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APRESENTAÇÃO 

 

A Educação, na atual fase do país e do mundo, deve indicar uma postura que 

apresente ponderação entre a necessidade de atualizar continuamente os conhecimentos 

produzidos e as bases educacionais formadoras do caráter de cidadania. A complexidade 

sugerida neste cenário nos remete à análise do movimento produzido pela própria história 

da educação brasileira e um de seus principais marcos, a democratização.  

A qualidade da educação, conceito sempre presente no cenário educacional, tem 

sido buscada em diferentes épocas e contextos, fazendo parte de um processo mais amplo, 

cujo início deu-se após o período ditatorial ocorrido entre 1964 e 1985, com o movimento de 

democratização da sociedade brasileira.  

Os educadores brasileiros, historicamente, reivindicam uma política democrática 

para o sistema educativo que inclua processos de gestão e autonomia escolar. Como 

resultado dessa luta, aos poucos se tem alcançado algumas conquistas, entre as quais 

pode-se considerar o princípio da autonomia escolar, implícito no art. 206, inciso VI da 

Constituição Federal de 1988, que estabelece a “gestão democrática do ensino público”.  

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/961, estabeleceu-se como princípio a “gestão democrática do ensino 
público, na forma desta Lei e das legislações dos sistemas de ensino” (Art. 3º, 
VIII). Foi deflagrado, assim, o processo de oficialização da gestão democrática 
da escola pública, que inclui a eleição de diretores e a criação de Conselho 
Escolar. 

 

Foi instituído, também (Art.12, inciso I), que cada instituição de ensino de 

educação básica tenha a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. 

Para tanto, prevê (Art. 13) que os docentes incumbir-se-ão de:  

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino;  

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino.  

Nota-se, portanto, que ao menos intencionalmente, a lei abre a possibilidade para 

os profissionais da educação participarem da construção de uma proposta pedagógica de 

forma coletiva e consensual. Contudo, mesmo que a ênfase da lei recaia sobre os 

____________________________________________________________ 

1 Promulgada em 20 de dezembro de 1996.  
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professores, por serem eles os mediadores na formação do indivíduo, não se pode deixar de 

ressaltar a importância da criação e ocupação desse espaço de discussão por toda a 

comunidade escolar, inclusive pelos segmentos de pais e de alunos, com o objetivo de 

fundamentar e estabelecer os objetivos para o processo educativo.  

Embora a lei se refira, em seu texto, à expressão ‘proposta pedagógica’, a adoção 

do termo Projeto Político-Pedagógico faz sentido quando consideramos a definição 

apresentada por Veiga (1995, p. 11) que destaca a relação do projeto com o contexto social 

imediato e com a organização da sociedade mais ampla. Então, todo projeto pedagógico da 

escola é, também, político, por estar intimamente articulado com o compromisso político e 

social. Dessa forma, expressa a concepção de mundo, de sociedade, de educação e de 

homem que a escola possui, no sentido de compromisso com a sua formação para um tipo 

de sociedade. É pedagógico no sentido de definir ações educativas para a materialização da 

sua intencionalidade. Assim, por ser político e pedagógico, possui uma dimensão 

indissociável.  

Gadotti (1997, p.34) reitera essa concepção, afirmando que todo projeto 

pedagógico é necessariamente político. Com a finalidade de dar destaque à questão política 

que está implícita no ato pedagógico, desdobra o nome projeto educativo em Projeto 

Político-Pedagógico. Considera, ainda, que este se insere em um contexto marcado pela 

diversidade e que cada escola é resultado de um processo de desenvolvimento de suas 

próprias contradições. Cada escola é única. Por isso, não existem modelos a serem 

seguidos, nem formas de trabalho que possam ser estandardizadas, o que reforça o caráter 

singular de cada projeto.  

A concepção de Projeto Político-Pedagógico que norteia este documento 

fundamenta-se na idéia de que ele é a própria essência do trabalho que a escola desenvolve 

no âmbito de seu contexto histórico. Nesse sentido, Veiga (1995) também compartilha dessa 

idéia ao considerar que  

“o projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo 
democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização 
do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativistas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 
impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da 
escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça 
as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão.” (1995, p. 13).  

 

Nesse sentido, a proposta pedagógica do CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

PONTE ALTA DO BAIXO – CEFPAB - para o exercício em 2018 foi elaborada de acordo 
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com as práticas pedagógicas compatíveis com as realidades sociais (Teoria crítica do 

currículo). Assim, pais, alunos, professores, direção e funcionários de todas as áreas da 

escola foram convidados a participarem desse momento de grande relevância para a 

construção do saber no processo de ensino-aprendizagem. Ao realizar essa tarefa, a escola 

abre espaço para a democracia e para a participação efetiva de cada membro dessa 

comunidade escolar.  

Segundo Gadotti, a escola necessita de autonomia e da participação efetiva de 

todos nas suas instâncias de decisão. Assim, afirma que :  

[...] a luta pela autonomia da escola insere-se numa luta maior pela 
autonomia no seio da própria sociedade. Portanto, é uma luta dentro do 
instituído, contra o instituído, para instituir outra coisa. A eficácia dessa luta 
depende muito da ousadia da escola em experimentar o novo e não apenas 
para pensá-lo. Mas para isso, é preciso percorrer um longo caminho de 
construção da confiança na escola, na capacidade de ela resolver seus 
problemas por ela mesma e de autogovernar. (1993, p. 87)  

 

Mesmo diante de avanços no sistema educacional, ainda é possível perceber que 

a prática pedagógica definida em muitas das instituições de ensino é centrada em propostas 

conteudistas desprovidas de metas sociais, culturais, políticas e humanas. Os alunos 

continuam sendo preparados para concluir o ensino com base na carga de conteúdos 

estudada durante os anos letivos. Esse resquício de educação tradicional privilegia um 

grupo pequeno de alunos que se adequam a uma educação desvinculada da realidade, 

apenas com o cumprimento da sequência de conteúdos programáticos. Essa realidade 

desmotiva um grande número de alunos, pois o “relógio” escolar gira numa velocidade 

incomparavelmente inferior ao relógio da vida dos adolescentes do século XXI, que é 

permeado por tecnologias diversas de informação e entretenimento. A escola, assim, pode 

se tornar um lugar desinteressante e “obrigatório”, o que acaba por definir a experiência de 

ensino-aprendizagem como monótona, ultrapassada e com relações cada vez mais 

conflituosas e distanciadas.  

Diante disso, é necessário que a escola ofereça aos alunos um ambiente que 

acompanhe o desenvolvimento social. Esse ambiente deve ser propício à construção de 

conhecimentos significativos e a dar sentido à aplicação dos conceitos escolares na vida 

cotidiana. A escola deve ser a mediadora entre os conhecimentos do mundo e a 

aplicabilidade destes na vida social.  

Destarte, a escola torna-se agente e não paciente quanto à mudança social e à 

construção do caráter de cidadania do aluno. Ao constituir-se num espaço democrático, 
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garantindo ao educando o direito de usufruir da construção do seu conhecimento de forma 

crítica e humana, a escola cumpre seu papel de formação do indivíduo, não apenas com um 

histórico escolar repleto de disciplinas concluídas, mas formando cidadãos comprometidos 

com a sociedade, sabedores de seus direitos e deveres, atuantes nas esferas do trabalho, 

da ciência, da tecnologia e da cultura que trazem, também consigo, seus saberes e cultura.  

Esperamos que este exercício de discussão e reflexão sobre o tipo de educação 

que queremos “oferecer” e “construir” com essa comunidade nos faça amadurecer como 

grupo e nos fortaleça para enfrentar os desafios constantes que nos impõe o trabalho 

docente. Está destacada aqui toda a intencionalidade, nossa maior atribuição como 

instituição pública responsável pelo atendimento ao ensino fundamental e médio, os 

objetivos, enfim, o caminho que devemos percorrer na busca e na construção de uma 

educação, verdadeiramente, de qualidade, enquanto escola de campo. 
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HISTÓRICO DA ESCOLA (INVENTÁRIO) E DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA DO BAIXO, ou 

simplesmente C.E.F. P.A.B., é uma escola situada na zona rural do Gama/DF. Há quinze 

quilômetros da cidade do Gama. Caracterizada, oficialmente, como uma Escola do Campo, 

a saber: 

DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010. 

Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária - PRONERA. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, e no art. 33 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009,  

DECRETA:  

Art. 1o A política de educação do campo destina-se à 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.  

§ 1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 

I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os 

pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 

trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os 

caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho 

no meio rural; e 

II - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área 

urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo.  

§ 2o Serão consideradas do campo as turmas anexas vinculadas a escolas com 

sede em área urbana, que funcionem nas condições especificadas no inciso II do § 1o.   

§ 3o  As escolas do campo e as turmas anexas deverão elaborar seu projeto 

político pedagógico, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação.  
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§ 4o  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 como 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.  

 Escola cujo ato de criação se deu pela RESOLUÇÃO Nº 116-CD, de 10/08/1978 

(DODF Nº186, DE 28/09/1978), criada como ESCOLA PONTE ALTA DO BAIXO. A 

Autorização se deu pela Portaria nº 65- SEC, de 25/06/1979 (DODF nº 131 de 12/06/1979) e 

o RECONHECIMENTO ante a Portaria nº 17-SEC de 07/07/1980 (DODF nº 129 de 

10/07/1980). Em15/06/1988, consoante a RESOLUÇÃO nº 2.368 houve a 

TRANSFORMAÇÃO para CENTRO DE ENSINO DE 1º GRAU PONTE ALTA DO BAIXO. Já, 

em 18/07/2000 (DODF Nº 137 DE 19/07/2000) houve a ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO 

para CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA DO BAIXO. 

Fundada em 08 de outubro de 1978, pelo então governador do Distrito Federal o 

Sr. ELMO SEREJO FARIAS. À época tínhamos como Secretario de Educação o Sr, 

WLADIMIR DO AMARAL MURTINHO, juntamente com o Secretário de governo, o Sr IVAN 

GUANAIS DE OLIVEIRA e o então administrador regional do Gama o Sr. ANTÔNIO 

VALMIR CAMPELO BEZERRA, Teve o início de suas atividades em 01/03/1979. Sua 

primeira diretora foi  Srª MIRIAM CARVALHO DE MELO ORSANO. 

Com 214 alunos matriculados e frequentes, distribuídos em dois turnos, matutino 

e vespertino, a escola se alça sobre alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental – 

anos iniciais e finais. Foi criado com a principal função de atender os interesses 

educacionais da comunidade local, com base nos dispositivos da LDB 9394/96, que 

asseguram a todas as pessoas o direito à educação, independente das condições 

biopsicossociais do educando. 

A comunidade circundante da escola é tradicionalmente rural, contudo é comum 

apresentar-se famílias residentes na zona urbana do Gama/DF e cidades do Estado de 

Goiás. 

Ainda com as vias de acesso para suas dependências se constituírem por 

estradas, a escola depende exclusivamente do transporte público e/ou dos ônibus locados, 

pela SEEDF, para que os alunos cheguem à escola para realização das atividades 

pedagógicas.    
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No ano de 2018, a escola se deparou com uma escassez de servidores 

relacionados à conservação e limpeza (apenas dois para a demanda de toda a escola em 

seus turnos de funcionamento). São lotados nesta U.E. da Carreira Assistência à Educação: 

quatro vigias, dois servidores da conservação e limpeza, uma servidora readaptada para 

serviços gerais, um monitor e um secretário escolar. E dois merendeiros terceirizados. 

No âmbito pedagógico a escola desenvolve vários projetos. Entre eles podemos 

destacar: PROJETO CULTIVANDO A LEITURA, PROJETO INTERVENTIVO E 

REAGRUPAMENTOS INTRA, EXTRA E INTER CLASSE, PROJETO ACOLHIDA, 

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GINCANA CULTURAL E JOGOS INTERCLASSE, 

FEIRA CULTURAL E CIENTÍFICA, MOMENTO CÍVICO, FESTA DA FAMILIA, PROJETO 

DE INTERCÂMBIO RURAL E URBANA, PROJETO REGRAS DE BOA CONVIVÊNCIA. Já 

nas séries finais discutiu-se e elaborou-se os projetos de AGROECOLOGIA, MÚSICA E 

LINGUAGEM E UNIVERSALIDADE DAS ARTES E PAISAGISMO.  

Os festejos juninos da escola sempre foram sucesso. A comunidade escolar 

sempre teve intensa participação para a execução do evento. Desprovidos de cunho 

religioso, prevalecendo aspectos pedagógicos, a festa prima pelas características folclóricas 

e culturais que envolvem o tema. 

A festa da família sempre foi de grande sucesso na comunidade escolar. Ocorre 

ampla participação da comunidade escolar e aproxima, significativamente, comunidade e 

escola. 

Alçada sobre o Projeto de Agroecologia, funciona uma horta nas dependências da 

escola. Nessa horta, além de contemplar conceitos de Agroecologia, institui-se, também, 

noções de cidadania e cuidados no manejo com agricultura. Inclui-se, também, a produção 

de insumos que complementam a merenda escolar. 

A escola conta com um parquinho infantil onde se apresentam brinquedos lúdicos 

para o desenvolvimento infantil. 
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IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

• Diretor 01 

• Vice-Diretor 01 

• Supervisores 00 

• Secretário Escolar 01 

• Professores 14 

• Coordenadores Pedagógicos 02 

• Orientador Educacional 01 

• Pedagogo (SEAA) 01 

• Sala de recursos (itinerante) 03 

• Sala de leitura 01 

• Mecanografia 00 

• Apoio na Secretaria Escolar 00 

• Apoio pedagógico-disciplinar 

• Apoio técnico-pedagógico 

00 

00 

• Servidor de conservação e limpeza (terceirizados) 06 

• Vigias 04 

• Porteiro 01 

• Professoras readaptadas 02 

• Monitor 01 

• Servidor readaptado 01 

• Merendeiros terceirizados 02 

• Educadora Social Voluntária 01 

 

A Direção – Órgão máximo na estrutura da administrativa da escola. É composta 

pelo Diretor, Vice-Diretor, Secretário Escolar e os Supervisores, e tem como finalidade 

administrar a unidade de ensino atuando na parte pedagógica e administrativa. Nota-se que 

no ano de 2018 não existem supervisores no âmbito do CEFPAB. 

