

matriculados por 

ano/série no turno 

vespertino 

Total de estudantes 

reprovados em dois ou 

mais anos no turno 

vespertino 

Total de meninas 335 5ªsérie/ 6º 

ano 

345 5ªsérie/ 6º 

ano 

  

Total de meninos 337 6ªsérie/ 7º 

ano 

           328 6ªsérie/ 7º 

ano 
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Número de estudantes 

que a escola comporta de 

acordo com a estratégia 

de matrícula 

             

 692 

7ªsérie/ 8º 

ano 

            - 7ªsérie/ 8º 

ano 

- 

8ªsérie/ 9º 

ano 

            - 8ªsérie/ 9º 

ano 

                

 - 

 

Número de estudantes reprovados por componente curricular no turno 

vespertino 

Componente 

curricular 

5ª série/6º ano 6ª série/7º ano 7ª série/8º ano 8ª série/9º ano 

Arte   5              -   

Ciências Naturais   60 - - 

Educação Física   8 - - 

Geografia   30 - - 

História   37 - - 

LEM/Inglês   54 - - 

Língua 

Portuguesa 

  53 - - 

Matemática   60 - - 

 

Total de professores 

regentes (efetivos) nos 

anos finais 

6 

Total de professores 

regentes (temporários) 

nos 

16 
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Anos Finais 

 

Para o fluxo escolar de 2018 será necessário o acesso aos dados de 2017 

que no momento ainda não estão completamente disponíveis. A seguir será 

apresentado o movimento e rendimento escolar do diurno no ano 2017

 

Devido os altos índices de reprovação em 2017 foi adotada para o ano letivo de 

2018 a estratégia de usar as aulas de PD para reforço: PD1 - letramento, 
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interpretação de texto e produção textual, PD2 - raciocínio lógico e operações 

simples,  PD3 - questões relacionadas ao meio ambiente e saúde. 

 
DIMENSÕES FÍSICAS DA ESCOLA 

Direção 01 Biblioteca 01 

Sala da Equipe de Apoio 01 Sala Informática 01 

Sala da Orientação 

Educacional/ EEAA                                                                                         

01 Sala de Artes 01 

Secretaria Escolar 01 Sala de multimídia 01 

Salas de aula ambiente 20 Mecanografia 01 

Sala de recursos 01 Quadra poliesportiva 01 

Sala de coordenação 01 Pista de Skate 01 

Sala de professores 01 Pátio 01 

Cozinha com refeitório 01 Tenda  01 

 

1. Biblioteca 

Inicialmente, o objetivo para este espaço era que fosse de livre 

acesso à comunidade escolar, no entanto na ausência de um profissional 

responsável faz com que o uso desta seja limitado aos estudantes 

juntamente com os professores.  

O sonho é que esta Biblioteca, a Biblioteca da Cidadania do CEF 

Dra. Zilda Arns preste serviços de  apoio e informações à  comunidade  

escolar,  contribuindo  com a  melhoria  da qualidade  da educação por 

meio do gosto pela leitura, pesquisa e apoio aos trabalhos escolares.  

 

 

2. Sala de Informática 

O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns conta com 49 

tabletes. Pretende-se através da utilização das ferramentas de informática, 

estimular os alunos a criarem o hábito de realizar pesquisas relacionadas 

aos diversos saberes, de forma autônoma e criativa. 
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3. Sala de multimídia. 

A atual sala de multimídia é utilizada pelos estudantes do ensino 

regular no diurno com as atividades da Educação Integral e pelos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos, no noturno, com aulas 

práticas que complementam o aprendizado em sala de aula. Por 

professores e palestrantes convidados. Essas aulas servirão para despertar 

o interesse e o potencial dos educandos para o estudo de temas diversos. 

 

4. Sala de Recursos. 

A sala de recursos é uma sala generalista, onde destina-se ao 

atendimento de 21 estudantes com necessidades educacionais especiais 

(DI, DF, DMU, TGD) do turno matutino e vespertino da escola. Estes são 

atendidos no turno contrário das aulas e são acompanhados por 2 (duas) 

profissionais especializadas que contribuem no desenvolvimento desses 

estudantes visando a superação das limitações.  

 

5. Mecanografia 

A mecanografia dispõe de uma máquina duplicadora e uma xérox 

destinadas à reprodução de material didático, avaliações bimestrais, testes, 

atividades e também para reprodução de documentos circulares para toda a 

comunidade escolar (bilhetes, avisos, etc.). 

 

6. Sala de Artes 

A sala de Artes é destinada ao ensino desta disciplina de maneira a 

atender às suas especificidades, de acordo com o sistema de Salas 

ambiente, adotado por esta escola. 

 

7. Quadra poliesportiva 

 A quadra poliesportiva, é coberta, com possibilidades de futsal, basquete, 

vôlei, dentre outras atividades esportivas. Possui uma área verde ao redor 
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necessitando de manutenção. O bebedouro da quadra está em funcionamento, 

porém sem encanamento adequado na saída da água. Ao lado da quadra coberta 

existe a pista de Skate. 

 

8. Sala da EEAA/SOE  

‘ A sala que abriga em conjunto o Serviço de Orientação Educacional - SOE e 

a  Equipe Especializada de Apoio Educacional - EEAA é ampla e iluminada. Ela 

possui mesas e cadeiras, armário e arquivo com chave, para resguardar o sigilo das 

informações. Esta sala também abriga os violões da escola, porque era o espaço 

cedido às aulas deste instrumento no período integral. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A escola atende jovens a partir de onze anos de idade, período em que se 

inicia a adolescência. O perfil dos estudantes da escola é bastante eclético, incluindo 

estudantes tímidos, disciplinados e com bom rendimento escolar; estudantes 

portadores de necessidades educacionais especiais, com diversas deficiências; 

estudantes com diagnóstico de transtornos funcionais específicos; e até estudantes 

cumprindo diferentes níveis de medidas sócio educativas. Acrescente-se a isto o 

corpo discente do noturno, que além de todos esses perfis engloba também 

estudantes com uma faixa etária mais avançada, trabalhadores e pais de família.    

Os nossos estudantes são, em quase a sua totalidade, residentes no Itapoã. 

Trata-se de uma região administrativa relativamente nova, que teve início como uma 

invasão. Devido à proximidade geográfica, durante muito tempo dependeu da 

infraestrutura oferecida pelo Paranoá. No entanto, ao longo dos anos se tornou 

maior em número de habitantes do que o próprio Paranoá, causando um colapso 

nos atendimentos previstos. Com a justificativa de que os terrenos não são 

regulares, o poder público tem dificuldade em implementar serviços básicos como 

saúde, educação e segurança. Desta forma, a comunidade se formou de maneira 

precária, tem em média uma baixa renda familiar, assim como baixos níveis de 

escolaridade e vem apresentando graves problemas de criminalidade e violência.  

