
1 
 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRO ENSINO FUNDAMENAL PONTE ALTA NORTE 

GAMA -DF 

 

 

 

 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

CEF PAN 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMA ,  MAIO DE 2018 



2 
 

                                      A escola 

 

A escola é... 

o lugar onde se faz amigos, 

não se trata só de prédios, salas, quadros, 

programas, horários, conceitos... 

A escola é, sobretudo, gente, 

gente que trabalha, que estuda, 

que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

O coordenador é gente, o professor é gente, 

o aluno é gente, 

cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém, 

nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar 

é também criar laços de amizade, 

é criar ambiente de camaradagem, 

é conviver, é se  “amarrar nela”! 

Ora, é lógico... 

numa escola assim vai ser fácil 

estudar, trabalhar, crescer, 

fazer amigos, educar-se, 

ser feliz 

 

Paulo Freire 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTE ALTA NORTE 

DF 475, KM 05 – NÚCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE 

(61) 98415-9921 

CEP: 72457-993 

 

 

Dados de Identificação 

 

▪ Mantenedora – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

▪ C.G.C:  00.394.676/0001-07 

▪ Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9° andar 

▪ Telefone/Fax/e-mail: (61)3224 0016 / 3255 1266 

▪ FAX: (61) 3224 0016 3225 1266 – e-mail: imprensa@se.df.gov.br 

▪ Data da fundação: 17/06/60 

▪ Registros: FEDF – Fundação Educacional do DF Decreto n º 48. 297, de 17/06/60; 

▪ Utilidade Pública: Oferecer recursos para a viabilização da educação formal 

▪ Secretário de Educação : Marcelo Aguiar  

 

Dados Instituição Educacional 

 

▪ Nome da Instituição: Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta Norte do Gama 

▪ Endereço: DF 475 km 5 - Núcleo Rural Ponte Alta Norte – Gama/DF 

▪ Telefone/fax/e-mail: Escola não possui telefone fixo e nem orelhão. 

▪ E-mail da escola: cefpan.cregama@gmail.com 

▪ E-mail interno da escola: cefpontealta@gmail.com 

coordenacaoecpan@hotmail.com 

- Welch de Paiva Gonçalo e Silva: 99263-2195 - Diretor 

- Francisco José Ramos – Vice - Diretor 

mailto:imprensa@se.df.gov.br
mailto:cefpan.cregama@gmail.com
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▪ Localização: Escola rural, localizada as margens da DF 475  km 5 –Núcleo Rural 

Ponte Alta Norte – Gama /DF- “a 2 km da entrada do Cemitério do Gama/DF”. 

▪ Divisão ou Subdivisão de ensino: Escola subordinada a Coordenação  Regional de 

Ensino do Gama. 

▪ Data de criação da Instituição Educacional: 30/08/1994 

▪ Autorização: Portaria nº 495 de 09 de dezembro de 2009. 

▪ Turno de Funcionamento: diurno  

▪ Nível de ensino disponibilizado: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (1º/5º ano – 

manhã e do 6º ao 9º ano no vespertino). 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

A equipe gestora do Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta Norte do Gama, 

juntamente com professores, auxiliares de educação e membros do Conselho Escolar 

elaboraram e aprovaram o Projeto Político Pedagógico desta Unidade de Ensino entre os 

meses de julho e agosto de 2016. Em 2017 foram atualizados dados de servidores, docentes, 

número de alunos e algumas mudanças foram feitas. A participação da comunidade escolar 

aconteceu por meios de questionários e estudos, o que poderá ser comprovado no decorrer 

deste documento. 

 Sua construção tem como fundamento e suporte teórico os documentos 

publicados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e pelo 

Ministério da Educação (MEC), em vigência, bem como as publicações e pesquisas 

reconhecidas de importantes autores da área educacional. Entre esses documentos, 

destacamos: o Currículo em Movimento da Educação básica (2014/2017), as Diretrizes de 

avaliação educacional (2014-2016), as Diretrizes pedagógicas do BIA (2012), a Orientação 

Pedagógica: projeto político-pedagógico nas escolas (2014) e os textos de Benigna Villas 

Boas (2004, 2008, 2010). 

A execução visa democratizar o espaço escolar, fornecer uma educação básica de 

qualidade, erradicar a repetência, diminuir a evasão escolar, adequar o aluno a idade/ano, 

corrigir o fluxo, tornar o ambiente escolar agradável e atrativo aos alunos e a comunidade, 

atender as especificidades dos alunos ANEE, melhorar o desempenho das avaliações 

(Olimpíada de Matemática Brasileira, Olimpíada de Matemática no DF (1º ano de 

participação) e Prova Brasil. Implementar os Projetos Interventivos séries iniciais e finais, 

melhorar  o índice do IDEB.  Essas ações executadas em conjunto e com dedicação têm 

como objetivo melhorar as condições culturais, sociais e econômicas das famílias do 

Núcleo Rural Ponte Alta Norte, possibilitando o exercício pleno da cidadania.  
  