A Secretaria Escolar – é o setor que cuida da parte de escrituração de 

documentos próprios para o controle da atividade escolar dos professores e alunos. É 

composta por um Secretário Escolar. 
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 Supervisores de Direção – é um setor da Direção, atuando na área pedagógica 

e administrativa. Nota-se que no ano de 2018 não existem supervisores no âmbito do 

CEFPAB. 

Serviço de Orientação Escolar – SOE – é um serviço de apoio à comunidade 

escolar.  

Coordenação Pedagógica – atua como serviço de apoio à Direção da escola, é 

responsável pela coordenação, organização e execução do trabalho pedagógico, auxiliando 

o corpo docente para o desenvolvimento do projeto educativo. Para o ano de 2018 conta-se 

com o número de 02 coordenador de acordo com a Portaria vigente, porém até o presente 

momento só tem o coordenador atuando nos anos finais. Encontra-se aberta a carência para 

o outro coordenador. 

Quadro de professores – A maioria dos professores possuem curso superior, 

além de fazerem parte do quadro, especialistas e doutores. A escola oferece Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Finais, e atendimento especial para Inclusão de alunos com 

necessidades especiais e falta o profissional da Sala de Recursos. A escola trabalha 

conforme a nova matriz curricular constante na proposta pedagógica do Currículo em 

Movimento da SEE/DF, que tem como componente do projeto parte diversificada por meio 

dos Projetos interdisciplinares. Nessa toada, faz-se necessário a Sala de Recursos. Serviço 

de suma importância para as atividades cotidianas. 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Esta U.E. possui 06 salas de aulas acolhendo no turno matutino  turmas com 

alunos do Ensino Fundamental Séries Iniciais e Educação Infantil.. Contemplam: Educação 

Infantil – turma multietária de 1º e 2º período (4 e 5 anos), Anos Iniciais: B.I.A. - 1º, 2º, 3ºano  

e 2º Bloco - 4º e 5º ano. No turno vespertino a escola acolhe alunos de Séries Finais. A 

saber: do 6º ao 9º ano. 

O Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta do Baixo tem:  

06 salas de aula;  

01 sala de leitura;  

01 sala de atendimento SEAA;  
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01 sala de atendimento SOE/Sala de Recursos; 

01 sala p/ a direção;  

01 sala de coordenação;  

01 sala de professores;  

01 cantina com depósitos para alimentos;  

02 banheiros para professores;  

02 banheiros para alunos;  

01 banheiro adaptado para portadores de necessidades especiais; 

01 depósito para material de expediente e limpeza;  

01 sala de servidor;  

01 secretaria;  

01 laboratório de informática;  

01 refeitório; 

 

SEGURANÇA 

 

A escola tem o auxílio na segurança por parte de quatro vigias. Além disso, conta 

com o apoio habitual do Batalhão Escolar. 

 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

A presente proposta faz parte de um processo de maturação desenvolvido 

durante várias as experiências vividas nos ano anteriores, entre elas a avaliação 

institucional, a oitiva dos pais e da comunidade escolar durante as reuniões bimestrais e nas 

coordenações pedagógicas realizadas com os professores. As discussões permitiram a 

construção de uma base de pensamentos centrados na construção de uma melhor escola 

para o ano de 2018 e seguintes. Essa proposta não está limitada ao cumprimento de 
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normas, uma vez que se propõe a identificar o planejamento das diferentes ações a serem 

executadas para alcançar os objetivos propostos.  

O Decreto nº 7352 de 04 de novembro de 2010 dispõe sobre a Política de 

Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária  (PRONERA) 

trazendo as seguintes diretrizes, a saber: 

Art. 2o  São princípios da educação do campo: 

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 político-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; 

III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para 

o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 

concretas da produção e reprodução social da vida no campo; 

IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 

pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades 

dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação 

do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e 

V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva 

participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo.  

Art. 3o Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a 

manutenção e o desenvolvimento da educação do campo nas políticas públicas 

educacionais, com o objetivo de superar as defasagens históricas de acesso à educação 

escolar pelas populações do campo, visando em especial: 

I - reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta de políticas de educação 

de jovens e adultos, nas localidades onde vivem e trabalham, respeitando suas 

especificidades quanto aos horários e calendário escolar; 

II - fomentar educação básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

integrando qualificação social e profissional ao ensino fundamental; 
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III - garantir o fornecimento de energia elétrica, água potável e saneamento 

básico, bem como outras condições necessárias ao funcionamento das escolas do campo; e 

IV - contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 

computadores, à conexão à rede mundial de computadores e a outras tecnologias digitais, 

beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas do campo.  

Parágrafo único.  Aos Estados, Distrito Federal e Municípios que desenvolverem 

a educação do campo em regime de colaboração com a União caberá criar e implementar 

mecanismos que garantam sua manutenção e seu desenvolvimento nas respectivas 

esferas, de acordo com o disposto neste Decreto.  

Art. 4o A União, por meio do Ministério da Educação, prestará apoio técnico e 

financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na implantação das seguintes 

ações voltadas à ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às 

populações do campo em seus respectivos sistemas de ensino, sem prejuízo de outras que 

atendam aos objetivos previstos neste Decreto: 

I - oferta da educação infantil como primeira etapa da educação básica em 

creches e pré-escolas do campo, promovendo o desenvolvimento integral de crianças de 

zero a cinco anos de idade; 

II - oferta da educação básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

com qualificação social e profissional, articulada à promoção do desenvolvimento 

sustentável do campo; 

III - acesso à educação profissional e tecnológica, integrada, concomitante ou 

sucessiva ao ensino médio, com perfis adequados às características socioeconômicas das 

regiões onde será ofertada; 

IV - acesso à educação superior, com prioridade para a formação de professores 

do campo; 

V - construção, reforma, adequação e ampliação de escolas do campo, de acordo 

com critérios de sustentabilidade e acessibilidade, respeitando as diversidades regionais, as 

características das distintas faixas etárias e as necessidades do processo educativo; 

VI - formação inicial e continuada específica de professores que atendam às 

necessidades de funcionamento da escola do campo; 
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VII - formação específica de gestores e profissionais da educação que atendam 

às necessidades de funcionamento da escola do campo; 

VIII - produção de recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e 

literários que atendam às especificidades formativas das populações do campo; e 

IX - oferta de transporte escolar, respeitando as especificidades geográficas, 

culturais e sociais, bem como os limites de idade e etapas escolares.  

§ 1o  A União alocará recursos para as ações destinadas à promoção da 

educação nas áreas de reforma agrária, observada a disponibilidade orçamentária.  

§ 2o Ato do Ministro de Estado da Educação disciplinará as condições, critérios e 

procedimentos para apoio técnico e financeiro às ações de que trata este artigo.  

Art. 5o A formação de professores para a educação do campo observará os 

princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, conforme disposto no Decreto no 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e será 

orientada, no que couber, pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação.  

§ 1o Poderão ser adotadas metodologias de educação a distância para garantir a 

adequada formação de profissionais para a educação do campo.  

§ 2o A formação de professores poderá ser feita concomitantemente à atuação 

profissional, de acordo com metodologias adequadas, inclusive a pedagogia da alternância, 

e sem prejuízo de outras que atendam às especificidades da educação do campo, e por 

meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

§ 3o As instituições públicas de ensino superior deverão incorporar nos projetos 

político-pedagógicos de seus cursos de licenciatura os processos de interação entre o 

campo e a cidade e a organização dos espaços e tempos da formação, em consonância 

com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.  

Art. 6o Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários 

destinados à educação do campo deverão atender às especificidades e apresentar 

conteúdos relacionados aos conhecimentos das populações do campo, considerando os 

saberes próprios das comunidades, em diálogo com os saberes acadêmicos e a construção 

de propostas de educação no campo contextualizadas.  
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Art. 7o No desenvolvimento e manutenção da política de educação do campo em 

seus sistemas de ensino, sempre que o cumprimento do direito à educação escolar assim 

exigir, os entes federados assegurarão: 

I - organização e funcionamento de turmas formadas por alunos de diferentes 

idades e graus de conhecimento de uma mesma etapa de ensino, especialmente nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 

II - oferta de educação básica, sobretudo no ensino médio e nas etapas dos anos 

finais do ensino fundamental, e de educação superior, de acordo com os princípios da 

metodologia da pedagogia da alternância; e 

III - organização do calendário escolar de acordo com as fases do ciclo produtivo 

e as condições climáticas de cada região.  

Art. 8o Em cumprimento ao art. 12 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, os 

entes federados garantirão alimentação escolar dos alunos de acordo com os hábitos 

alimentares do contexto socioeconômico-cultural-tradicional predominante em que a escola 

está inserida.  

Art. 9o O Ministério da Educação disciplinará os requisitos e os procedimentos 

para apresentação, por parte dos Estados, Municípios e Distrito Federal, de demandas de 

apoio técnico e financeiro suplementares para atendimento educacional das populações do 

campo, atendidas no mínimo as seguintes condições: 

I - o ente federado, no âmbito de suas responsabilidades, deverá prever no 

respectivo plano de educação, diretrizes e metas para o desenvolvimento e a manutenção 

da educação do campo; 

II - os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de suas Secretarias de Educação, 

deverão contar com equipes técnico-pedagógicas específicas, com vistas à efetivação de 

políticas públicas de educação do campo; e 

III - os Estados e o Distrito Federal deverão constituir instâncias colegiadas, com 

participação de representantes municipais, das organizações sociais do campo, das 

universidades públicas e outras instituições afins, com vistas a colaborar com a formulação, 

implementação e acompanhamento das políticas de educação do campo.  

Parágrafo único.  Ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre a 

instalação, a composição e o funcionamento de comissão nacional de educação do campo, 
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que deverá articular-se com as instâncias colegiadas previstas no inciso III no 

acompanhamento do desenvolvimento das ações a que se refere este Decreto.  

Art. 10.  O Ministério da Educação poderá realizar parcerias com outros órgãos e 

entidades da administração pública para o desenvolvimento de ações conjuntas e para 

apoiar programas e outras iniciativas no interesse da educação do campo, observadas as 

diretrizes fixadas neste Decreto.  

Art. 11.  O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA, 

executado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nos termos do art. 33 da Lei no 11.947, de 16 de 

junho de 2009, integra a política de educação do campo.  

Art. 12.  Os objetivos do PRONERA são: 

I - oferecer educação formal aos jovens e adultos beneficiários do Plano Nacional 

de Reforma Agrária - PNRA, em todos os níveis de ensino; 

II - melhorar as condições do acesso à educação do público do PNRA; e 

III - proporcionar melhorias no desenvolvimento dos assentamentos rurais por 

meio da qualificação do público do PNRA e dos profissionais que desenvolvem atividades 

educacionais e técnicas nos assentamentos.  

Art. 13.  São beneficiários do PRONERA: 

I - população jovem e adulta das famílias beneficiárias dos projetos de 

assentamento criados ou reconhecidos pelo INCRA e do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário - PNFC, de que trata o § 1o do art. 1o do Decreto no 6.672, de 2 de dezembro de 

2008; 

II - alunos de cursos de especialização promovidos pelo INCRA; 

III - professores e educadores que exerçam atividades educacionais voltadas às 

famílias beneficiárias; e 

IV - demais famílias cadastradas pelo INCRA.  

Art. 14.  O PRONERA compreende o apoio a projetos nas seguintes áreas: 

I - alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino fundamental; 
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II - formação profissional conjugada com o ensino de nível médio, por meio de 

cursos de educação profissional de nível técnico, superior e pós-graduação em diferentes 

áreas do conhecimento; 

III - capacitação e escolaridade de educadores; 

IV - formação continuada e escolarização de professores de nível médio, na 

modalidade normal, ou em nível superior, por meio de licenciaturas e de cursos de pós-

graduação; 

V - produção, edição e organização de materiais didático-pedagógicos 

necessários à execução do PRONERA; e 

VI - realização de estudos e pesquisas e promoção de seminários, debates e 

outras atividades com o objetivo de subsidiar e fortalecer as atividades do PRONERA.  

Parágrafo único.  O INCRA celebrará contratos, convênios, termos de cooperação 

ou outros instrumentos congêneres com instituições de ensino públicas e privadas sem fins 

lucrativos e demais órgãos e entidades públicas para execução de projetos no âmbito do 

PRONERA.  

Art. 15.  Os projetos desenvolvidos no âmbito do PRONERA poderão prever a 

aplicação de recursos para o custeio das atividades necessárias à sua execução, conforme 

norma a ser expedida pelo INCRA, nos termos da legislação vigente.  

Art. 16.  A gestão nacional do PRONERA cabe ao INCRA, que tem as seguintes 

atribuições: 

I - coordenar e supervisionar os projetos executados no âmbito do Programa; 

II - definir procedimentos e produzir manuais técnicos para as atividades 

relacionadas ao Programa, aprovando-os em atos próprios no âmbito de sua competência 

ou propondo atos normativos da competência do Ministro de Estado do Desenvolvimento 

Agrário; e 

III - coordenar a Comissão Pedagógica Nacional de que trata o art. 17.  