Tais estatísticas refletem diretamente no perfil da nossa clientela, isto porque 

a adolescência é uma construção social oriunda das variadas formas nas quais a 

sociedade local vê este grupo social, seus estereótipos, momentos históricos, 

referências diferenciadas, bem como múltiplas situações de classe, gênero, etnia, 

família, etc. (Abramovay, 2009). 

Devido ao fato de o adolescente não conseguir se sentir como parte 

integrante do mundo adulto e nem mais ter os encantos infantis, em um período 

acompanhado por mudanças hormonais intensas, ele pode desenvolver questões 

emocionais sérias como crises de baixa autoestima, depressão, chegando a ser a 
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época da vida com o maior nível de tentativas de suicídio. (Calligaris, 2000). De fato, 

o quantitativo de estudantes, sobretudo meninas, que vem apresentando esse tipo 

de queixa são alarmantes. Estando cientes e se apropriando deste amplo perfil da 

clientela atendida pelo CEF dra Zilda Arns, é que podemos de forma inclusiva e 

acolhedora atender a cada um de nossos estudantes, respeitando as suas 

particularidades. 

Em 2017 a SSP - Secretaria de Segurança Pública e a CODEPLAN - 

Companhia de Planejamento do DF desenvolveram a pesquisa Violência nas 

escolas - A percepção da violência entre os alunos e ao final os dados obtidos 

foram:  

Diante dos dados desta pesquisa, a Equipe Gestora, o conselho escolar e a 

comunidade, votaram pela implementação do sistema de identificação do estudante 

por meio da carteirinha eletrônica, o uso contínuo do uniforme e pela instalação de 
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câmeras de segurança que em conjunto visam à segurança de toda a comunidade 

escolar. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns visa exercer suas atividades 

de modo a garantir a todos os alunos o exercício pleno da cidadania, 

proporcionando-lhes o acesso ao conhecimento sistematizado, valorizando a 

diversidade e a igualdade de direitos. 

Partindo-se da premissa de que mudanças qualitativas na sociedade somente 

são possíveis pela interação de pessoas atuantes, que por se sentirem integradas à 

comunidade em que vivem, se sentem responsáveis por ela, o CEF Zilda Arns busca 

oferecer ensino de excelência à comunidade, proporcionando condições de 

aprendizagem significativa, atualizada e eficaz para a formação de cidadãos críticos, 

competentes e éticos através de um trabalho pedagógico bem articulado, conduzido 

por profissionais comprometidos com o desenvolvimento humano, científico, 

filosófico, tecnológico e cultural. 

 

OBJETIVOS  

Educar para a paz, atingindo altos índices de aprovação e baixos índices de 

evasão escolar. A proposta é se tornar uma escola de qualidade, democrática, 

participativa e comunitária, como espaço cultural de socialização e desenvolvimento 

dos estudantes visando também prepará-los para o exercício da cidadania por meio 

da prática e cumprimento de direitos e deveres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Reduzir significativamente as faltas, especialmente àquelas geradas dentro 

da própria escola; 

● Orientar os estudantes a como se portar durante o momento do lanche; 

● Acolher os estudantes em situação de risco; 

● Estimular o respeito a todo tipo de diferença: etnia, gênero, deficiências e 
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particularidades de cada um; 

● Instituir com clareza os direitos e deveres; 

● Orientar para práticas sustentáveis; 

● Primar pela aprendizagem dos conteúdos escolares; 

● Promover espaços e momentos de socialização, de cultura e de lazer; 

● Atuar para que todos possam colaborar com a limpeza e manutenção da 

estrutura física da escola; 

● Garantir aos estudantes do noturno que seus direitos civis sejam 

assegurados; 

● Atuar para que os jovens e adultos tenham igualdade de oportunidades; 

● Possibilitar acesso ao mundo do trabalho para os estudantes que tenham 

faixa etária dentro dos limites legais; 

● Fomentar a criatividade e o fazer artístico; 

● Atuar para uma educação e uma sociedade inclusivas; 

● Criar hábitos saudáveis; 

● Desenvolver o prazer pela leitura e produção de textos; 

● Incentivar a formação continuada dos profissionais atuantes nesta instituição; 

● Mediar os conflitos de maneira dialógica e em prol de uma cultura de paz.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Levando em consideração os documentos oficiais da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, o principal referencial teórico adotado na práxis desta 

escola foi o Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal e os 

autores que corroboram com a mesma visão de mundo, de sociedade e de 

educação.  

Segundo este Currículo, na atual situação educacional brasileira, o Ensino 

Fundamental constitui-se como o principal foco das discussões voltadas para 

garantir o acesso à educação. A estrutura e organização desse nível da Educação 

Básica têm sido palco de mudanças em busca de melhorias que promovam a 

qualidade social (DCN 2013 – Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010), entendida 

para além do acesso de estudantes à escola, assegurando também sua 

permanência no processo escolar, por meio da democratização de saberes e da 

formação integral rumo à emancipação, ou seja, qualidade que se configura como 

questão de Direitos Humanos. (DISTRITO FEDERAL, s/da, p. 13) 

A partir desse ponto de vista, a educação é considerada como um verdadeiro 

fazer humano, no qual Educadores-educandos, educandos-educadores, 

mediatizados pelo mundo, exercem sobre ele uma reflexão cada vez mais crítica, 

identificados nessa reflexão-ação e nessa ação-reflexão (…) (FREIRE, 1974, p. 20-

21). 

O principal objetivo da educação, na perspectiva freiriana, é a 

conscientização,ou seja, levar os oprimidos a entenderem sua situação de 

exploração para que possam agir em favor de sua própria libertação, compartilhar 

com os educandos formas de “ler o mundo” para poder transformá‐ lo radicalmente 

(SILVA;MELLO, 2009, p. 4). 

Assim a educação é uma atividade na qual educadores e estudantes, 

mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo de 

aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de 

nela atuarem, num sentido de transformação social (LIBÂNEO, 1986, p. 33). 
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Cabe ressaltar que pensar a aprendizagem perpassa por compreender o 

estudante como um sujeito complexo e profundo e que para atingi-lo é necessário 

acolhê-lo e trazer situações didáticas e pedagógicas de intervenção que contribuam 

no sentido de que ele próprio possa repensar o pensamento nem a mais, nem a 

menos daquilo de que é capaz (VIGOTSKY, 2001). “Um trabalho com esse 

direcionamento instaura a possibilidade de um compromisso articulado com todos os 

sujeitos envolvidos, além de gerar cumplicidade e envolvimento na conquista da 

produção desses saberes. Portanto, pautados nessa lógica e na busca por favorecer 

a interdisciplinaridade, a prática da contextualização e do que é significativo, é 

possível ir ao encontro do processo e da construção de novas aprendizagens”. 

(DISTRITO FEDERAL, s/da, p.12). 