O PPP contemplará a historicidade da escola, o diagnóstico da realidade da comunidade 

escolar do campo, a função social e os princípios orientadores das práticas pedagógicas, os 

objetivos, as concepções teóricas da organização do trabalho pedagógico da escola, das 

práticas e estratégias de avaliação, bem como da organização curricular e do trabalho 

pedagógico da escola. Abordará, o modo como será o acompanhamento e avaliação do projeto 

político pedagógico. No PPP, serão apresentados o plano de ação para o desenvolvimento e 

implementação do PPP, projetos individuais e coletivos desenvolvidos na escola e o plano de 
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ação da Pedagoga que chegou  em 2017, sendo que o mesmo será inserido nesse Projeto no 2º 

semestre de 2017. 

 

 Sendo a escola uma instituição dinâmica, as atividades propostas poderão ser 

reestruturadas no decorrer do ano letivo a fim de atingirmos os objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

- Matutino: (07:30 às 12:30 ) – Ensino Fundamental/Séries Iniciais: 1º A , 2º A , 3ºA , 4º  

A e 4º B e 5º A e 5° B anos – Total de 121 alunos. 

 - Vespertino: (13:00 às 18:00) – Ensino Fundamental/Séries Finais: 6º ano ao  9º ano: 6º 

A e 6° B ,  7º A e 7º B, 8º ano A, 9º A .   Total de 154 alunos. 
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

O Centro de Ensino Fundamental Ponte Alta Norte é um Estabelecimento Público 

situada na DF 475, Km 05 que foi idealizada pela Associação dos Moradores do Núcleo Rural 

Ponte Alta Norte do Gama para atender a comunidade local, sendo que a mesma foi 

construída com material metálico (escola de lata). Foi inaugurada pelo Governador Joaquim 

Roriz em 30 de agosto de 1994. 

Por sua localização bem como a comunidade atendida por esta escola e de acordo 

com o Decreto n° 7.352, de 04 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação 

do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), é 

considerada uma escola do campo. Em seu Art. 1°, parágrafo 1°, inciso II, a escola do campo 

é assim caracterizada: ―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. (BRASIL, 2012, p. 81). 

No ano de 1995 teve início o primeiro ano letivo sob a direção de Maria Vales Pereira, 

atendendo as seguintes modalidades: Pré-Escola, CBA, 3ª e 4ª séries e Supletivo (fase I e II), 

nos turnos: matutino e vespertino.  

Ainda sob a direção de Maria Vales Pereira no ano de 1996 foi disponibilizado as 

seguintes modalidades: Pré-Escolar, 1ª à 5ª séries do Ensino Fundamental com horário 

intermediário e Supletivo (Fase I e II) no noturno.  

Em 1997, o governador Cristovam Buarque de Holanda realizou ampliação de mais 

um bloco de salas de aula. Passando assim a escola a disponibilizar as seguintes modalidades: 

Pré-Escola, a primeira fase da Escola Candanga, Reintegração, 3ª a 6ª séries, no diurno e 

Supletivo (Fase I e II) no noturno. 

No ano letivo de 1998 a escola ofereceu as seguintes modalidades: Pré-Escola, 

primeira e segunda fase da Escola Candanga, TRI, TR2 e 5ª a 8ª séries no diurno e Supletivo 

(Fase I e II) no noturno.  

No ano letivo de 1999 este Estabelecimento de Ensino ofereceu as mesmas 

modalidades de ensino do ano anterior. Neste ano, a professora Ana Cláudia Ferraz Bonfim, 

assumiu a direção, permanecendo até 2001.  
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Em 2002 a professora Vera Lúcia Mesquita da Rosa, assumiu a direção, 

permanecendo até 2006. Neste ano permaneceu do pré-escolar até a 8ª série do Ensino 

Fundamental no diurno, sendo que a partir de 2003 foi extinto o EJA 1º segmento. 

Em 2007 assume a direção a professora Ana Cláudia de Lavôr Silva, permanecendo até o ano 

de 2008, oferecendo às modalidades: 1ª à 8ª série no diurno. Neste mesmo ano, durante a gestão do 

Governador José Roberto Arruda, foi realizada uma reforma, na qual foram  substituídas as salas de 

latas por  alvenaria, ressaltando que o telhado permaneceu de zinco.  A reforma ficou  por conta da 

Administração Regional do Gama e os alunos foram remanejados para o CAIC -  Carlos Castelo Branco 

para o cumprimento do ano letivo de 2008.   