Art. 17.  O PRONERA contará com uma Comissão Pedagógica Nacional, formada 

por representantes da sociedade civil e do governo federal, com as seguintes finalidades: 

I - orientar e definir as ações político-pedagógicas; 

II - emitir parecer técnico e pedagógico sobre propostas de trabalho e projetos; e 
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III - acompanhar e avaliar os cursos implementados no âmbito do Programa.  

§ 1o A composição e atribuições da Comissão Pedagógica Nacional serão 

disciplinadas pelo Presidente do INCRA.  

§ 2o A Comissão Pedagógica Nacional deverá contar com a participação de 

representantes, entre outros, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da 

Educação e do INCRA.  

Art. 18.  As despesas da União com a política de educação do campo e com o 

PRONERA correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas, 

respectivamente, aos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Agrário, observados 

os limites estipulados pelo Poder Executivo, na forma da legislação orçamentária e 

financeira.  

Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Em linhas gerais, as bases do Projeto Político-Pedagógico do CEF PAB 

contemplam:  

Priorização do desenvolvimento das competências de leitura, sendo essa a base 

para diversos setores do conhecimento;  

 Inserção curricular de atividades teórico-práticas, com desenvolvimento em 

laboratórios e conhecimento empírico específicos que permitam melhor experiência das 

atividades disciplinares;  

 Fomento às atividades de produção artística que promovam a ampliação do 

universo cultural do estudante;  

 Promoção de atividades esportivas com o intuito de desenvolver a 

conscientização da importância do corpo, bem como desenvolvimento dos processos 

sociointeracionais por meio da integração social gerada pelo esporte;  

 Capacitação para o desenvolvimento de atividades que envolvam comunicação e 

recursos tecnológicos (uso de mídias e cultura digital), em todas as áreas do conhecimento;  

 Inserção curricular de atividades complementares que poderão estar 

estruturadas em disciplinas ou em outras práticas pedagógicas multi ou interdisciplinares;  

 Estímulo à atividade docente em dedicação integral à escola, com tempo efetivo 

para atividades de planejamento pedagógico, individuais e coletivas;  
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 Promoção da formação continuada em serviço- importância do espaço da 

coordenação pedagógica e do papel do coordenador pedagógico;  

 Desenvolvimento de mecanismos de incentivo aos estudantes para a 

participação em programas e exames diversos; 

 Elaboração do plano de metas para melhoria do índice de desempenho escolar;  

 Promover a integração da comunidade escolar por meio de atividades 

desenvolvidas na escola. 

Sendo assim, o CEFPAB entende que a educação é instrumento de promoção 

humana, sobretudo na sociedade atual tão fortemente marcada pela desigualdade, pela 

violência e pela exclusão social. Por isso, pretende caracterizar-se como o espaço para a 

vivência de experiências significativas, considerando as especificidades afetivas, sociais e 

cognitivas dos estudantes, de modo a contribuir para o exercício consciente da cidadania e 

para a adoção de práticas pedagógicas articuladas com as necessidades da sociedade 

contemporânea. Nesse contexto, as bases do projeto escolar são norteados pela função 

social da escola corroborado pela característica de escola de campo que é, contribuindo, 

assim, para função social da escola, nos moldes das diretrizes educacionais que norteiam 

as Escolas de Campo. 

 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

• Objetivo:  

Partindo do princípio de que a educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, o objetivo do 

trabalho da coordenação pedagógica, em conjunto com os professores, é desenvolver o 

currículo de forma interdisciplinar, privilegiando a integração das disciplinas dentro das áreas 

de conhecimento. Os trabalhos interdisciplinares integram-se a uma avaliação desenvolvida 

com base em temas atuais, discutidos durante as aulas com o enfoque dado por cada 

disciplina a esse tema. 
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UNIFORME 

 

Orienta-se os alunos a fazerem continuo uso do uniforme no âmbito escolar.  

 

AULAS 

 

As aulas são planejadas de forma que gerem dinamicidade, promovendo acesso 

a mecanismos de conhecimento midiáticos e que sejam possivelmente integrados à 

realidade dos alunos. Foi priorizada a organização das aulas, em sua maioria nas Séries 

Finais, com horários duplos, proporcionando ao professor e ao aluno um melhor momento 

para desenvolvimento das atividades.  

Os projetos interdisciplinares desenvolvidos na escola buscam desenvolver 

competências de leitura e escrita, raciocínio matemático, conhecimentos gerais e aplicação 

da teoria em aspectos práticos do cotidiano, que são bases para o bom desenvolvimento 

das capacidades do aluno.  

A organização do C.E.F. P.A.B. privilegia a permanência do aluno no ambiente 

escolar para que desempenhe as atividades pedagógicas referentes aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula.  

 

INTERVALO 

 

O intervalo durante as aulas será realizado com duração de 15 minutos, sendo 

realizados após a terceira aula. Em caso excepcionais, como excessivo calor por exemplo, 

poderá existir dois intervalos para tornar digno o aprendizado.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

O cumprimento dos conteúdos programáticos está direcionado ao compromisso 

de permitir ao aluno a realização de exames para ingresso no ensino superior. Assim, o 

trabalho permite que o aluno entre também em contato com os conhecimentos universais 
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pertinentes a exames avaliativos por meio da realização de testes e simulados elaborados 

na escola. O conteúdo programático no CEF PAB segue as bases dos Parâmetros 

Curriculares Nacional e Educação Campo. 

A organização do C.E.F.  P.A.B. privilegia a permanência do aluno no ambiente 

escolar para que desempenhe as atividades pedagógicas referentes aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Essa medida tem como fundamento proporcionar ao aluno o 

contato com atividades específicas de cada matéria, com atividades complementares, 

propiciar ambiente sadio para desenvolvimento do convívio social, assegurar ao aluno a 

segurança no horário de retorno a sua casa, uma vez que, ao saírem todos os ao mesmo 

tempo do ambiente escolar é possível inibir atos de violência.  

 

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

MISSÃO: 

A missão do C.E.F. P.A.B., em 2018, é desenvolver uma educação de qualidade, 

com base no respeito ao outro, independentemente de quaisquer diferenças.  

 

METAS: 

Para alcançar o objetivo proposto, o C.E.F  P.A.B. organizará suas atividades 

com base nas seguintes propostas:  

• Minimizar os números de dependência, reprovação e evasão;  

• Ampliar a participação dos pais no acompanhamento das atividades escolares;  

• Desenvolver estudos sobre a sustentabilidade com os professores e alunos;  

• Integrar a participação da família;  

• Incentivar o trabalho em equipe, demonstrando que as diferenças podem 

contribuir para o melhor desenvolvimento dos trabalhos;  

• Promover a inclusão tecnológica;  

• Estimular o uso das diferentes linguagens como ferramentas para melhoria na 

qualidade de vida, respeitando os diversos saberes;  
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• Conscientizar todos os membros da comunidade escolar sobre a importância 

da inclusão social e da própria essência da escola de campo;  

• Permitir ao aluno a construção de sua identidade, desenvolvendo seu senso 

crítico, sua criatividade, despertando suas potencialidades;  

• Agregar ao ensino curricular um conjunto de habilidades e competências que 

ofereçam aos alunos um desenvolvimento de condições necessárias para viver como 

cidadão e como profissional;  

• Proporcionar ao aluno condições para que possa seguir seus estudos e sua 

vida profissional, por meio da isonomia de tratamento, da contextualização, da 

aprendizagem significativa e da interdisciplinaridade norteado pelo conhecimento;  

• Resgatar as relações interpessoais por meio do respeito e da afetividade para 

com seus professores, colegas e demais membros da comunidade escolar;  

• Fortalecer as relações entre a escola e a comunidade desenvolvendo 

atividades, eventos e parcerias;  

• Proporcionar treinamento continuado por meio de capacitação, 

aperfeiçoamento e especialização, para os docentes e demais servidores (Formação EAPE/ 

Ed. Do Campo-PDE previsto na meta 8);  

• Desenvolver o processo ensino-aprendizagem permanentemente, 

contextualizando os conteúdos da base nacional comum e oferecendo disciplinas da parte 

diversificada que atendam às necessidades dos alunos para o seu pleno desenvolvimento, 

considerando suas especificidades culturais do campo;  

• Fortalecer as relações entre a escola e a comunidade desenvolvendo 

atividades, eventos e parcerias;  

• Desenvolver o processo ensino-aprendizagem permanentemente, 

contextualizando os conteúdos da base nacional comum e oferecendo disciplinas da parte 

diversificada que atendam às necessidades dos alunos para o seu pleno desenvolvimento, 

abordando temas da realidade campesina;  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para o ano de 2018, o CEFPAB apresenta os seguintes objetivos específicos:  

• Valorizar a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades 

relacionadas aos alunos. 

• Conscientizar sobre os direitos de cidadania, o exercício da criticidade e o 

respeito à ordem democrática. 

• Motivar a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a diversidade de 

manifestações artísticas e culturais de todos os educandos. 

• Estimular espaços e tempos para participação, diálogo e a escuta sensível das 

famílias e responsáveis. 

• Promover e facilitar o acesso à formação continuada dos profissionais da 

escola por meio de participação em cursos de aperfeiçoamento, oficinas, palestras e 

debates. 

• Estimular a integração e a participação dos alunos ENEE´s, nas diversas 

atividades desenvolvidas pela escola. 

• Priorizar e aprimorar o fazer pedagógico, observando o Currículo da Educação 

Básica. 

• Incentivar os princípios de respeito à Pátria, Cidadania, Solidariedade Humana, 

Cultura e Preservação do Meio Ambiente associado às habilidades e competências da 

Educação Básica 

• Articular estratégias para as ações com destreza dos serviços: E.E.A.A., S.O.E. 

e Sala de Recursos. 

 

COLEGIADOS 

 

Visando seguir a lei em seu Artigo 14, Inciso II da LDB 9.394/96, que assegura a 

“participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, 

CEF PAB possui como instituições atuantes as seguintes representações:  

• Conselho Escolar - Lei n º 3.086, de 5/12/2002 regulamentado pelo Decreto n º 

23.440, de 10/12/2002, é formado por nove membros escolhidos entre alunos, professores, 
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servidores, pais e/ou responsáveis escolhidos através de eleição para o período de dois 

anos. O mesmo se reúne uma vez por bimestre ou quando surge algum fato relevante que 

necessita do aval ou aprovação do conselho.  

• Conselho de classe - se reúne a cada Bimestre, é formado por membros da 

Direção, Professores, Pais e/ou Responsáveis e os alunos, tratam principalmente do 

rendimento escolar, e é um dos momentos que se realiza a avaliação do Projeto Educativo.  

• Caixa escolar - Sociedade civil, dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos. Tem como finalidade: contribuir para o funcionamento efetivo e 

criativo da Unidade Escolar; promover ações que contribuam para a melhoria qualitativa do 

ensino e colaborar com a Administração das Verbas destinadas à Instituição de Ensino, 

juntamente com o Conselho Esco9lar. 

 

AÇÕES 

 

Para que a escola consiga atingir suas metas, pretende-se desenvolver ações 

nos vários campos, dentre estas se destacam as seguintes:  

• Promover iniciativas culturais com a organização de eventos que serão 

elaborados pela Equipe Gestora, juntamente com a Coordenação Pedagógica em parceria 

com os professores de cada área do conhecimento.  

• Melhorar as condições das Salas de aula trocando por cadeiras apropriadas, 

ar-condicionado para que se tenha uma melhor estrutura para a realização das atividades 

pedagógicas desenvolvidas;  

• Melhorar as condições para os professores de Educação Física, como a 

aquisição de materiais esportivos, construção de uma quadra de esportes e áreas de 

convivência;  

•   Melhorar as instalações do Laboratório de Informática para oferecer cursos 

básicos para os alunos e professores, necessitando de um profissional disponível para esse 

atendimento;  

• Promover ações pedagógicas buscando uma maior sensibilização e motivação 

para a participação dos pais nas atividades escolares.  
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• Adquirir recursos pedagógicos e tecnológicos como: scanner, tela para  

projetor multi mídia (data-show), impressora, cartuchos e tintas, notebook, máquina de 

cópias, software educacionais, CDs e DVDs.  

• Melhoria da Sala de Leitura com a aquisição de livros, adequação do espaço 

para criar um ambiente confortável para desenvolvimento de atividades de leitura.  

• Melhoria dos espaços destinados aos Serviços: S.O.E e S.E.A.A., com a 

compra de materiais que permitam o melhor desenvolvimento das atividades;  

 

DOS EIXOS TRANSVERSAIS 

 

Em consonância com as diretrizes do Currículo em Movimento tem-se que os 

parâmetros para inserção dos eixos transversais versam sobre os seguintes aspectos: 

• CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 

• EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; 

• EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; 

• EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA DE CAMPO 

 

DIVERSIDADE 

 

A diversidade consiste em tema delicado na abordagem. Imprime total 

desprendimento pessoal do corpo docente e discente no que tange à sua aplicabilidade. 

Ante ao pluralismo de ideias e comportamentos da sociedade moderna, não cabe 

à escola promover a segregação de grupos minoritários tampouco àqueles que seriam 

diferentes ao paradigma ultrapassado da sociedade, desde então.  

O C.E.F. P.A.B. decidiu, junto com sua equipe de profissionais, que a 

DIVERSIDADE de forma geral será valorizada e respeitada no que concerne: 

• Mitigar as datas comemorativas; 

• Valorizar a pessoa (ser humano); 
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• Superestimar os valores positivos e culturais dos cidadãos camponeses; 

• Promover a valorização das diversidades culturais com seus regionalismos. 

 

PROJETO INTERVENTIVO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Intervir na aprendizagem é um processo dinâmico e ao mesmo tempo peculiar. 