Nessa teoria, o conhecimento constrói-se principalmente por meio da prática 

social dos homens, dos processos de transformação da natureza por eles forjados e 

por suas organizações (culturais, artísticas, políticas, econômicas, religiosas, 

jurídicas, educacionais). Dessa forma, é a existência social dos homens que gera o 

conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, no processo histórico de 

transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre esse processo. 

A educação, como fator  histórico e social, supõe sempre continuidades, rupturas, 

reelaborações, reincorporações, permanências e avanços (GASPARIN, 2005). 

Segundo DEWEY (2007), a educação é o único meio realmente efetivo para a 

construção de uma sociedade democrática. Sendo assim, a escola precisa manter 

um clima cooperativo e participativo para que os estudantes possam desenvolver 

competências necessárias para atuar democraticamente no seu meio social. 

A escola busca influências da Pedagogia de Projetos a fim de exercer alguns 

temas específicos que se deseja tornar mais amplos, atingindo todos os estudantes 

de maneira mais profunda e eficaz. Trata-se de uma linha pedagógica fundamentada 

na concepção de que a aprendizagem ocorre a partir da resolução de situações 

didáticas significativas para o estudante, aproximando-o o máximo possível do seu 

contexto social, através do desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da 
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resolução de problemas. Como exemplo, podemos citar o tema do uso sustentável 

da água, o qual trabalhado de forma multidisciplinar e integrada.  

Entende-se que a Pedagogia de Projetos valoriza a participação do educando 

e do educador no processo ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela 

elaboração e desenvolvimento de cada projeto de trabalho. Portanto, a Escola e as 

práticas educativas fazem parte de um sistema de concepções e valores culturais 

que fazem com que determinadas propostas tenham êxito quando se 'conectam' 

com alguma das necessidades sociais e educativas (HERNANDEZ, 1998, p.66). A 

ideia é que o corpo docente possa aos poucos se apropriar desta corrente de forma 

a implementá-la efetivamente ao cotidiano da escola. 

Outra importante opção do CEF Drª. Zilda Arns foi pela Educação Integral, 

considerando a realidade da comunidade, que demanda não só um tempo maior de 

permanência dos estudantes na escola, como uma via alternativa à vulnerabilidade 

exposta pela rua, como o acesso a outros tipos de saberes, que visam 

complementar os conteúdos escolares e ampliar o repertório dos nossos jovens. 

Assim, um dos principais critérios para a escolha do estudante a ser contemplado 

por esta modalidade de ensino é o critério social, considerando a realidade do 

Itapoã, com altos índices de desemprego e baixa renda, percebeu-se que muitos, 

inclusive, não tinham acesso a muitas refeições, tendo a educação em tempo 

integral contribuído para a redução da fome entre os nossos estudantes. 

Ao valorizar o ser humano em todas as suas facetas, detentor de direitos e 

deveres, a Educação Integral provoca uma quebra na estrutura lógica de poder 

punitivo e fortalece a responsabilização por meio da Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade. (DISTRITO FEDERAL, s/da, p. 11) 

Uma realidade cada vez mais presente no âmbito das escolas públicas do 

Distrito Federal, o CEF Drª. Zilda Arns vem adotando a política de Ciclos desde 

2016. Nessa perspectiva, a aprendizagem “transcende o ambiente da sala de aula e 

faz da escola uma arena de saberes e de reflexão permanente para que todos os 
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sujeitos possam se apropriar da cultura, dialogar, interagir com os diferentes, enfim, 

ganhar visibilidade e se fazer valer como cidadãos na esfera pública” (idem, 231). 

(ARAÚJO, 2012, p. 231, apud DISTRITO FEDERAL, s/da, p.15). 

Conclui-se que, partindo da premissa de que mudanças qualitativas na 

sociedade somente são possíveis pela interação de pessoas atuantes, que por se 

sentirem integradas à comunidade em que vivem se sentem responsáveis por ela. O 

CEF Zilda Arns busca oferecer ensino de excelência à comunidade, proporcionando 

condições de aprendizagem significativa, atualizada e eficaz para a formação de 

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

articulado, conduzido por profissionais comprometidos com o desenvolvimento  

humano, científico, filosófico, tecnológico e cultural.  
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Durante as coordenações coletivas, pretende-se trabalhar de forma integrada 

e participativa, refletindo sobre os resultados obtidos e as ações desenvolvidas. 

Neste ambiente também ocorre as trocas de experiências e com isso se tem 

conhecimento do desempenho de cada turma e dos estudantes. 

 

1. Sensibilizar/orientar as famílias dos estudantes, sobre a 

responsabilidade de sua participação na vida escolar dos filhos para 

o êxito do processo ensino-aprendizagem, por meio de reuniões 

coletivas e/ou individuais com a Equipe Gestora, professores, auxílio 

do SOE (Serviço de Orientação Educacional) e EEAA (Equipe 

Especializada de Atendimento e Apoio às Aprendizagens). 

“A coordenação pedagógica nas Escolas da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, prevista pela Portaria, é resultante de conquista política 

dos professores por meio de lutas históricas travadas durante anos, sob o 

argumento de que contribuiria para a melhora da qualidade social da 

educação pública. O Distrito Federal é referência dessa conquista em 

relação aos demais estados e municípios brasileiros. A garantia desse 

espaço-tempo reflete o compromisso do Estado com a valorização e a 

profissionalização dos profissionais da Educação “. 

Para ressaltar o espírito de coletividade da Coordenação 

Pedagógica, o Cef Dra Zilda Arns conta com o número de 06 

Coordenadores distribuídos nos três turnos: matutino, vespertino e noturno. 

Espaço-tempo este, que é valorizado e bem aproveitado pela Equipe 

Gestora, assim como pelos próprios professores, Equipes de Atendimento, 

Sala de Recurso e SOE-Serviço de Orientação Educacional, que aqui são 

lotados. É o local onde todos se reúnem por área, para organizar seus 

trabalhos, planejar as aulas, programar suas avaliações, dedicar-se aos 
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estudos, discutir e avaliar os estudantes com seus pares, realizar 

pesquisas, participar da construção coletiva do Projeto Político Pedagógico 

juntamente com os supervisores e Equipes da Escola. 

...potencializar a coordenação pedagógica, como afirma 

Fernandes (2010), na Rede Pública de Ensino do DF 

constitui uma possibilidade ímpar de organização do 

trabalho docente visando à educação como compromisso 

de todos os envolvidos, com o foco no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes. 

 

De acordo com as Orientações Pedagógicas da Secretaria de 

Educação, cabe ao coordenador; 

● Discutir o entendimento de teoria e de prática, mostrando que as 

referências para a construção de teorias são sempre as práticas 

constituídas pela humanidade. Textos, vídeos, livros, Currículo, e 

demais suportes pedagógicos auxiliam e muito na coordenação. 

● Ouvir os professores para identificar suas demandas práticas e 

recomendar estudos que auxiliem na reflexão sobre o trabalho 

pedagógico. À medida que forem compreendendo os aspectos 

envolvidos em suas práticas e ampliando seu campo de visão sobre 

o trabalho, os professores perceberão a necessidade das discussões 

e estudos na coordenação pedagógica. 

● Criar mecanismos que favoreçam a articulação da teoria e prática 

nos momentos de estudos, planejamentos, discussões. 

● Identificar professores com práticas pedagógicas interessantes para 

realizarem oficinas com o grupo. 

● Solicitar sugestões de trabalhos e/ou relatos para compartilhar com o 

grupo. Dessa forma valorizar e reconhecer o profissionalismo de 

cada um. 

● Elaborar e/ou revisar as atividades programadas pelos professores 

junto à supervisão. 
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● Receber e analisar os Diários junto com os professores, supervisão e 

secretaria. 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS  

Histórico 

O Cef Dra. Zilda Arns adota a organização escolar em Ciclos desde 

2016, já que desde 2014 a Secretaria de Educação iniciou o diálogo sobre 

este sistema. O processo se iniciou em 2015 com intensos debates com os 

professores e representantes da CRE e finalmente em 2016 a escola 

adotou o sistema e contou com o auxílio de uma coordenadora destinada 

especificamente para orientar os trabalhos desta organização em ciclos, a 

professora Olga.  

Com este auxílio foram realizados reagrupamentos intraclasse e 

interclasse com estudantes com dificuldade de aprendizagem em 

matemática para reforço durante as aulas de PD na biblioteca. Neste 

mesmo ano a Equipe de professores participou do curso de Ciclos com a 

professora Eliana Sarreta na CRE do Paranoá. Os professores aceitaram o 

desafio de adotar a organização em ciclos, porém reivindicavam diversas 

contrapartidas como por exemplo a diminuição de turmas e quantidade de 

estudantes por turma; porém percebe-se que, na prática, a estrutura escolar 

continua a mesma. 

Em 2017 a coordenadora de ciclos não continuou na escola pois foi 

retirado o direito de mais um coordenador o que gerou uma quebra de 

continuidade no processo. Neste ano de 2017 iniciou-se o curso de 

formação em ciclos na escola, onde foi discutido o reagrupamento e 

acordado em equipe colocar os estudantes em 3 grupos A, B e C. Uma 

nova ata de conselho de classe e um boletim alternativo foram criados 

utilizando menções.  Foi realizado um reagrupamento interclasse nos 

meses de Agosto, Setembro e Outubro.  
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Em 2018 serão realizados reagrupamentos em salas de aula visando atender 

as necessidades específicas de cada estudante e de acordo com a disponibilidade e 

planejamento dos professores. Pretende-se 1 vez por bimestre realizar 

reagrupamentos interclasses dinamizando as atividades e conteúdos propostos. 

Durante todo o ano serão escolhidos temas transversais para serem trabalhados 

interdisciplinarmente  

Estratégias de Avaliação 

O Plano Distrital de Educação - PDE na sua estratégia 7.22 fala em construir 

e implementar o Sistema Permanente de Avaliação Educacional. Sendo assim, o 

CEF Doutora Zilda Arns participa de todas as avaliações propostas pela SEEDF 

como a Prova Brasil, as Avaliações Diagnósticas e o Sistema de Acompanhamento 

Pedagógico que vem gerando dados relativos ao desempenho dos estudantes e 

auxiliando nas estratégias pedagógicas da escola. Observam-se sempre os índices 

internos sem a excessiva preocupação com ranqueamentos. 

Com a organização escolar em ciclos a escola está aprendendo a  trabalhar 

com as avaliações formativas visando serem menos somativas e mais processuais. 

Sempre reorientadas de acordo, com os avanços, as falhas e buscando saber o que 

os estudantes aprendera, o que eles não aprenderam e, ainda, o que pode ser feito 

para que venham aprender.  

Durante o ano letivo avaliou-se também questões de intervenções de 

interesse da escola como o uso do uniforme, depredação de patrimônio, atrasos, 

brigas, sujeira, desperdício do lanche bem como os eventos fixos da escola, sempre 

propondo ações conjuntas entre os professores, a equipe fora de sala e equipe 

gestora. 

Os conselhos de classe contam com a participação dos estudantes que a 

cada bimestre avaliam os espaços da escola, os professores, a equipe gestora e 

fazem uma auto avaliação do que precisam melhorar para alcançarem a 

aprendizagem. 
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Projeto Jogos da Paz 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar uma semana de jogos esportivos no Centro de Ensino Dra. Zilda 

Arns com o intuito de promover a interação social dos estudantes e professores. Os 

jogos terão como eixo norteador a promoção da PAZ na escola e na comunidade do 

Itapoã/Paranoá.  

 

Objetivos Específicos 

 

● Realizar jogos interclasse de futsal masculino e feminino, queimada mista, 

arremesso de basquete, corrida de velocidade, salto em distância, jiu-jitsu, 

tênis de mesa, luta olímpica, skate, xadrez e dama.  

● Incentivar que todos os estudantes participem de pelo menos uma das 

modalidades citadas acima.  

● Utilizar as aulas de educação física visando preparar os estudantes para 

todas as modalidades, mapeando as aptidões diferenciadas de cada um.  

● Premiar as turmas que ganharem o primeiro, segundo e terceiro lugar de 

cada modalidade.  

● Premiar pelo menos 03 estudantes de cada turno que sejam provedores da 

PAZ  durante o ano na escola.  

 

Justificativa  

 

A prática de esportes é inerente à vida humana, incentivar os estudantes a 

praticarem atividade física com empenho e dedicação é uma das metas do Centro 

de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns. Por saber que o estudante dedicado ao 

esporte evita o uso de drogas, se socializa melhor, aprende a lidar com as 
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frustrações, além de garantir todos os benefícios comprovados que o esporte traz a 

saúde.  

Os jogos da Paz é um projeto que visa promover a interação dos estudantes 

de turmas diferentes por meio de jogos esportivos e para além deste quesito a 

escola se propõe a trabalhar o tema PAZ onde o respeito a todos os seres humanos 

seja muito mais importante que um troféu. Espera-se que os estudantes levem os 

aprendizados adquiridos ao longo desta semana para o cotidiano escolar e para a 

vida.   
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PROJETO QUEM LÊ TRANSFORMA O MUNDO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é um espaço incentivador à leitura, é capaz de fazer com que o 

estudante ponha em questão o universo em que está inserido, dando-lhe margens 

para interagir como sujeito que pensa. O estudante não pode se limitar às ideias da 

leitura como simples decodificação de símbolos gráficos. O estudante deve 

despertar sua busca no senso crítico partindo de uma necessidade despertando 

para socialização e à curiosidade e não se satisfazer com ideias prontas, sabendo 

julgá-las quando necessário. 