Não se trata da turma em si, como, principalmente cada estudante ao qual será destinado 

todas as estratégias de maneira individual, conforme o ritmo de aprendizagem. Conforme, 

diretrizes dos ciclos, implementados no corrente ano. A saber: 1º Ciclo: Educação Infantil do 

1º ao 2º período; 2º Ciclo: Bloco de Iniciação da Alfabetização do 1º ao 3º ano e 2º Bloco: do 

4º ao 5º ano; e 3º Ciclo: 1º Bloco do 6º ao 7º ano e 2º Bloco do 8º ao 9º ano. 

Durante a aplicação do referido projeto observa-se a sistematização cronológica 

na seguinte forma: 

•  Aplicação de testes diagnósticos diversos, desde atividades escritas, até a 

observação da participação dos alunos em sala, bem como o devido acompanhamento 

individual com relação à turma/estudantes. 

• Início da intervenção na aprendizagem, de forma formal/informal e lúdica. O 

teste da psicogênese e avaliação diagnóstica são instrumentos importante na elaboração de 

um diagnóstico dos estudantes para sistematização das turmas. Buscando, nesse sentido, 

dinâmicas (eventos que incentive a leitura, a escrita e a ampliação do leque cultural e 

artístico dos alunos). Além de jogos e recursos tecnológicos que possam desenvolver os 

raciocínios: lógico, estratégico, matemáticos e na fixação dos conteúdos trabalhados. Nesse 

período se iniciam as intervenções formais no que tange o reagrupamento propriamente 

dito. 

• Consolidação das intervenções formais tais como reagrupamentos intra e 

interclasses bem como o atendimento individualizado. 

• Avaliação das intervenções feitas e reestruturação das estratégias adotadas, 

como forma de viabilizar o projeto interventivo mais eficaz para o próximo exercício letivo, 

sobretudo discutir ações que possam de fato dar resultados com alunos que não 

conseguiram sucesso no ano corrente. 
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DO DIAGNÓSTICO 

 

Embora pareça extensa a duração de um bimestre para o diagnóstico, a qual 

culminaria na intervenção, avalia-se como um período de adaptação, tanto entre professor e 

turma quanto aluno e professor. Nesse sentido, cumpra-se ao tratar o processo de forma tão 

importante que se faz razoável o referido prazo. Podemos dividir esse processo em algumas 

fases: 

• DIAGNÓSTICO INICIAL: consiste na observação nas primeiras semanas de 

aula; 

• DIAGNÓSTICO PROCESSUAL: anota-se ao longo do bimestre, através de 

mecanismos como participação, caderno e atividades diárias; 

 

DA LUDICIDADE 

 

Ante o sistema educacional se situar num processo inclusivo, imperioso se faz a 

preservação da identidade dos alunos com deficiência cognitiva (entendendo como 

deficiência “falta, falha, carência” segundo FERREIRA,1999).  

 

DA FORMALIDADE 

 

Nessa etapa se consolidam as intervenções mais diretas, partindo do princípio 

que os alunos avaliados como necessitados da intervenção. Nesse aspecto se evidencia os 

reagrupamentos intra e interclasses. 

 

DA AVALIAÇÃO 

 

Ante a avaliação ser parte significativa da aprendizagem, toda intervenção 

realizada pela escola será acompanhada, principalmente, ao longo dos Conselhos de 

Classe, realizados ao fim de cada bimestre. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Justificativa:  

No Projeto Pedagógico da escola pensamos a construção do ambiente escolar 

como uma prática de responsabilidade de todos. Para isso, o processo de conscientização 

da responsabilidade individual e coletiva dos membros da comunidade escolar é necessário 

para que se construa uma nova realidade.  

A proposta de Educação Ambiental é ampla e sugere intervenção prática desde 

aspectos relacionados à preservação da natureza por meio de coletas seletivas, reciclagem 

e conscientização sobre a forma correta de se descartar diferentes tipos de materiais até 

mesmo a preservação do espaço físico. O espaço físico é um ambiente coletivo e deve ser 

respeitado. Assim, o projeto também visa à conscientização sobre danos ao patrimônio, 

pichações, conservação de materiais coletivos utilizados na escola etc.  

 

Objetivos gerais:  

• Conscientizar os membros da comunidade escolar sobre a preservação do 

patrimônio público, bem como interferir na construção e manutenção de um ambiente que 

respeite as propostas educacionais.  

• Desenvolver estratégias de criação de coletas seletivas, com parcerias para 

envio de materiais específicos (pilhas, baterias de celular)  

• Desenvolver a sociabilidade, a reflexão e a ação da comunidade escolar em 

direção à melhoria do meio.  

 

Objetivos específicos:  

• Promover a coleta seletiva na escola  

• Reduzir o número de materiais danificados na escola por meio da 

conscientização  

• Combater danos como pichações por meio da aplicação de projetos 

associados ao grafite e iniciativas artístico-culturais.  

               



32 

 

GINCANA CULTURAL E JOGOS INTERCLASSE 

 

Os Jogos Interclasses são realizados pelo C.E.F. P.A.B. em um momento 

dedicado ao evento. É um momento de descontração, de promoção do espírito esportivo, de 

solidariedade e de desenvolvimento das relações humanas. A partir desse ano, junto aos 

Jogos será realizada a Gincana Cultural, que é uma atividade desenvolvida com a finalidade 

de integrar atividades de cunho cultural, pedagógico e ambiental às atividades 

desenvolvidas nos Jogos Interclasse. Com o objetivo de integrar ainda mais o grupo de 

alunos participantes as equipes deverão cumprir séries de tarefas que terão a pontuação 

somada aos Jogos Interclasse, com premiação às equipes vencedoras.  

 

Objetivo Geral:  

Promover a integração entre os alunos, com o desenvolvimento do espírito 

esportivo, de união e de respeito ao conjunto de regras.  

 

Objetivos específicos:  

• Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres;  

• Despertar na comunidade escolar a importância dos valores/virtudes e o 

compromisso com as metas do milênio em nossa sociedade;  

• Promover a integração entre Professores/Alunos/Direção e Comunidade 

escolar;  

• Incentivar o trabalho em equipe;  

• Angariar gêneros alimentícios para a realização da festa Junina;  

• Doar para creches e asilos, gêneros alimentícios, brinquedos, produtos de 

higiene/limpeza e livros.  

 

Metodologia  

• Provas com atividades culturais, pedagógicas e esportivas, envolvendo a 

comunidade escolar;  
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• Arrecadação de gêneros alimentícios, produtos de higiene/limpeza, brinquedos 

e livros;  

• Ao final a equipe vencedora faz doação dos produtos adquiridos a uma 

instituição escolhida previamente pela equipe.  

• Premiação para a turma vencedora, motivando ainda mais a participação da 

comunidade escolar;  

  

PROJETO SALA DE LEITURA 

 

Justificativa:  

A leitura por meio do Projeto Sala de leitura tem por objetivo constituir um espaço 

acessível ao aluno para o desenvolvimento de atividades intelectuais. Pretende-se por meio 

do oferecimento de um espaço de qualidade que o aluno tenha um lugar adequado para o 

desenvolvimento da leitura e, assim, dedique mais tempo aos estudos, passando-se assim a 

incentivar uma proposta de ensino integral na escola. Dessa maneira a Sala de Leitura e 

suas atividades passam a ser exercidas na escola fazendo parte de seu cotidiano.  

 

Objetivo geral:  

De forma contextualizada e interdisciplinar levar o aluno a aprofundar seus 

conhecimentos gerais e a buscar constantemente sua autonomia intelectual mediante 

estudos e pesquisas, bem como desenvolver o prazer pela leitura.  

 

Objetivos específicos  

• Desenvolver o hábito da leitura, construindo ações que permitam desenvolver 

no aluno o prazer pelo conhecimento através da leitura;  

• Propiciar ao aluno a construção de sua identidade, estimulando o 

desenvolvimento do senso crítico, do espírito intuitivo, da criatividade, a curiosidade pelo 

inusitado e o despertar de suas potencialidades;  

• Integrar as atividades desenvolvidas na sala de aula com a sala de leitura;  
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• Formar alunos divulgadores de idéias, que também levem outros alunos ao 

deleite e encantamento da leitura.  

 

FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

 

A Feira de Ciências e Tecnologia é um espaço desenvolvido para a criação e 

desenvolvimento de projetos que despertem o interesse pela ciência e pesquisa. As ideias 

desenvolvidas nos projetos dos alunos devem ser resultado de uma estrutura pedagógica 

anteriormente desenvolvida pelos professores nas aulas, dando suporte aos alunos para a 

produção de experimentos. Vale ressaltar que diversas tarefas ligadas ao desenvolvimento 

da pesquisa são levadas em consideração, como a metodologia, a experimentação, a coleta 

de dados e as nuances da apresentação dos resultados.  

 

Objetivo Geral:  

Proporcionar ao aluno o contato direto com a pesquisa tecnológica, bem como 

apresentar ao aluno as características do universo científico por meio do aprendizado do 

desenvolvimento de projetos.  

 

Objetivos específicos:  

• Formar uma atmosfera de conhecimento técnico científico na escola  

• Oportunizar ao aluno o desenvolvimento de projetos  

• Demonstrar a importância dos critérios metodológicos na execução de 

trabalhos científicos  

• Desenvolver projetos para a apresentação em feiras de tecnologia fora da 

escola.  
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SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 

 

O SOE consiste num importante instrumento no âmbito escolar. Além das suas 

funções institucionais, elencados nos artigos 126 a 128 e incisos do Regimento Escolar das 

Escolas Públicas do Distrito Federal, há de se considerar o Plano de Ação do SOE na 

Instituição. A saber: 

“Subseção II 

Da Orientação Educacional 

Art. 126. A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo 

Pedagogo-Orientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos profissionais da 

educação, dos estudantes, seus familiares e articulação da comunidade escolar e da rede 

externa (rede social ou rede de apoio), quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das 

relações humanas que os cercam. 

Parágrafo único. O Pedagogo-Orientador Educacional é profissional concursado e 

parte integrante da equipe pedagógica da unidade escolar. 

“ Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do 

princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, 

visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de 

exercer sua cidadania com responsabilidade. 

Art. 128. São atribuições do Pedagogo-Orientador Educacional: 

I- participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da 

unidade escolar; 

II- elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação 

Educacional na unidade escolar; 

III- participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar 

visando à organização do trabalho pedagógico; 

IV- planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na 

unidade escolar; 
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V- realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo; 

VI- discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e 

aprendizagem ante à realidade socioeconômica do estudante; 

VII- analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as 

diferentes relações que exercem influência na aprendizagem; 

VIII- contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na 

unidade escolar; estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, 

política e econômica do contexto escolar; 

IX- estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política 

e econômica do contexto escolar; 

X- fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica; 

XI- contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos 

fatores que interferem no processo de ensino e de aprendizagem; 

XII- coordenar o processo de informação educacional e profissional sobre o 

mundo do trabalho auxiliando na elaboração do projeto de vida do estudante; 

XIII- supervisionar estágio na área de Orientação Educacional; 

XIV- participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que 

apresentem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; 

XV- apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, bem como Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que necessitem 

de ação articulada com a Orientação Educacional; 

XVI- articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da 

SEEDF; 

XVII- participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar 

a práxis educativa; 

XVIII- elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados 

das ações da Orientação Educacional; 

XIX- emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência; 
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XX- participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando 

suas potencialidades, seus interesses e suas necessidades; 

XXI- articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma 

educação inclusiva afim de contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem; 

XXII- desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a equipe 

gestora e a equipe pedagógica. 

Art. 129. O Pedagogo-Orientador Educacional trabalhará coletivamente, com a 

equipe gestora e a pedagógica em casos de omissão e violação dos direitos da criança e do 

adolescente, junto aos órgãos de proteção.” 

 

PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 

 

O CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA DO BAIXO - CEF PAB, 

é uma escola situada na zona rural do Gama-DF, portanto, caracterizada com uma Escola 

do Campo. Situada na DF 290, Km 14, entrada a esquerda, há quinze km da cidade do 

Gama-DF. Fundada em 08 de outubro de 1978, a escola conta atualmente com cerca de 

214 alunos, distribuídos em dois turnos, matutino e vespertino, a escola se alça sobre alunos 

da Educação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais e finais. A comunidade 

circundante da escola é tradicionalmente rural, contudo é comum apresentar-se famílias 

residentes na zona urbana do Gama-DF e cidades e/ou comunidades rurais do Estado de 

Goiás. 

A missão do CEF PAB é construir uma educação de qualidade, com base no 

respeito ao outro, independente das diferenças sociais e características pessoais de cada 

estudante. Para o alcance dos objetivos propostos justifica-se a realização de ações e 

projetos específicos voltados para permitir ao aluno a construção de sua identidade, 

desenvolvendo seu senso crítico, sua criatividade e despertando suas potencialidades, 

ampliar a participação dos pais e a integração da família no processo pedagógico, 

conscientizar todos os membros da comunidade escolar sobre a importância da inclusão 

social e do respeito à diversidade humana, resgatar as relações interpessoais por meio do 

respeito e da afetividade. 
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As principais demandas do coletivo da escola no que tange ao trabalho da 

Orientação Educacional se assentam na construção de um ambiente escolar de convivência 

saudável entre todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, em ações que 

envolvam a participação e integração da família no acompanhamento da vida escolar do 

estudante e na conscientização dessas sobre o sistema de garantia de direitos da criança e 

do adolescente, em um trabalho preventivo que aborde as questões referentes ao respeito à 

diversidade humana, na motivação e autoestima dos alunos e na parceria com as redes 

sociais, buscando intervir significativamente nas questões que envolvam situação familiar de 

vulnerabilidade social e possíveis situações de violência e/ou violação de direitos. 

 

PROJETO APRENDENDO A CONVIVER ADEQUADAMENTE NA ESCOLA 

 

Objetivo Geral: 

Reconhecer a importância, compreender, valorizar e utilizar as regras mínimas de boa 

convivência. 

 

Objetivos Específicos: 

• Vivenciar os valores universais (solidariedade, respeito, colaboração...). 

• Interagir com os outros em pequenos grupos e diferentes situações, relatando suas 

ideias e respeitando as ideias dos outros. 

• Dispor-se a buscar soluções pacíficas para os problemas, de forma individual e 

coletiva, tanto envolvendo atitudes como conhecimento. 

• Saber ouvir os outros em diferentes situações. 

• Resolver os conflitos sem brigar, procurando controlar sua impulsividade. 

• Atuar com mais autonomia nas atividades habituais e nas interações com o grupo, 

desenvolvendo as possibilidades de tomar iniciativa e estabelecer relações afetivas e 

respeitosas. 

• Colaborar no planejamento e realização das atividades de grupo, respeitando 

pontos de vista contrários, articulando seus interesses com os dos outros, assumindo seu 

papel no grupo e suas responsabilidades. 
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• Estabelecer relações mais equilibradas e construtivas com os colegas com os 

colegas, comportando-se de maneira solidária, valorizando as diferenças e rechaçando 

qualquer tipo de preconceito e/ou discriminação. 

 

Justificativa:  

Promover atividades que favoreçam ao aluno a reflexão-ação da importância de se ter 

atitudes de cooperação, de sociabilidade, de respeito, de consideração, de 

responsabilidade, de tolerância e de respeito às diferenças individuais, com vistas a uma 

convivência social e pacífica (OP SOE – 2010); 

As questões que envolvem o respeito a diversidade são necessárias na educação e 

precisam avançar além dos discursos. Precisam chegar às escolas, às salas de aula e 

demais espaços escolares, ampliando os espaços de formação dos alunos para que os 

mesmos construam o conhecimento livre de estereótipos ou de preconceitos estabelecidos. 

Faz-se cada vez mais necessário construir espaços de reflexão e debate acerca da 

diversidade e do respeito às diferenças, promovendo ações afirmativas de combate ao 

preconceito e à discriminação, tendo por objetivo a construção de uma cultura de paz, em 

prol de uma ambiente saudável de convivência escolar. 

 

Metodologia / Atividades: 

Trabalho com textos e ou livros diversos que sugerem temas como solidariedade, 

respeito aos outros, boas maneiras, cooperação, estímulo à sensibilidade e reflexão... 

Jogos e dinâmicas que estimulem a amizade, cooperação e o respeito às diferenças. 

Elaboração de frases e histórias que enfatizem a convivência adequada no grupo. 

Dramatização de situações de conflito que podem surgir na escola, confrontando com 

a dramatização do que seria a atitude mais adequada para o momento. 

Conversas informais (rodinha) para refletir sobre situações que surgem em aula ou 

temas abordados em textos, buscando soluções no grupo e valorizando a participação e o 

comprometimento de todos. 

Atividades em grupo e duplas (Dinâmicas / Oficinas) 

Manual da Convivência 
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Definição das regras de convivência da turma 

Atividades em grupo e duplas (Dinâmicas / Oficinas) 

Temáticas a serem abordadas: 

• Autoestima x Motivação 

• Preconceito x Discriminação 

• Inclusão e Diversidade 

• Pessoas com Deficiência 

• Preconceito Étnico Racial (Racismo) 

• Mulheres (Igualdade de Gênero, Empoderamento Feminino,Machismo, Cultura do 

Estupro, Lei Maria da Penha) 

• Minorias Religiosas (Intolerância Religiosa, Fundamentalismo) 

• População LGBT (Orientação Sexual, Homofobia, Transfobia) 

• Movimentos Sociais organizados na/pela luta de direitos. 

 

Avaliação:  

Que cada aluno consiga integrar-se no grupo, participando ativamente, trocando 

experiências, resolvendo situações de conflito de forma tranquila e convivendo 

adequadamente conforme as regras elaboradas pela da turma e os valores trabalhados em 

aula. Que o grupo como um todo consiga demonstrar maior autonomia e sensibilidade para 

resolver os problemas que surgem com mais tolerância e amabilidade. 

Diferenças que geram indiferenças afastam pessoas. Diferenças que geram 

diversidade incluem pessoas. 

“O segredo está no significado que damos às pessoas e suas diferenças.” 

(Fagner Gouveia) 
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PROJETO - ECA: DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Objetivo Geral 

Conscientizar os alunos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, bem como 

as obrigações da família, da sociedade e do governo para com eles previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). O essencial é que esta lei diz que a criança e o 

adolescente são prioridade no Estado brasileiro e que devem receber todos os cuidados 

referentes à sua proteção e desenvolvimento. 

 

Objetivos Específicos 

• Promover ações que permitam o conhecimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (OP SOE – 2010). 

• Promover a conscientização dos estudantes sobre sua condição especial de 

pessoas em desenvolvimento e sujeitos plenos de direitos e deveres. 

• Despertar no aluno o interesse pelo conhecimento de seus direitos e deveres de 

cidadania contidos no ECA. 

•  Identificar junto aos alunos situações em que os direitos da criança e do 

adolescente não são respeitados, ampliando o pensamento crítico e reflexivo. 

 

Justificativa 

A proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA (1990) tem suas bases tanto em documentos internacionais da 

Organização das Nações Unidas, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) e Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), como na Constituição Federal 

(1988) e nas lutas históricas por melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras, 

nas fases da infância e adolescência. A necessidade de um amplo conhecimento sobre o 

ECA tem ensejado a implementação de políticas públicas que contam com a adesão de 

vários segmentos organizados da sociedade civil, mas um dos caminhos mais promissores 

está na escola. Daí, a obrigatoriedade da inclusão no currículo do ensino fundamental de 

conteúdos que tratem dos direitos de crianças e de adolescentes, conforme a Lei n. 
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11.525/2007, que altera a Lei n. 9.394/1996 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB. 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (Art. 227 da Constituição Federal Brasileira). 

Contudo, a interferência prática desta opção constitucional coube à legislação 

especial, aprovada em 13 de julho de 1990, através da promulgação da Lei Federal Nº 

8.069/90 – o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade. (Brasil, ECA, 2005, p.13) 

Nesse artigo, fica priorizado que a criança tem direitos assegurados em Lei e que 

estes são imprescindíveis para a manutenção de seu bem-estar. Assim, é necessário que 

todos os cidadãos conheçam e cumpram os direitos das crianças e dos adolescentes.   

Lei nº 9394/96 – dispõe: 

§ 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, 
conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como 
diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material 
didático adequado (BRASIL.LDB. 1996. Título V, Cap. II, Seção III, dispositivo 
incluído pela Lei nº 11.525, de 2007) 

 

De que forma o SOE espera que esse trabalho modifique a realidade do 
aluno, da escola e da comunidade? 

Fundamentando os educandos para o exercício da cidadania. 

Como exercer a cidadania nos dias de hoje? 

- Conhecer e saber reivindicar seus direitos; 

- Conhecer e cumprir suas obrigações / deveres. 
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Metodologia 

Na realização das oficinas serão utilizados recursos áudio visuais (cartilhas, 

história em quadrinhos, vídeos e animações sobre o ECA, músicas), desenhos, pequenos 

textos, caça-palavras, palavras cruzadas e jogral.  

 

PROJETO – INTERVENÇÃO NO BULLYING ESCOLAR POR UMA CULTURA DE PAZ 

 

Objetivo Geral 

Conceituar junto aos alunos o termo Bullying e ilustrar sua prática no cotidiano 

escolar, conscientizando os educandos dos malefícios causados por tais condutas. 

 

Objetivos Específicos 

• Promover atividades que favoreçam ao aluno a reflexão-ação da importância de se 

ter atitudes de cooperação, de sociabilidade, de respeito, de consideração, de 

responsabilidade, de tolerância e de respeito às diferenças individuais, com vistas a uma 

convivência social e pacífica (OP SOE - 2010), 

• Promover a conscientização dos estudantes sobre as diversas facetas da violência 

psicológica que o Bullying traz e o que proporciona como prática depreciativa entre as 

pessoas na sociedade, dentro das escolas, na vida cotidiana de todos nós, 

 

Justificativa 

LEI Nº 4.837, DE 22 DE MAIO DE 2012 Art. 1º Fica instituída a política de 

conscientização, prevenção e combate ao bullying nos estabelecimentos de ensino das 

redes pública e privada do Distrito Federal. 

A concepção de Bullying relacionada à realidade de violência, vem caracterizando os 

espaços escolares, tornando o assunto pertinente às atividades e propostas pedagógicas. 

Faz-se cada vez mais necessário construir espaços de reflexão e debate acerca do respeito 

às diferenças, promovendo ações afirmativas de combate ao preconceito e a discriminação. 

Assim sendo, faz-se essencial uma intervenção acerca do Bullying e suas implicações no 

contexto escolar, conscientizando a comunidade escolar acerca da importância do respeito 
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às diferenças, por uma cultura de paz, em prol de um ambiente saudável de convivência 

escolar.  

De que forma o SOE espera que esse trabalho modifique a realidade do aluno, da 

escola e da comunidade? 

- Promover uma mudança de comportamento por parte dos educandos, 

  - Estabelecer relações mais afetivas e de respeito mútuo entre os estudantes. 

- Contribuir para a redução dos índices de conflitos entre os alunos e violência 

escolar; 

 

Metodologia 

Na realização das oficinas serão utilizados recursos áudio visuais (cartilhas, história 

em quadrinhos, vídeos, reportagens, animações e músicas), desenhos e pequenos textos. 

 

PROJETO INTEGRADO DE TRANSIÇÃO ESCOLAR (SOE/EEAA/SR) 

 

Objetivo Geral: 

Abordar junto aos educandos temas relevantes ao crescimento (amadurecimento) 

individual e coletivo pertinentes a fase de transição para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio. Proporcionar o contato inicial dos alunos com a nova 

escola e o conhecimento prévio de questões referentes a nova (futura) etapa (realidade) de 

sua vida escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

Abordar questões referentes a dinâmica de trabalho (currículo, normas internas 

de convivência e avaliação) as quais os alunos vivenciarão na próxima etapa de sua vida 

escolar; 

• Proporcionar o contato prévio dos alunos com membros da equipe pedagógica 

(direção, professores, coordenação e SOE) da nova (futura) escola; 
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• Proporcionar a ida (à escola sequencial de EM) e recepção dos alunos 

(oriundos dos Anos Iniciais e Escolas de Anos Iniciais do EF) para conhecimento prévio dos 

espaços  pedagógicos e de aprendizagem da nova (futura) escola; 

 

Desenvolvimento (Etapas): 

1º momento > Intervenção junto aos alunos. Tema: Motivação x Hábitos de 

Estudo. 

2º momento > Intervenção junto aos alunos. Tema: Respeito x Autoestima. 

3º momento > Intervenção junto aos alunos. Tema: Questões práticas referentes 

ao CEF Anos Finais e Ensino Médio (estrutura/funcionamento, componentes 

curriculares/grade horária, regimento interno/normas, formas de avaliação/rendimento 

escolar, outros/dúvidas). 

4º momento > Visita ao CEM 02 (escola sequencial de EM) pelos alunos do CEF 

PAB matriculados no 9º Ano do EF.  

Recepção pelos responsáveis (Direção / SOE / EEAA / Coordenação) aos alunos 

oriundos da EC PAC (Anos Iniciais do EF). 

5º momento > Intervenção junto aos alunos. Impressões dos educandos acerca 

da nova (futura) etapa (realidade) de sua vida escolar. 

 

Metodologia: 

- Utilização de recursos audiovisuais (Power point, vídeos, músicas, dinâmicas). 

- Utilização de materiais impressos e ilustrativos (textos, fôlder, 

desenhos/ilustrações). 

- Debate (socialização). 

- Dinâmica (autoavaliação). 

- Avaliação individual (ficha) 
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EQUIPE DE APOIO A APRENDIZAGEM 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 

Paulo Freire (Patrono da Educação Brasileira) 

 

INTRODUÇÃO 

A rede pública de ensino do DF conta, desde 1968, com o serviço de suporte 

técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação 

em Psicologia e em Pedagogia (SEEDF, 2010, p. 13). A Portaria n.º 254, de 12 de 

dezembro de 2008, oficializou legalmente o serviço e mudou sua denominação para 

Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA). 

Em 2016, o Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta do Baixo - Gama/DF (CEF 

PAB) passou a contar com o atendimento de um profissional com formação em 

Pedagogia, com exercício fixo de 40 horas semanais, mas apresenta carência de 

profissional com formação em psicologia. 

A Orientação Pedagógica para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 

SEAA (SEEDF, 2010) determina que o trabalho da EEAA seja institucional e que tenha 

caráter preventivo e interventivo. São também anunciadas três dimensões desse trabalho, 

são elas: mapeamento institucional1 (MI), assessoria ao trabalho coletivo dos professores 

e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. 

O MI visa promover análise e reflexão sobre o contexto de intervenção da prática 

da EEAA, em duas etapas. A primeira refere-se ao levantamento e construção de 

informações sobre a comunidade escolar, suas rotinas e culturas. A segunda consta de 

análise das informações e organização ou ressignificação de um plano de ação da EEAA. 

A assessoria ao trabalho coletivo versa sobre a contribuição da EEAA, em parceria 

com os demais profissionais, para a análise crítica acerca da identidade profissional dos 

sujeitos escolares de modo a provocar a revisão das práticas pedagógicas e formação 

docente em serviço. 

A última dimensão aborda o acompanhamento dos processos de ensinos-

aprendizagem. São apresentadas duas frentes de trabalho: as discussões acerca das 

práticas de ensino e a intervenção nas situações de reclamações escolares. 
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Todas as ações da EEAA objetivam a superação das dificuldades no processo de 

ensino- aprendizagem, através do desenvolvimento de habilidades, considerando as 

múltiplas variáveis existentes na relação com o conhecimento e seus sujeitos. 