O professor é fundamental nesse processo, garantindo o espaço e as 

condições para que os estudantes se mostrem nas suas histórias, nas suas 

preocupações, como os temas, os problemas e os interesses a serem trabalhados 

pelo grupo. Não é priorizando os aspectos mecânicos da leitura que a escola criará 

um leitor reflexivo, crítico e participativo, capaz de estabelecer relações com seu 

mundo. Essencial é a função que o professor vai exercer no encaminhamento do 

processo da leitura. 

Cabe ao professor reconhecer sua capacidade de atuar como estimulador do 

processo de leitura e propiciar o máximo em experiências, não apenas com base no 

código linguístico escrito, mas no ouvir, comentar, criticar, sugerir, ler diferentes 

linguagens. 

O estudante deve ter acesso aos mais variados materiais de escrita, sem, contudo, 

tornar-se passivo enquanto apenas recebe e aceita o que lê. Ao contrário, que seja 

encorajado o comentário, a crítica, a sugestão, como meios de promover a aceitação 

ou o questionamento sobre o texto lido. Esse parece ser um caminho mais eficaz 

que aquele comumente percorrido na escola. 

Essa é a perspectiva de despertar nos estudantes a busca prazerosa pela leitura, 

uma forma de promover a leitura entre eles de maneira autônoma, reflexiva e crítica. 

 

OBJETIVO GERAL 
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Despertar os estudantes o gosto pela leitura e ensiná-los a interagir com o texto de 

modo prazeroso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●  Incentivar o gosto pela leitura. 

●  Tornar a leitura prazerosa. 

●  Levar o estudante para a biblioteca e oportunizar a escolha livre do livro que 

irá ler. 

● Dar liberdade ao estudante de fazer críticas ou elogios acerca do livro lido. 

● Conhecer diversos textos, de diferentes gêneros como: fábula, conto, crônica 

e história em quadrinhos. 

●  Promover e incentivar a livre expressão de ideias. 

●  Compreender a importância da leitura. 

●  Ampliar o vocabulário. 

●  Possibilitar o contato com os diversos tipos de texto. 

●  Incentivar o uso do dicionário como recurso para o entendimento das 

palavras desconhecidas. 

●  Possibilitar a troca de conhecimentos. 

●  Envolver os professores da escola no projeto de incentivo à leitura.  

● Trocar opiniões e discutir interpretações sobre aspectos dos contos, das 

fábulas, das crônicas e das histórias quadrinhos. 

 

 

 

O QUE QUEREMOS SABER? 

• Conhecer diversos gêneros textuais. 

• Quais os motivos que interferem na aprendizagem dos estudantes. 

• Que tipos de atividades de leitura que mais interessam aos estudantes. 

• Descobrir os estudantes que gostam de produzir diferentes tipos de textos. 

• Quais os gêneros preferidos pelos estudantes. 
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COMO VAMOS FAZER? 

• Serão selecionados livros e textos de autores consagrados como Ruth Rocha, 

Monteiro Lobato, Luís Fernando Veríssimo, etc. 

• Ler e produzir histórias em quadrinhos.  

• Expor o maior número de textos no mural da escola para chamar a atenção dos 

estudantes para leitura dos mesmos.  

• Durante a leitura dos textos, o professor faz comentários, perguntas, 

contextualizações, esclarecimentos sobre o tema, ou significados de palavras ou 

expressões, enfim, o que for necessário. 

• Após a leitura do texto, os estudantes, em grupo, escolhem o que vão produzir em 

seus trabalhos: uma parte do texto, ou o todo o texto, ou uma das personagens, 

enfim, o que mais lhe agradou.  

• Os textos produzidos serão registrados no blog as produções individuais e 

coletivas.   
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Projeto Raízes: África Brasil 

 

Objetivo Geral 

Conscientizar toda a comunidade escolar sobre as influências da cultura Africana no 

Brasil, com intuito de  religar identidades, fortalecer o sentimento de pertencimento, 

auto reconhecimento, fortalecimento da autoestima e ciência  histórica.  

 

Objetivos Específicos 

 

● Garantir que ao longo do ano, todas as disciplinas discutam o tema África-

Brasil. Como por exemplo a matemática com dados numéricos:  quantos anos 

durou a escravidão no Brasil, em média quantos negros foram retirados de 

seu continente. A educação física com temas ligados a ascensão do negro no 

esporte dentre outros.  

● Realizar o Festival Raízes na semana de 19 a 23 de Novembro garantindo 

uma programação cultural que fortaleça o sentimento de identidade da 

comunidade escolar. Convidar artistas do Distrito Federal e estudantes para 

realizarem  shows musicais, teatro, dança e exposições. 

● Realizar um peça teatral com o tema África-Brasil com os estudantes da 

educação integral.  

● Realizar durante o festival Raízes um desfile de belezas negras da escola. 

Fazendo um trabalho de autoestima e empoderamento negro com toda a 

comunidade escolar.  

● Garantir que todos os estudantes findem o ano letivo conhecendo a história 

de Zumbi e de Dandara, símbolos da resistência à escravidão no Brasil.  

 

Justificativa 

 

O projeto Raízes: África Brasil  terá o papel de cumprir a lei 10.639/2003 que 

obriga as escolas a trabalharem valorizando a cultura africana. Este projeto visa 
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fortalecer a identidade do povo brasileiro em relação a ancestralidade, conhecendo a 

história de resistência do povo negro. Além de despertar nos estudantes o 

sentimento de injustiça histórica e não o sentimento de vergonha de um povo que foi 

retirado de suas raízes e obrigados a se reinventarem em um outro continente e com 

outras relações humanas.  

Sendo assim, pretende-se realizar a conexão com um passado para garantir 

que em um futuro próximo todos compreendam que não existem seres humanos 

inferiores ou superiores, mas sim que a humanidade é composta por SERES 

HUMANOS diferentes  e que todos são merecedores de RESPEITO .  

Raízes:  África-Brasil deverá trazer para a Escola ZIlda Arns a Consciência Negra, a 

Consciência histórica e a Consciência humana necessárias para uma mudança 

efetiva nas relações étnicas-raciais positivas.  
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GrafitArte 

Objetivo geral  

O projeto GrafitArte objetiva possibilitar um modo de ver o próprio bairro a 

partir de ações que privilegiam o uso da técnica do grafite inserida no contexto 

escolar. 

Objetivos específicos 

Promover o debate entre a comunidade escolar por meio de oficinas de 

grafite que serão ministradas no Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns.  

● Elencar temas que contemplem a necessidade de trabalhar a consciência 

crítica por meio da arte. 

● Abordar temas como racismo, sexismo, violência urbana e escolar, meio 

ambiente, drogas, visando possibilitar a construção de um mural dentro da 

escola como também em outros locais dentro da própria comunidade. 

● Trabalhar a sociabilidade e a interação entre alunos. 

● Promover a interação do Grafite com outros modos de expressão artística. 