 

O CEF PAB 

 

Escola do Campo inaugurada em 08 de outubro de 1978, com início de suas 

atividades em 1979. Hoje atende 213 estudantes, divididos em dois turnos matutino e 

vespertino. Pela manhã estudam os estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (Ed. 

Infantil2 ao 5º ano), à tarde os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º 

ano). 

A comunidade atendida se divide entre residentes do Distrito Federal e do Estado 

de Goiás. Geograficamente, o CEF PAB fica a 9 km da área urbana do Gama e 6 km da 

cidade Jardim Serra Dourado (Goiás). O transporte de estudantes é feito pela SEEDF 

através de três ônibus. 

O CEF PAB não tem muros, seu espaço é aberto. Faz divisa com a Capela São 

José (frente) e duas chácaras (fundos e direita). O acesso dar-se por estrada de chão, 

cerca de 2km da DF-290. Próximo à escola, passa o Rio Ponte Alta. 

Os estudantes do matutino têm os seguintes tempos para aprendizagens: 

▪ 7h30 às 7h40 (10 min.): entrada e acolhida (momento de divulgação de 

informes, apresentações pedagógicas e abertura de ações pedagógicas). 

▪ 7h40 às 8h (20 min.): café da manhã (os ônibus começam o transporte às 

6h20. Assim, alguns estudantes iniciam suas atividades às 5h40. Portanto, 

podem chegar à escola sem a alimentação adequada para iniciar os estudos). 

▪ 8h às 10h (120 min.): primeiro tempo de aula. 

▪ 10h às 10h15 (15 min.): intervalo livre. 

1 O MI utilizou-se dos seguintes instrumentos e técnicas: questionários impressos e on-line, observação das 
rotinas escolares (em sala de aula, na entrada e saída de estudantes, no horário de lanche, no intervalo, na 
recreação etc.), entrevistas individuais (com profissionais, famílias e estudantes) e participação nas 
coordenações pedagógicas coletivas. A análise do MI possibilitou a identificação e a reflexão acerca das 
necessidades da comunidade escolar, nos conduzindo a uma ação que demanda estratégias e recursos 
específicos, bem como participação coletiva efetiva 



 

▪ 10h15 às 10h45 (30 min.): lanche. 

▪ 10h45 às 12h30 (105 min.): 2º tempo de aula. 

Os estudantes do vespertino têm os seguintes tempos para aprendizagens: 

▪ 12h45 às 13h (15 min.): lanche (ação desenvolvida na primeira aula). 

▪ 13h às 13h35 (35 min.): primeira aula. 

▪ 13h35 às 14h25 (50 min.): segunda aula. 

▪ 14h25 às 15h (35 min.): terceira aula. 

▪ 15h às 15h15 (15 min.): lanche (ação desenvolvida na terceira aula). 

▪ 15h15 às 15h30 (15 min.): intervalo. 

▪ 15h30 às 16h15 (45 min.): quarta aula. 

▪ 16h15 às 17h (45 min.): quinta aula. 

▪ 17h às 17h45 (45 min.): sexta aula. 

A Instituição Educacional (I.E.) não tem quadra para prática esportiva ou recreativa, 

as atividades são realizadas em várzea. O pátio interno (sem cobertura) mede, 

aproximadamente, 12mx5m. 

 

AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DO CEF PAB  

 

Segundo levantamento realizado com as famílias3, 68,29% das famílias dos 

estudantes trabalham com criação de animais ou plantações. Sendo 47,2% para consumo 

familiar. O uso de pesticidas é feito por 10,6% das famílias que têm plantação em suas 

propriedades. Quanto à posse da propriedade, 40,6% é cedido, 47,2% afirmam que são 

donos da terra e 7,3% alugam o espaço. 

Destacaram-se os seguintes exercícios profissionais na comunidade: 

▪ Caseiros (citado por 28 famílias); 

▪ Donas de casa (citado por 27 famílias); 

2 
Turma multietária, estudantes com 4 e 5 anos. 

3 
Levantamento de dados realizado por meio de questionário impresso e on-line, durante o período de 

23/03 a 10/04/2018. 61,5% das famílias de nossos estudantes participaram desta ação. 
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▪ Diaristas/Serviços gerais (citado por 9 famílias); 

▪ Agricultor/trabalhador rural (citado por 8 famílias). 

74% das famílias têm renda de até 1 salário mínimo (R$ 954,00). 23,6% 

registraram renda entre 1 e 3 salários mínimos. 

A escolarização (grau de instrução oficial) da comunidade apresenta-se abaixo: 

▪ Sem grau de instrução: 19,5% (24) 

▪ 1º grau incompleto: 24,4% (30) 

▪ 1º grau completo: 13,8% (17) 

▪ 2º grau incompleto: 11,4% (14) 

▪ 2º grau completo: 11,4% (14) 

▪ 3º grau incompleto: 6,5% (8) 

▪ 3º grau completo: 13% (16) 

As famílias têm em média de 4 a 6 pessoas na mesma residência 

(85,4%). 48,8% dos estudantes têm acesso à Internet em casa e 

45,5% não têm acesso. 

O meio de informação mais utilizado é a televisão (72,4%). 69,3% utiliza aplicativo 

de troca instantânea de mensagens, o mais citado foi o WhatsApp. 

 

OS PROFISSIONAIS DO CEF PAB  

 

O questionário socioeconômico e cultural, uma etapa do MI, obteve algumas 

informações4  relevantes que contribuem para reflexões sobre as ações pedagógicas. 

Quanto aos docentes em exercício no CEF PAB Gama/ DF, registramos que 95,2% têm 

graduação (licenciatura), tendo apenas um docente exercendo a profissão com Magistério 

(2º grau técnico). Destes 71,4% têm pós-graduação lato sensu e 9,6% pós-graduação 

stricto sensu (mestrado ou doutorado). Ainda foi revelado que 60% dos profissionais em 

exercício na Unidade Escolar (UE) possuem cursos específicos para atendimento de 

estudantes com necessidade educacionais especiais (ENEE). Sendo que 85,7% têm 

experiência profissional ou vivência com ENEE. A média de tempo de serviço é 16 anos, 

com grupo mais expressivo entre 16 e 25 anos (70%). 
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A respeito dos profissionais da Carreira Assistência (copa e cozinha, vigilância, 

secretaria, conservação e limpeza, portaria e monitoria da Educação Especial), 25% 

possuem graduação (licenciatura ou bacharelado), sendo que destes, 12,5% têm curso 

para trabalho com ENEE. 

 

OS ESTUDANTES DO CEF PAB 

 

Dos 213 estudantes matriculados em 2018, 110 são do sexo masculino e 102 do 

sexo feminino. O turno matutino tem mais meninos (55) do que meninas (43). O turno 

vespertino tem mais meninas (59) que do meninos (55). 

73,2% dos estudantes têm acompanhamento de um adulto em casa. Sendo o 

responsável pelo acompanhamento escolar a mãe (45,5%), seguido do par mãe e pai 

(24,4%). 

Os genitores são casados (52,8%), divorciados (20,3%) e em união estável (17,9%). 

Os estudantes tem orientação cristã em casa (80,5%), são católicos (35,77%) ou 

evangélicos (36,58%). 

São crianças e adolescentes que vivem em residências com consideradas grandes, 

pois apresentam entre 4-6 cômodos (64,2%) ou mais de 6 cômodos (8,9%). 22,8% dos 

estudantes vivem em moradias com 2 a 3 cômodos. 

 

O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO CEF PAB 

 

Os dados institucionais revelam índices que demandam reflexão acerca da 

organização e funcionamento da escola, bem como de sua rotina pedagógica e trabalho 

didático. Vejamos abaixo tais índices: 

 

 

 

4 Levantamento de dados realizado por meio de questionário impresso e on-line, durante o período de 23/03 a 

10/04/2018, e por consulta ao Censo Escolar 2017, disponível na Secretaria da UE. 
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDED) da Unidade 

Escolar (UE) Ensino Fundamental Anos Iniciais 

(EFAI) 

2011 2013 2015 201

7 

4,8 4,6 SEM MÉDIA SEM MÉDIA 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDED) da 

Unidade Escolar (UE) Ensino Fundamental 

Anos Iniciais (EFAF) 

2011 2013 2015 201

7 

SEM 

MÉDIA 

3,4 SEM MÉDIA  

 

Retenção - EFAI 

(2016) 

Retenção no Ensino Fundamental Anos Iniciais 

(2016) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

6,74% 

(6) 

0% 0% 20% (4) 6,25% 

(1) 

4,76% 

(1) 

Retenção - EFAI 

(2017) 

Retenção no Ensino Fundamental Anos Iniciais 

(2017) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

7,14% 

(6) 

0% 0% 18,18% 

(4) 

5,5% (1) 5,5% (1) 

 

Retenção - EFAF 

(2016) 

Retenção no Ensino Fundamental Anos Finais 

(2016) 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
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1,83% (2) 0% 0% 8,69% (2) 0

% 

Retenção - EFAF 

(2017) 

Retenção no Ensino Fundamental Anos Finais 

(2017) 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

4,95% 

(6) 

4,65% (2) 2,94% (1) 8% (2) 5,26% (1) 

Aprovados com 

dependência 

2,32% (1) 8,82% (3) 16% (4) 0

% 

 

Defasagem idade-

série EFAI 

Defasagem idade-série - EFAI 

(2017) 

(QUANTIDADE DE 

ESTUDANTES) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

13,82% (13) 7,14% 

(1) 

0% 12% (3) 19,04% 

(4) 

27,77% 

(5) 

Defasagem idade-

série EFAI 

Defasagem idade-série - EFAI 

(2018) 

(QUANTIDADE DE 

ESTUDANTES) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

9,09% 

(9) 

0% 5,26% 

(1) 

7,69% 

(1) 

20% (4) 20% (3) 

 

Defasagem idade-

série EFAF 

Defasagem idade-série - EFAF 

(2017) 

(QUANTIDADE DE 

ESTUDANTES) 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
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9,58% (21) 23,68% (9) 20% (7) 16% (4) 5,5% (1) 

Defasagem idade-

série EFAF 

Defasagem idade-série - EFAF 

(2018) 

(QUANTIDADE DE 

ESTUDANTES) 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

14,91% (17) 10,34% (3) 25% (8) 17,64% (6) 0

% 

 

Ainda acrescentamos que o quantitativo de estudantes matriculados tem 

aumentado, conforme tabela abaixo: 

 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

EF

AI 

EF

AF 

TOT

AL 

EF

AI 

EF

AF 

TOT

AL 

EF

AI 

EF

AF 

TOT

AL 

EF

AI 

EF

AF 

TOT

AL 

EF

AI 

EF

AF 

TOT

AL 

109 77 186 89 80 169 89 109 198 103 116 219 99 114 213 

 

REFLEXÕES 

 

O aumento de estudantes nas turmas pode comprometer o processo de ensino-

aprendizagem, devido lotação das salas de aula (algumas turmas estão acima do 

recomendado pela Estratégia de Matrícula da SEEDF 2018, pois possuem estudantes 

com direito a redução e adequações curriculares). 

A pouca estrutura de apoio (pátio interno pequeno, sala de informática desativada, 

sala de leitura desativada etc.) e material didático insuficiente (falta de livro didático e 

apetrechos para recreação e desporto) também oferecem obstáculos ao desenvolvimento 

do trabalho pedagógico, consecutivamente, ao rendimento dos estudantes. 

Foi constatado, através da participação da EEAA nas coordenações pedagógicas 

coletivas e no Conselho de Classe, o baixo rendimento de uma parcela significativa dos 

estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais. Esta constatação, na 
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percepção dos professores regentes, é devido o nível insuficiente de concentração, 

atenção e interesse dos estudantes. Fato verificado pelo baixo índice de realização de 

atividades escolares domiciliares e a ausência de hábito de estudo de alguns estudantes. 

Apesar do índice de aprovação com dependência5 ter baixado, passando de 

15,51% (2016) para 6,61% (2017), ainda continua preocupante, tendo em vista os 46% 

que estavam em risco de reprovação no final do 3º bimestre de 2017. 

Posto isto, torna-se crucial para o sucesso de estudantes e profissionais da escola 

a reflexão sobre a estrutura, organização e cultura da escola, para que provoquem ações 

preventivas e interventivas que maximizem as possibilidades de aprendizagem no 

ambiente escolar, na rotina pedagógica e na relação com o conhecimento e seus sujeitos. 

Nota-se distorção idade-série expressiva a partir do 3º ano do EFAI. A EEAA 

realizou mapeamento específico e identificou as possíveis causas para a defasagem e 

para o baixo rendimento, são elas: estudantes oriundos de outras escolas em outros 

Estados da Federação; com déficit de conteúdo escolar; e com Transtorno Funcional 

Específico (TFE6). Há ainda uma pequena parcela desses estudantes que ficaram fora do 

sistema de ensino devido mudança de residência. A escola não registra distorção idade-

série para exercício de atividades laborais no campo (criação de animais ou plantações). 

 

OBJETIVO GERAL 

 

▪ Promover o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e de seus sujeitos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Desenvolver habilidades que permitam a fluência do processo de ensino-

aprendizagem; 

▪ Conhecer os (as) estudantes e suas necessidades, potencialidades e limitações; 

5 
Conforme Art. 138 da Resolução n.º 1/2012 - CEDF, alterada pela Resolução n.º1/2014 - CEDF (publicada 

no DODF n.º 43, de 26 de fevereiro de 2014) e pela Resolução n.º 2/2016 - CEDF (publicada no DODF n.º 72, 
de 15 de abril de 2016). 
6 São classificados como TFE: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dislexia, 
Transtorno de Conduta (TC), distúrbio do processamento auditivo (DPA), disgrafia, disortografia, transtorno 

opositivo desafiador (TOD), dislalia e discalculia. 
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• Promover a compreensão dos processos de aquisição das habilidades; 

• Evidenciar o estádio de desenvolvimento cognitivo do estudante, conforme as teorias de 
aprendizagem; 

▪ Conscientizar a família sobre a importância de sua participação ativa e efetiva no 

desenvolvimento do (a) estudante; 

▪ Refletir, junto com os demais profissionais, sobre o cruzamento das atividades 

escolares e o estádio de desenvolvimento dos (as) estudantes; 

▪ Fomentar a participação e a cooperação da comunidade escolar (profissionais, 

famílias e estudantes); 

▪ Desenvolver o processo ação-reflexão-ação nas práticas pedagógicas; 

▪ Ressaltar a relevância da rotina de estudos na escola (profissionais da 

Educação) e em casa (família e estudante), com inserção de tempos e espaços 

para ampliar e/ou firmar o conhecimento; 

▪ Desenvolver dimensões da psicomotricidade que facilitem a aprendizagem. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Os procedimentos adotados pela EEAA do CEF PAB do Gama/ DF seguirão os 

descritos na Orientação Pedagógica para o Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem (SEEDF, 2010, p. 94-112), ressaltando: 

▪ Encontros com os Responsáveis (discussão das atividades preventivas e 

interventivas; orientação ao acompanhamento escolar pela família - hábito de 

estudo; tarefas escolares domiciliares; realização bimestral de campanhas para 

conscientização do sucesso escolar; Projeto Família de Sucesso - encontros 

para conversa sobre desenvolvimento da criança e do adolescente). 

▪ Participação nas Reuniões Bimestrais de Responsáveis (família-escola-

estudantes). 

▪ Construção de perfil dos estudantes através de pesquisa interativa (atividade em 

sala de aula). 

▪ Mapeamento de suas necessidades, potencialidades e limitações por meio de 

observações e interações diretas com os sujeitos escolares. 
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▪ Discussão das rotinas e procedimentos didáticos, bem como da relação com o 

conhecimento, nas coordenações pedagógicas, oficinas, palestras, debates etc. 

▪ Contribuição na formação docente (oficinas didáticas; coordenações 

pedagógicas; biblioteca do professor; entrevistas; trabalho pedagógico em sala 

de aula - TPSA). 

▪ Identificação das possibilidades de aprendizagem da comunidade escolar 

(processo de avaliação pedagógica e psicológica). 

▪ Construção do Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional (RAIE). 

▪ Participação ativa nos Estudos de Caso. 

▪ Empréstimo de jogos pedagógicos e de revistas em quadrinhos para utilização 

em casa, com o objetivo de ampliar tempo e espaço para os desenvolvimento de 

habilidades para aprendizagens. 

▪ Incentivo ao uso do Cartão de Visto no EFAI, para maximizar o 

acompanhamento escolar pela família. 

▪ Trabalho integrado com outros segmentos da U.E., tais como Serviço de 

Orientação Educacional (Projeto de Transição; Hábito de Estudo; Campanhas 

Bimestrais etc.), Sala de Leitura, Coordenação Pedagógica, Equipe Gestora etc. 

▪ Ações pedagógicas em sala de aula, para desenvolvimento de habilidades para 

aprendizagens. 

▪ Atendimento direto ao estudante, em pequenos grupos de trabalho ou 

individualmente, para desenvolvimento de habilidades para aprendizagens. 

▪ Encaminhamento para outros profissionais (otorrinolaringologista, neurologista, 

psicólogo, dentista, oftalmologista, ortopedista, professores de aulas de reforço, 

etc.) que possam contribuir para a investigação pedagógica, apontando outras 

possibilidades de avanço. 

 

SUJEITOS ESCOLARES E PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DA EEAA 

 

Para a ação plena da EEAA a comunidade escolar precisa ser mobilizada, pois 

somente através do trabalho participativo e coletivo alcançaremos o sucesso almejado. 

Assim, espera-se que os segmentos escolares (corpo docente, corpo discente, equipe 
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gestora, Serviço de Orientação Educacional, Sala de Recursos7, Pessoal da Manutenção, 

Conservação e Limpeza, Sala de Leitura, Coordenação Pedagógica, Secretaria, Portaria, 

Mecanografia, Copa e Cozinha e Vigilância) possam contribuir, conforme suas funções, 

espaços e tempos, no processo ensino-aprendizagem e no desenvolvimento integral da 

comunidade escolar. 

 

PÚBLICO-ALVO  

 

O trabalho da EEAA consciente na investigação e intervenção pedagógica do 

processo de ensino- aprendizagem, de forma mais específica, das habilidades para 

aprendizagens. Assim, o público-alvo da EEAA são estudantes que apresentarem 

necessidades educativas especiais8, no contexto dos transtornos funcionais específicos 

e/ou dificuldade acentuada para aprendizagem. 

Abaixo, registramos dados referentes ao quantitativo de reclamações escolares, 

para início de trabalho pedagógico em 20189, incluindo estudantes com diagnóstico 

médico, solicitação de apoio pedagógico e casos em investigação pedagógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
A U.E. dispõe de profissional para Sala de Recursos. Uma professora para atendimento do turno matutino e 

duas para o turno vespertino. 

8 
Estudantes com necessidade educativas especiais com deficiência (visual, física, intelectual, auditiva, 

múltipla etc.) são  atendidos pela Sala de Recursos própria, observando a disponibilidade do serviço. 
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RECLAMAÇÕES 

ESCOLARES10 

▪ Total: 63 (33 do EFAI/ 30 

do EFAF) 

▪ Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH): 1 (EFAI)/ 4 (EFAF) 

▪ Transtorno de Conduta (TC): 1 (EFAI) 

▪ Dificuldade auditiva: 1 (EFAF) 

▪ Disfluência: 1 (EFAI)/ 1 (EFAF) 

▪ Dificuldade na Fala: 2 (atrasos: 1/ articulação: 1) 

(EFAI) 

▪ Específico de leitura e escrita: 7 (EFAI) 

▪ Baixa concentração: 3 (EFAI) 

▪ Dificuldade acentuada não especificada: 12 

(EFAI)/ 10 (EFAF) 

▪ Retidos em 2017: 6 (EFAI)/ 6 (EFAF) 

▪ Estudantes aprovados com dependência em 2017: 

8 (EFAF) 

 

Ressaltamos que o atendimento da EEAA estende-se aos demais responsáveis 

(família e profissionais), buscando a reflexão das ações que possam favorecer o pleno e 

satisfatório desenvolvimento escolar e acadêmico. 

 

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL: CORPO DISCENTE 

 

— O que você pode fazer para melhorar seu rendimento 

na escola? 

—  Estudar e para de ser burro. (estudante do 7º ano A 

vesp. - 2017) 

— Prestar a atenção nas aulas para de fica viajando no tempo. (estudante do 9º ano 

A vesp. - 2017) 

— Mim dedicar mais so que as vezes eu não consigo. (estudante do 8º ano A 

vesp. - 2017) 
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O trabalho11 da EEAA obteve, através de questionário e entrevista coletiva, os 

seguintes dados dos estudantes do turno vespertino (EFAF), para início de trabalho 

pedagógico 2018: 

▪ Quanto tempo o estudante dedica-se ao estudo diário em casa? 

Ano 

letivo 

0-9 minutos 10-30 

minutos 

31-60 

minutos 

61-90 

minutos 

91-120 

minutos 

2017 27,83% 52,57% 12,37% 6,18% 1,03% 

2018 5,88% 49,01% 17,64% 17,64% 1,96% 

 

Tendo como referência o ano letivo de 2017, temos um aumento no período de 

estudo domiciliar e também na utilização desse tempo. Os estudantes ainda utilizam o 

tempo de estudo em casa para realização de “deveres de casa” (pequenos exercícios 

oferecidos pelos professores regentes), mas já desenvolveram consciência de que outras 

atividades são importantes para seu sucesso. 

A EEAA continuará com o esforço de ampliar o tempo de estudo domiciliar e 

promover atividades pedagógicas que envolvam, não apenas o próprio estudante, mas, 

também outros membros de sua família. Uma estratégia que se mostra promissora é o 

empréstimo de jogos pedagógicos. O estudante se apropria do jogo, nos atendimentos da 

EEAA, leva para casa, a família recebe instruções de como jogar e ajuda a zelar pelo 

material. Também serão disponibilizadas revistas em quadrinhos (gibis) para a leitura em 

casa. 

 

 

 

 

 

 

9 
Dados obtidos em 24/04/2018. 

10 
Reclamações escolares podem ser consideradas quaisquer dificuldades que se apresentem durante o 

processo pedagógico, manifestadas nas ações de aprender e ensinar (SEEDF, 2010, p. 73). 
11 

Trabalho Pedagógico em Sala de Aula (TPSA) realizado nos meses de fevereiro e março de 2018. 
Participaram desse trabalho 87 (oitenta e sete) estudantes. 
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▪ Que horas o estudante dorme e acorda diariamente? Quanto tempo de sono ele 

tem? 

HORÁRIO DE 

DORMIR 

20h - 

21h 

21h - 

22h 

22h - 

23h 

23h - 

00h 

Após 

00h 

1,96% 0% 15,68% 50,98% 31,37% 

 

HORÁRIO DE 

ACORDAR 

5h - 

6h 

6h - 

7h 

7h - 8h 8h - 

9h 

9h - 10h Após 

10h 

0% 17,64

% 

19,60% 37,25

% 

19,60% 5,88% 

 

DURAÇÃO DO 

SONO 

6-7 horas 8-9 horas 10-11 

horas 

+ de 12 horas 

15,68% 52,94% 29,41% 1,96% 

 

O tempo de sono contribui para a melhoria do aprendizado escolar, pois permite 

maior concentração, atenção e disposição para as atividades propostas em sala de aula, 

além da consolidação da memória. Desta forma, torna-se importante orientar as famílias e 

os estudantes sobre a duração e qualidade de sono. 

Segundo a Fundação Nacional do Sono (EUA)12, crianças dos seis aos treze anos 

precisam dormir entre 9 e 11 horas por dia. Já adolescentes, quatorze aos dezessete 

anos, precisam ter entre 8 e 9 horas de sono. 

Conhecendo o horário que os estudantes dormem e acordam é possível organizar 

melhor o estudo em casa, além de podermos conhecer um pouco da rotina familiar 

(relações interpessoais e mídia preferida, por exemplo). 
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▪ O estudante do CEF PAB realiza outras atividades frequentes além de estudar? 

Que atividades? 

Não 

realiza 

atividade 

além 

de estudar 

Peque

nas 

tarefa

s 

doméstica

s 

Trabalho 

fora de 

casa 

Cultivo 

de 

planta

s 

Criação 

de 

animai

s 

Outros 

(aulas de 

música, 

artes 

marciais, 

esportes) 

51

% 

33,33% 13,72% 5,88% 7,84% 7,84% 

 

 Estes números nos fazem conhecer um pouco da rotina do estudante em sua 

casa, sobre as atividades que são desenvolvidas e seu impacto no trabalho escolar. A 

partir dessa reflexão podemos aprimorar o currículo, os materiais utilizados em sala e 

até mesmo a didática aplicada. É possível que atividades  extracurriculares possam 

ser planejadas e orientadas pelos estudantes (monitoria), demonstrando, até mesmo, 

proficiência em diversas áreas. 13,72% dos estudantes trabalham com plantação ou 

criação de animais, estes podem ter uma experiência relevante para os demais da 

comunidade e podem exercer a função de multiplicadores de conhecimentos necessários 

à vida no campo. 

Uma informação relevante é a quantidade de estudantes que trabalham fora de 

casa, geralmente em feiras, com seus familiares, na venda de artigos produzidos na 

propriedade. A visão de mundo, a carga social e a disposição desses estudantes pode se 

mostrar diferente dos demais. Esse entendimento muda a forma como nos relacionamos 

com o estudante e seu percurso escolar. 

 

 

 

 

12  
Artigo publicado no periódico Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation (EUA). 

Disponível em 

<http://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(15)00160-6>. Acesso em 28/03/2017. 

http://www.sleephealthjournal.org/article/S2352-7218(15)00160-6
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▪ Qual é a sua melhor qualidade enquanto estudante? 

Corporal Lógico 

matemático 

Interpesso

al 

Intrapesso

al 

15,68% 13,72% 7,84% 13,72% 

Linguística Naturalista Espacial Musical 

41,17% 0% 4% 0% 

 

O trabalho com essa pergunta foi um dos mais complicados durante a atividade. Os 

estudantes não souberam dizer suas qualidades, no que são bons, no que se destacam. 

Talvez reflexo de um mundo que cobra muito e pune com severidade, mas não orienta, 

não acompanha, não oferece suporte. 

Por opção didática, aglutinamos as respostas conforme a Teoria das Inteligências 

Múltiplas (GARDNER, 1995), buscando a valorização do conhecimento e da experiência 

dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

A partir desse quadro, poderemos planejar atividades que permitam melhorar as 

relações professor- estudante-conhecimento, a autoestima e a apropriação dos 

conteúdos. A EEAA formulará, incentivará e participará de ações pedagógicas que 

contemplem tais objetivos. Entre elas, citamos: Feira Cultural, Gincana, Show de 

Talentos. 

 

▪ O que a escola poderia fazer para melhorar o ensino que oferece? 

Estrutura Material Aparênc

ia 

Tempo Conteú

do 

Metodolo

gia 

Nada 

37,25% 17,64% 7,84% 13,72% 7,84% 7,84% 7,84% 

 

A escola tem passado por reformas (banheiros, cozinha, bebedouros, sala de 

leitura, laboratório de informática, secretaria etc.), desde o início do ano letivo de 2018. 