● Ativar espaços dentro da escola como também dentro da comunidade. 

● Estudar a história da Arte urbana. 

● Elaborar material educativo para serem usados por outros estudantes nas 

próximas oficinas. 

Justificativa 

O grafite é hoje uma das maiores manifestações culturais que transcende 

fronteiras, estar presente em vários centros urbanos espalhados pelo mundo. 

Conquistando territórios e se afirmando como uma expressão que se alia a 

heterogeneidade do universo da Arte contemporânea. Para além das galerias o 

grafite se alia aos estilos de vida e às identidades da juventude nas periferias dos 

grandes centros urbanos, afirmando seu viés político como também de resgate por 

permitir uma visibilidade a uma classe que historicamente foram alijadas do seu 

direito de voz.  



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Dra. ZILDA ARNS 

 
 
 

 

Dentro do contexto escolar, o universo do grafite permite trabalhar com temas 

transversais como: ética, pluralidade cultural e orientação sexual, meio ambiente e 

saúde. A arte sendo utilizada como ferramenta educativa tende a incentivar o 

educando a interpretar sua realidade com olhar crítico, observando sua convivência 

em sociedade, levando-o a agir de forma natural rebatendo preconceitos e 

respeitando a diversidade.  
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PROJETO ÁGUA VIVA 

Objetivo Geral 

O projeto água viva tem como principal objetivo potencializar as tecnologias 

ambientais já implementadas na escola. Incentivando que os professores e 

estudantes utilizem os diversos espaços como locais de ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

● Reativar o viveiro da escola com o propósito eco pedagógico e para a produção 

de pelo menos 100 mudas de árvores nativas do cerrado, frutíferas e 

ornamentais. 

● Realizar o plantio na escola e arredores de pelo menos 100 árvores com a 

participação da comunidade escolar. 

● Utilizar o tanque de captação de água da chuva para aguar as mudas do 

viveiro e na horta no período de seca do DF. 

● Reaproveitar os resíduos do lixo orgânico no minhocário para produção de 

adubo. 

● Utilizar alimentos sem agrotóxico na alimentação dos estudantes a partir da 

produção da horta. 

● Criar materiais digitais conscientizando a comunidade escolar sobre a 

importância de economizar água, de realizar plantios de árvores, de manter a 

escola limpa e divulgar o projeto Água Viva. 

● Reativar a bacia de evapotranspiração com plantio de bananeiras, taiobas, 

mamões, dentre outros. 

Justificativa 

O Centro de Ensino Fundamental Dra Zilda Arns da região do Itapoã e 

Paranoá DF é uma instituição que já possui diversas tecnologias sociais 

implantadas a partir de parcerias com ONG`s do DF como o IPOEMA (Instituto de 

Permacultura) e Mão Na Terra. Por isso o espaço escolar conta com 1 (um) viveiro, 

1 (um) tanque de captação de água da chuva, 1 (um) sistema agroflorestal, 1(uma) 
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bacia de evapotranspiração,  1 (um) minhocário e 1(uma) horta além de bolsões 

para coleta seletiva de lixo seco, todos em funcionamento, porém necessitando de 

maior envolvimento da comunidade escolar. 

O projeto Água Viva torna-se importante por englobar diversas tecnologias 

sociais ligadas à água, onde um tanque de captação de água de chuva se faz 

essencial para manter vivas as plantas do viveiro no período de seca do DF e as 

plantas do viveiro fazem necessárias para a continuação do plantio de mudas tanto 

na agrofloresta quanto na horta escolar, além de outros espaços que pouco a pouco 

poderão receber novas mudas, como no estacionamento, arredores da quadra de 

esportes e afins. O minhocário é um sistema inteligente de decomposição dos 

resíduos orgânicos gerados da horta e da cozinha, impactando consideravelmente 

na diminuição dos resíduos que seriam jogados para o aterro. A bacia de 

evapotranspiração é uma maneira de decompor os dejetos de descargas e a partir 

deste adubar plantas  alimentícias como bananas, mamões, pimentas, flores dentre 

outros.  

Água viva é um projeto que entende a água interligada a todas as questões 

essenciais relacionadas à vida, tendo como maior desafio envolver toda a 

comunidade escolar a ter sentimento de pertencimento ao projeto, onde os 

professores possam utilizar destes recursos para aulas ao ar livre, que os 

estudantes contribuam para manutenção e fortalecimento dos espaços citados. 

Além disso se faz necessário ampliar as parcerias com ONGs e instituições 

preocupadas com as questões ambientais para que o projeto se torne cada dia mais 

vivo e pouco a pouco seja uma referência para as demais escolas do DF.   
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PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

Objetivo Geral 

Garantir a profissionalização dos estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos ao oferecer 04 cursos técnicos e profissionais em parceria com o governo 

Federal no horário das aulas regulares do turno noturno e quando necessário aos 

sábados/feriados.  

Objetivo específico 

● Oferecer 25 vagas do curso de assistente administrativo  

● Oferecer 25 vagas do curso de recepcionista c 

● Oferecer 30 vagas do curso de agente de alimentação escolar. 

● Oferecer 25 vagas do curso de assistente administrativo 

 

Justificativa 

Conscientes da necessidade de profissionalizar os estudantes do Centro de 

Ensino Fundamental DRA Zilda Arns, a parceria com os cursos do PRONATEC foi 

firmada desde Julho de 2017 já tendo formado mais de 100 estudantes que após os 

cursos demonstram maior facilidade em garantir um emprego. O desejo é que as 

vagas atendam a todos os estudantes interessados, sabendo da dificuldade que a 

comunidade possui em ter acesso a cursos profissionalizantes e faculdades devido 

a falta de oferta na região e ao alto custo.  

Como diria Albert Einstein: A mente que se abre a uma nova idéia, jamais 

voltará ao seu tamanho original, espera-se que os estudantes formados nos cursos 

PRONATEC não parem de buscar aperfeiçoamento profissional e uma consequente 

melhora da qualidade de vida da comunidade. 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Objetivo Geral 

 Oferecer uma educação em tempo integral e de qualidade para até 120 

estudantes devidamente matriculados e frequentadores do ensino regular do Centro 

de Ensino Fundamental DRa. Zilda Arns.  

 



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Dra. ZILDA ARNS 

 
 
 

 

Objetivos Específicos 

● Ofertar skate, luta olímpica, artesanato, artes cênicas, fotografia, letramento e 

leitura para os estudantes no turno contrário às aulas.  

● Ampliar a visão de mundo ao abordar conhecimentos diversos e diferenciados 

aos estudantes. 

● Proporcionar visitas, 2 vezes por semana, ao Quilombo do Paranoá  

● Oferecer alimentação de qualidade no almoço e lanche (manhã/tarde) para os 

estudantes participantes da Educação Integral 

 

Justificativa 

Oferecer uma educação em Tempo Integral para os estudantes do Centro de 

Ensino Fundamental DRa. Zilda sabendo que o contexto em que estão inseridos é 

de extrema vulnerabilidade e que a maioria dos responsáveis trabalham o dia todo 

para manter suas famílias. Por isso é de suma importância que o espaço escolar se 

torne um local seguro e repleto de atividades que atraiam os estudantes para 

realizarem atividades que contribuam na formação de sujeitos conscientes de sua 

realidade e dispostos a transformá-la.  

Os projetos SKATE PELA PAZ, Calçadão do Zilda, Curta Escola serão 

desenvolvidos em parceria com a Educação integral.   
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PROJETO - SKATE PELA PAZ NA ESCOLA 

 

Justificativa 

 

O projeto Skate na Escola vem suprir duas carências em relação ao esporte e 

ao lazer na comunidade do Itapoã DF. Uma é a falta de um equipamento bom para a 

Prática do skate e a outra é a falta de uma pista de skate na cidade. A única pista 

existente no Itapoã, é a que fica no CEF DRA ZILDA ARNS. É uma pista em boas 

condições de uso, tem excelente qualidade em sua estrutura, porém permanece 

muito tempo ociosa por falta de profissionais. Devido a grande demanda de skatistas 

na comunidade é que se pretende desenvolver este projeto com o acompanhamento 

de professores voluntários e Educadores Sociais. 

 

Objetivo 

 

• Organizar as atividades relacionadas ao skate e suas diversas manifestações 

na Escola Zilda Arns, de forma organizada, segura e com relação com o 

Projeto Político Pedagógico da escola. 

• Formar uma equipe de skate na Escola com os estudantes e desenvolver a 

prática e formação para cidadania dos skatistas 

• Organização dos horários de utilização da Pista 

• Organizar as políticas de segurança e normas de utilização da pista 
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PROJETO CALÇADÃO DO ZILDA 

O "CALÇADÃO SUSTENTÁVEL DO ZILDA “ - Escola promovendo a 

Sustentabilidade através da Educação Ambiental"  

Objetivo Geral: 

Construir um calçadão de tampinhas de garrafas pet, disseminando técnicas e 

hábitos sustentáveis por meio da Educação Ambiental, colaborando para a formação 

de cidadãos responsáveis e ativos. 

Objetivos Específicos: 

● Construir um calçadão com tampinhas de garrafa pet para atividades ao ar 

livre na escola, minimizando o gasto com material de construção. 

● Criar o Espaço Sustentável para atividades pedagógicas ao ar livre e  lazer ; 

● Estimular a participação da comunidade escolar e do Itapoã para as 

atividades do projeto; 

● Efetivar a Coleta seletiva das tampinhas de garrafas Pet  na Escola e na 

comunidade do Itapoã; 

● Aplicar o conceito de transformar o Lixo em Utilidade ; 

● Aplicar o Conceito de Sustentabilidade 

● Estimular a reflexão sobre a Sustentabilidade  e capacitar  docentes e 

discentes  para a assimilação de práticas sustentáveis; 

● Desfrutar dos resultados obtidos; 

JUSTIFICATIVA 

Uma grande parte do lixo produzido pela população brasileira não tem o 

destino correto, resíduos que poderiam ser reciclados, o que economizaria matéria 

prima, energia e água, são descartados junto com a coleta de lixo convencional, e 

vão parar em lixões, aterros controlados ou aterros sanitários e ficam ali meses, 

anos e até séculos para se decompor. Esse fato deve-se, principalmente, a falta de 

conscientização por boa parte da população. A separação do lixo reciclável, além de 
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diminuir a carga de resíduo jogada na natureza ainda pode gerar uma renda-extra 

para a família. 

Sabendo que as escolas são grandes geradoras de resíduos sólidos, é 

importante trabalhar para envolvermos os alunos e educadores para mudarmos essa 

situação e criar novos hábitos. 

O CEF DRA. ZILDA ARNS tem aproximadamente 3600  alunos, e a maior 

parte do lixo é composta por papel e plástico, materiais recicláveis. Uma gestão de 

resíduos na escola beneficiará o meio ambiente, tendo em vista a reciclagem do 

material e, com a venda do material acumulado, beneficiará os alunos e funcionários 

da escola com a renda extra que será aplicada na instituição. 

Para que este recurso natural vital não nos falte o uso da água precisa ser 

racional. Sendo assim, uma conscientização dos futuros formadores da nossa 

sociedade torna-se importante, no qual o cidadão esteja consciente de cada gota de 

água que ele gasta 

O CEF DRA. ZILDA ARNS  está localizado na comunidade do Itapoã, onde a 

grande maioria dos alunos reside em seu entorno, oferecendo, assim, ótimas 

condições para a proposição de boas práticas ambientais envolvendo também a 

comunidade. Este envolvimento possibilita obter um resultado prático na rotina da 

escola e do bairro e, ao mesmo tempo, servirá de referências para outras entidades. 

Tendo como foco uma escola pública, segundo o artigo 225 da constituição 

federal, cabe ao poder público “promover a Educação Ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

O projeto “CALÇADÃO DO ZILDA - Escola Consciente e Sustentável ( 

Educação ambiental para a Sustentabilidade) justifica-se por estar inserido em uma 

escola, local onde há uma maior preocupação com a formação e conduta daqueles 

que lá estão, podendo, com o projeto em questão, colaborar com a formação integral 

de crianças, adolescentes, professores e funcionários. 

METODOLOGIA 
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Estimular a participação de  toda comunidade acadêmica( Corpo 

Docente,Discente, Servidores, Monitores  e de toda a comunidade do Itapoã  para o 

projeto. 

Antes do início das atividades previstas, o grupo realizará um encontro com a 

participação da Coordenadora do projeto Jacqueline Preuss Lyra. Neste encontro, 

onde participarão funcionários e professores da escola e moradores da comunidade, 

serão realizadas sensibilizações para estimular a participação de todos na temática 

meio ambiente. A informação dos funcionários acerca das pretensões e atividades 

do projeto facilitará a execução do mesmo. 

O envolvimento da comunidade em algumas atividades direcionadas ampliará 

os conceitos para fora da escola, facilitando a absorção de hábitos sustentáveis. 

Criar o Espaço Calçadão 

O Espaço Calçadão é uma excelente ferramenta pedagógica para a 

assimilação do conceito de Sustentabilidade, agora assimilado e efetivado em 

conjunto com os alunos. Observando a utilidade que este novo espaço poderá  

tornar-se uma  ferramenta de trabalho em  atividades ao ar livre , no intervalo , lazer 

e em diversos  outros projetos da escola, podendo ser utilizado para diversos  fins. 