Então, boa parte das demandas, com referência à estrutura física e à aparência, tem sido 

atendida. Existem planos para construção da quadra e para a cobertura do pátio interno. 

Tais conquistas melhoram a relação da comunidade com o espaço  escolar, 

consecutivamente, com seus sujeitos. Ampliar o conforto, as condições de dignidade e os 

espaços de ação pedagógica interferem positivamente no sucesso da comunidade. 



63 

 

A limpeza e conservação da escola agora são realizadas por empresa terceirizada. 

Assim, com mais pessoas e materiais, a escola apresenta-se como um espaço mais 

agradável e receptivo para estudantes e profissionais. 

Apesar de percebermos a quebra de ritmo entre os tempos de trabalho curricular 

em sala de aula, consideramos necessários por se tratar de comunidade em risco social, 

conforme dados do DIEESE e de nosso próprio mapeamento institucional. A ação da 

EEAA não pode desconsiderar a realidade social, econômica e cultural da comunidade, 

sob risco de tornar-se ineficiente na reflexão e superação dos desafios para a 

aprendizagem. 

Uma demanda relevante dos estudantes é o trabalho com informática, 

principalmente na produção de conteúdos em vídeo e na produção de games. As duas 

possibilidades são palpáveis em nossa realidade, pois, teoricamente, temos as condições 

para tal trabalho extracurricular. Porém, é preciso aguardar a liberação do laboratório de 

informática para formularmos uma proposta que contemple tal desejo dos estudantes. 

A EEAA considera esse trabalho com uma excelente oportunidade de melhorarmos 

o nível de apreensão curricular, de organização e de postura estudantil, fatores que, 

certamente, elevarão os índices de aprendizagem, pois tornam a aula mais atrativa e 

interativa. 

 

▪ O que dificulta a sua aprendizagem nesta escola? 

Estrutur

a 

Material Colegas Transport

e 

Tempo Metodolo

gia 

Nada 

5,88% 3,92% 60,78% 11,76% 3,92% 1,96% 11,76% 

 

O que nos chama a atenção neste item é o índice que estudantes que afirmam que 

outros estudantes estão dificultando a aprendizagem em sala de aula. Estes alegam 

excesso de ruídos e barulhos durante as explicações ou apresentações. Tal fenômeno 

compele o professor a chamar a atenção dos estudantes com mais frequência, fazendo 

com que o tempo de trabalho curricular efetivo seja reduzido. Com tempo reduzido, não 

há a devida compreensão dos temas, o que nos leva ao baixo rendimento escolar. 

O estudante do campo utiliza o transporte da SEEDF. Assim, algumas situações 

são geradas e podem interferir na qualidade de sua participação nas atividades escolares. 

Acordar muito cedo para não perder o ônibus (alguns acordam por voltas das 5h40) e 
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ficar até uma hora em trajeto em estrada de chão (sacudindo e com muita poeira) são 

exemplos dessas situações. O estudante pode se apresentar sujo, cansado, com sono, 

agitado e indisposto. Assim, a escola precisa entender que o acolhimento humano precisa 

ser diferente e se preparar para reestruturar suas dinâmicas, também com o objetivo de 

amenizar o desgaste gerado pela vinda ao estabelecimento escolar. 

O predomínio das aulas expositivas é o outro item que precisa ser redimensionado. 

Reconhecemos a importância desse método, mas torná-lo o único possível, pode diminuir 

a atenção e a motivação  necessárias para a aprendizagem dos estudantes. A EEAA se 

propõe a discutir estratégias alternativas, bem como formas de tornar a aula expositiva 

mais atraente para o ouvinte (ganchos de atenção, contação de histórias, mapa 

conceitual, interatividade, gestual apropriado, comunicação assertiva etc.). 

11,76% dos estudantes que participaram da atividade afirmam não ter nada que 

dificulte sua aprendizagem. Ambos forneceram dados importantes para a discussão sobre 

postura e participação estudantil, a função dos sujeitos escolares e até mesmo sobre a 

organização das salas de aula (mapeamento pedagógico13). 

O trabalho da EEAA é promover a aprendizagem na comunidade, portanto, a partir 

dessas informações poderemos discutir formas de intervenção na instituição (murais, 

oficinas, rodas de conversa, grupos de tarefa, momentos de formação docente etc.). Para 

melhorar o trabalho escolar é preciso entender o desenvolvimento da criança e do 

adolescente, seus dilemas e necessidades. 

 

▪ Você gosta de ler? O que prefere ler? 

Não Sim 

19,6% 80,4% 

 

 

 

 

13 Estratégia pedagógica utilizada para formar zonas de aprendizagem em sala de aula pelo 

contato de estudantes com habilidades diferentes. 



Tipos de 

mídias 

Revistas em 

quadrinhos 

Revistas Livros 

25% 7,5% 67,5% 

 

As habilidades de leitura, compreensão e expressão da mensagem do 

texto e de seu entendimento formam a base para a aprendizagem escolar. 

Mesmo disciplinas que tradicionalmente exigem a resolução de cálculos 

demandam tais habilidades. Assim, desenvolver o hábito da leitura torna-se 

indispensável para o sucesso escolar. A EEAA incentivará e participará das 

ações da Sala de Leitura, Apoio Pedagógico, Rodas de Leitura em Sala de 

Aula e Projeto Interventivo EFAI e EFAF. 

As respostas sobre o que os estudantes preferem ler voltaram-se para 

o tipo de mídia, quando se esperava os gêneros textuais. A explanação 

sobre as perguntas do questionário contemplou este entendimento, mas os 

estudantes optaram por este tipo de resposta ou não entenderam a pergunta 

ou não souberam responder por falta de conhecimento sobre os gêneros 

textuais (fábulas, poema, romance,  piadas, notícias, carta etc.). 

 

▪ O estudante do CEF PAB tem acesso à Internet em sua 

residência? Que sites/aplicativos costuma visitar/usar? 

Não Sim Youtube Faceboo

k 

WhatsA

pp 

Outros 

19,6% 80,4

% 

48,78% 24,39% 12,19% 14,63% 

 

Reconhecemos a importância da Internet nas relações entre as 

pessoas, principalmente na comunicação. E com os estudantes do CEF PAB 

não é diferente, eles utilizam a Internet para ter acesso aos amigos e 

colegas, para entretenimento. Nas entrevistas surgiu com frequência o uso 
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do smartphone (celular) para acesso à Internet. Mas tal aparelho continua 

sendo utilizado apenas para comunicação e entretenimento. Os aplicativos 

que mais surgiram foram jogos variados e WhatsApp. Está constatação 

promove a reflexão sobre as formas tradicionais de comunicação 

institucional, sobre como podemos ampliar o tempo e o espaço de 

aprendizagem e, também, sobre as formas de interação com essa 

comunidade cada vez mais conectada. 

Ressaltamos que 19,6 % dos estudantes não têm acesso à Internet. 

Em 2017, a porcentagem era de 34,02%. Para estes a escola pode 

representar espaço de conexão com essa cultura digital, promovendo 

inclusão. Daí surge a necessidade da reativação da sala de informática e da 

utilização das Tecnologias Digitais de Interação, Comunicação e Expressão 

(TDICE) na educação dos estudantes. 

 

▪ O estudante do CEF PAB está satisfeito com seu rendimento? O 

que pode ser feito para melhorar? 

SATISFAÇÃO COM O 

RENDIMENTO 

Sim Não 

3,09% (3) 95,87% 

(94) 

 

ATITUDES QUE PODEM MELHORAR NO RENDIMENTO 

Estudar 

mais 

Prestar mais 

atenção 

Ficar 

quieto 

Sem sugestões 

79,48% 

(62) 

20,51% (16) 12,82% 

(10) 

7,69% (6) 
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O estudante do CEF PAB está consciente de seu rendimento escolar 

e entende a necessidade de manter-se em permanente estado de formação. 

Mas é preciso ressaltar, são estudantes entre 4 e 14 anos. 

Ou seja, existem outros interesses que se misturam no espaço escolar e, em 

diversos momentos, serão mais importantes do que o trabalho curricular 

oficial. 

São seres humanos em desenvolvimento, enfrentando desafios 

quanto à formação da personalidade, da identidade social, da conquista de 

espaço e até mesmo pela liberdade de pensamento e ação. 

Portanto, cabe à escola e à família orientar cuidadosamente a 

educação desses jovens, com todo carinho e profissionalismo necessários. E 

isso significa ampliar a compreensão sobre desenvolvimento humano na 

sociedade contemporânea e de como os arranjos sociais, culturais e 

econômicos podem impactar a estrutura e organização escolar. 

 

ALGUMAS AÇÕES PREVISTAS 

 

Conforme necessidade pedagógica, a EEAA executará ações 

preventivas ou interventivas em contexto institucional. Entre tantas 

possibilidades, citamos: 

▪ Divulgar o serviço oferecido pela EEAA, explanando sobre sujeitos, 

ações, recursos, tempos e espaços. 

▪ Campanha para desenvolvimento de hábitos de estudo, utilizando 

cartazes nos murais e sala de aula, cartilhas com dicas de como 

estudar melhor, conversa direta com os estudantes e orientação 

para os responsáveis (famílias). 

▪ Trabalho de conscientização sobre a importância do sono para a 

aprendizagem, autocontrole e comportamento e como a família 

pode contribuir para uma qualidade superior desse descanso 

necessário. Este trabalho pode ser desenvolvido através de 

encontros (rodas de conversa), bilhetes, cartazes e peças teatrais. 
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▪ Implementação de formas alternativas de comunicação com a 

comunidade escolar (WhatsApp e Facebook, por exemplo). 

▪ Estimular o uso da agenda (caderno brochura simples) com ciência 

do Responsável. 

▪ Discutir o uso do Cartão de Visto (acompanhamento pedagógico e 

familiar das tarefas propostas). 

▪ Montagem de murais, faixas e cartilhas sobre a postura e 

participação estudantil. 

▪ Rodas de conversa com profissionais, famílias e estudantes para 

troca de experiências. 

▪ Construção das Regras da Boa Convivência Escolar, com 

cerimônia para assinatura do Termo de Compromisso, fixação do 

banner e entrega da placa para colocação em sala de aula. 

▪ Pintura de jogos no piso para desenvolvimento psicomotor, do 

raciocínio, da interação social e da aprendizagem. 

▪ Participação no Projeto Interventivo do EFAI e do EFAF. 

▪ Formação docente através de oficinas (temas sugeridos: jogos e 

Brincadeiras; avalição da aprendizagem; psicogênese da língua 

escrita; Matemática e criatividade etc.), participação nas 

coordenações pedagógicas e atividades demais atividades 

escolares. 

 

RECURSOS 

 

Os recursos necessários para a realização do trabalho da EEAA serão 

descritos nos Planos de Trabalho específicos de cada atividade. Porém, 

profissionais, familiares e estudantes podem consultar a lista de recursos 

pedagógicos disponíveis e verificar sua utilização com o Pedagogo da 

EEAA. 
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FACILITADORES DA AÇÃO DA EEAA 

 

Após o MI, apontamos alguns itens que poderiam contribuir para a 

ação plena da EEAA na Unidade Escolar, se existentes. Entre eles: 

▪ Sala própria para atendimento (com espaço suficiente para mesas; 

canto da leitura; guarda de materiais e fichas de estudantes; 

manutenção do sigilo; e realização de jogos e dinâmicas de grupo); 

▪ Mobiliário adequado (mesa redonda; cadeiras baixas para crianças; 

armários de aço duas portas com tranca e chave); 

▪ Jogos pedagógicos variados, adaptados às necessidades e a faixa 

etária dos estudantes; 

▪ Computador, conexão com Internet e impressora multifuncional; 

▪ Material de expediente. 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do trabalho da EEAA será realizada por meio de 

questionários impressos e on-line (avaliação institucional), exposição direta 

nos momentos pedagógicos e exposição indireta por meio de caixa de 

sugestões (localizada na Sala dos Professores). 

 

DURAÇÃO 
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Este Plano de Ação será realizado durante o ano letivo de 2018, tendo 

dois tipos básicos de ações  no tocante ao momento da execução, as 

ordinárias (com execução fixa: semanal, quinzenal, mensal ou bimestral) e 

extraordinárias (realizadas conforme a necessidade pedagógica). 

São consideradas ações ordinárias: a participação nas coordenações 

pedagógicas coletivas (semanal); trabalho preventivo ou interventivo nas 

turmas (quinzenal); momento de devolutiva sobre o processo pedagógico de 

prevenção-intervenção (mensal); encontro com a família para discussão do 

trabalho e novo planejamento (bimestral); atendimento pedagógico aos 

estudantes - individual ou em pequenos grupos de trabalho (semanal). 

São ações extraordinárias: trabalhos interventivos em sala de aula 

(convite docente; indicação da Equipe Gestora ou Coordenação 

Pedagógica); oficinas de trabalho didático; atendimento à comunidade 

escolar (momento de escuta ativa). 
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 C e n t r o  d e  E n s i n o  F u n d a m e n t a l  P o n t e  A l t a  d o  B a i x o  

D F  2 9 0  K m  1 4  N ú c l e o  R u r a l  P o n t e  A l t a  G a m a / D F  

 T e l e f o n e :  ( 6 1 )  3 5 0 6 2 0 8 0  

E m a i l :  c e f p a b . c r e g a m a @ g m a i l . c o m  

 

 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Trata-se de um importante mecanismo de aprimoramento da prática 

de gestão educacional. No ano de 2018, será desenvolvida uma metodologia 

de avaliação por meio de questionários os quais detectam as demandas da 

escola e busca seu melhoramento ou aperfeiçoamento. Diferentemente de 

outras gestões do CEF PAB, a direção busca dirimir os conflitos interpessoais e 

despropositados que ocorriam nas reuniões que alimentavam o ódio e a 

angústia dos profissionais. 
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