Inicialmente , a Direção, com o apoio de sua Equipe Gestora promoverá e 

divulgará a    “GINCANA PARA COLETA DE TAMPINHAS PET “ para obtenção do 

número necessário para confecção do Calçadão. Num segundo momento, a 

divulgação das regras e premiações da Gincana . A etapa seguinte consistirá no 

trabalho de seleção e separação das tampinhas arrecadadas e confecção dos 

ladrilhos de tampinhas pet .Esta etapa do Projeto  poderá ser efetuada durante as 

3ªs e 5ªs feiras , nos Contra turnos , aproveitando os Educadores Sociais que ficarão 

na Escola com aqueles alunos que não participam do Projeto Quilombo, deste 

modo, estes alunos terão atividade pré programada para o decorrer de todo o ano 

letivo e deste modo desenvolverem habilidades artísticas , pois efetuarão o trabalho 

de triagem das tampinhas arrecadadas e confecção dos “ ladrilhos “ de tampinhas 

que serão utilizados para a construção do Calçadão. Para tanto, a escola 
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providenciará materiais utilizados na construção civil para confecção do referido 

Calçadão. 

VIABILIDADE DO PROJETO 

A viabilidade do projeto está apoiada na continuidade dos projetos de 

temática ambiental realizados pelo CEF DRA. ZILDA ARNS. A experiência adquirida 

pelo Zilda Arns, confere maior significância para a execução do projeto. 

O interesse manifestado pela escola, através da diretora Zulmira, nos remete 

à uma responsabilidade do sucesso deste projeto, tornando a execução harmoniosa 

e participativa. 

O espaço físico cedido pela direção confere melhor estrutura para se criar um 

espaço agradável para a execução das atividades. Com isso, a absorção dos 

conteúdos por parte dos alunos acontecerá de forma lúdica e prática. 

Pretende-se, além do apoio financeiro do CEF, buscar captar recursos para a 

criação do Espaço Calçadão do Zilda, principalmente com materiais de construção (  

parcerias? -  com a iniciativa privada como Lojas de Material de Construção , 

Atacadistas da Construção Civil ,etc . 
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Projeto Curta na Escola 

 

Objetivo Geral 

Realizar pelo menos 1 curta cinematográfico por ano com os estudantes nas 

atividades de artes cênicas do projeto Educação em Tempo Integral. Em cada ano 

será escolhido 1 tema para ser desenvolvido, em 2018 os participantes optaram por 

falar sobre o desperdício de alimentos com o objetivo de conscientizar os estudantes 

de toda a escola sobre o impacto deste tema na comunidade em que estão 

inseridos.  

 Objetivos específicos 

● Realizar um vídeo de curta metragem com estudantes participantes da 

educação em tempo Integral. 

● Criar um roteiro coletivo com os estudantes.  

● Filmar e editar o vídeo 

● Participar do Festival de Cinema de Brasília destinado aos estudantes 

da Secretaria de Educação do DF. 

● Dialogar e aprofundar o tema Desperdício relacionando à fome, crise 

hídrica e crise financeira. 

 

Justificativa 

O projeto Curta na escola é importante por aproximar os estudantes da 

linguagem audiovisual, mostrando que todos podem pensar e executar um vídeo. 

Esta linguagem está cada vez mais acessível graças a possibilidade de utilização do 

celular, por isso sabe-se que é possível que os próprios estudantes sejam 

protagonistas de seus vídeos aprendendo assim a utilizarem desta linguagem para 

se comunicarem e levarem mensagens não divulgadas pela grande mídia além de 

abordarem mensagens de suas comunidades para suas comunidades. 

Sabendo da real possibilidade de se produzir vídeos na escola é que este 

projeto se justifica por potencializar a criatividade e desempenho artístico dos 

estudantes. Neste ano de 2018 os estudantes já optaram por desenvolverem um 

curta com o tema DESPERDíCIO, abordando questões cotidianas da escola e da 
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comunidade, trazendo reflexões em torno da fome, pobreza, desigualdade social, 

racionamento de água entre outros subtemas ligados ao desperdício de alimentos 

na escola e na comunidade.  

A maior meta deste projeto é realizar o curta metragem para que a escola 

participe do Festival de Cinema de Brasília, onde os estudantes poderão se ver 

projetados em uma tela de cinema. Esta experiência deverá trabalhar o 

reconhecimento deles como protagonistas de suas histórias, trazendo assim uma 

auto-estima e sensibilidade artística dos estudantes da rede pública de ensino do DF 

para o mundo audiovisual da Capital Federal.  

 

PROJETO TURISTA APRENDIZ 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar passeios com os estudantes aos monumentos, museus e centros 

culturais do DF, parques ecológicos, visando que os estudantes reconheçam a 

diversidade cultural da Capital Federal.  

 

Justificativa: 

 

 A educação é, sem dúvida, a base de sustentação de qualquer sociedade, 

em contrapartida a falta de interesse dos estudantes, certamente é uma questão 

perturbadora que vem sendo analisada e debatida por toda a sociedade, sendo 

assim, é preciso transformar as aulas em algo atraente, que faça do estudante um 

agente de construção de seu próprio conhecimento. 

Nesse sentido, o projeto Turista Aprendiz é um instrumento motivador ao 

aprendizado do estudante visando o enriquecimento das atividades realizadas em 

sala de aula e dando suporte ao trabalho do docente, pesquisando, anotando e 

desenhado tudo que será observado. 

Com esse material coletado, produzirão um livro, onde serão registrados, 

além dos fatos vivenciados e suas inter-relações com o meio, as emoções sentidas. 
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Objetivos: 

 

● Enriquecer os conteúdos trabalhados em sala de aula através de visitas a 

museus, teatro, cinema, órgãos públicos, fábricas, parques ecológicos, 

monumentos, embaixadas etc. 

● Despertar no aluno o interesse pelas descobertas na construção do 

conhecimento.  



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Dra. ZILDA ARNS 

 
 
 

 

 

 

A ESCOLA VAI AO CINEMA 

 

Justificativa 

 

O aprendizado na Escola não pode se restringir unicamente ao cumprimento 

de horários, tarefas e exercícios, pois deve ir muito além do simples formalismo 

presente no repasse de conteúdos e trabalhos. 

Para que o desenvolvimento da aprendizagem seja plenamente alcançado, 

faz-se necessário sair da rotina escolar. Portanto, espera-se que se torne um hábito 

na escola, usar aparelhos tecnológicos para a transmissão de conhecimento, pois já 

é sabido que nossos alunos, independentes da classe social, conseguem reter muito 

mais conteúdo quando são usadas diferentes formas de transmissão do 

conhecimento. 

 

Objetivo geral 

 

• Inserir a arte do Cinema no processo de ensino-aprendizagem por meio de 

uma visão multidisciplinar. 

 

Objetivos específicos 

 

● Oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento da linguagem 

audiovisual pelo menos 1 vez ao ano; 

● Apresentar o Cinema ao público-alvo como sendo uma fonte de cultura e 

agente transmissor de conhecimento; 

● Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer 

momentos de lazer aos alunos. 
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