Tendo ocorrido o processo eletivo para gestor deste Estabelecimento de Ensino no final do 

ano de 2008, assume pelo voto direto da comunidade escolar no Processo de Gestão Compartilhada 

o professor Jailton Lacerda Sousa Nascimento e o orientador educacional  Welch de Paiva Gonçalo e 

Silva  para gerir a partir de janeiro de 2009.  No ano letivo de 2009, a escola ofereceu no matutino: 1º 

e 2º ano, 3ª série e uma turma de CA (Programa Acelera Brasil do Instituto Ayrton Senna) e no 

vespertino: 4ª série, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental.     

Em 2012 e 2013 a escola atendeu somente as séries inicias e finais do Ensino Fundamental, 

no turno diurno. 

De 2009 a 2013 a gestão ficou sob a  responsabilidade do diretor Jaiton Lacerda Sousa 

Nascimento e seu vice-diretor Welch Paiva Gonçalo e Silva. 

Em 2010 e 2011 houve atendimento para EJA (Educação de  Jovens e Adultos) no turno 

noturno para as séries iniciais. 

Em 2014 tomou posse a nova equipe gestora eleitos pela comunidade escolar no processo de 

Gestão Democrática onde assumiu o cargo de Diretor senhor Orientador  Welch de Paiva Gonçalo e 

Silva e a professora Kátia Cilene Rodrigues Ferreira como vice-diretora, ficando até o final do ano 

letivo de 2016, quando ocorreu novo processo de eleição democrática, onde foram eleitos os novos 

gestores, ou seja, o Diretor Welch de Paiva Gonçalo e Silva e o Vice Diretor Francisco José Ramos, 

para um mandato de 03 anos (2017/2019). 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Atualmente, sua estrutura de concreto e alvenaria, telhado e esquadria metálica, água 

fornecida por caminhão pipa, visto que o poço utilizado no início da escola encontra-se 

contaminado, os alunos na sua maioria chegam na escola através do transporte escolar 

fornecido pelo contrato com a SEEDF junto a empresa licitante. A escola possui sete salas 

de aulas, sendo que uma dessas salas é dividida por divisórias, formando-se duas salas de 

aula no matutino e uma no vespertino. Ressaltamos que a escola ainda possui internet Banda 

Larga, mas não tem telefone fixo, dispondo apenas de um orelhão que fica fora da 

instituição. 

 

Em 2018 o CEF Ponte Alta Norte, iniciou o ano letivo com 287 alunos matriculados nas seguintes 

modalidades: 

• Ensino Fundamental I do 1º ao 5º ano com 121 alunos, sendo 08 ANEES. 

Esse contingente de alunos, matriculados nos turnos matutino está assim distribuído:  

 

MATUTINO 

1° ANO 01 TURMA 

2° ANO 01 TURMA 

3° ANO 01 TURMA 

4° ANO 02 TURMAS 

5° ANO 02 TURMAS 

  

• Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano com 154 alunos , sendo 05 ANEES. 

 

VESPERTINO 

6° ANO 02 TURMAS 

7° ANO 02 TURMAS 

8° ANO 01 TURMA 

9° ANO 01 TURMA 
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 Devido ao baixo índice da instituição, o SEAA (Serviço Especializado de Apoio á 

Aprendizagem), vem buscando desenvolver a ressignificação do processo de ensino e aprendizagem com o 

objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de todos os alunos, através de atendimentos 

individualizados e em grupo, oficinas de textos para todos os seguimentos, palestras, trabalhos  direcionados ao 

desenvolvimento cognitivo. Contudo, o SEAA atua no assessoramento á prática pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino aprendizagem em suas perspectivas preventivas, institucional e 

interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional, zelando 

sempre pelo sucesso do aluno. 

Em 2018 a Equipe de e chegou psicóloga Julia Matinatto Salvagni e compõe equipe com a pedagoga 

Francisca Ximenes Ferreira. Pretende-se que o diagnóstico se configure em instrumento possível de analisar 

fragilidades e potencialidades. Os dados familiares apresentados busca estabelecer o perfil discente, suas 

condições sócio- culturais- econômicas, seus valores e necessidades. 

Com esse objetivo foi aplicado um questionário diagnóstico às 275 famílias de alunos 

matriculados em nossa instituição educacional. Foram devolvidos 120 questionários e é em cima dessa 

quantidade, que acredita-se  representativa, que os dados são apresentados. Não iremos apresentar 

os gráficos nesse momento pois como já citamos, no 2º semestre os dados serão atualizados. 

 

 

Após a análise de dados colhidos, pode-se afirmar que de mais de 50% das famílias 

que compõe a comunidade escolar, a maioria da  comunidade é formada por famílias de 

composição tradicional (pai-mãe-filhos), o que não exclui outras formações minoritárias. A 

grande surpresa foi de que o pai é quem cuida da criança com um percentual considerável. É 

uma comunidade de trabalhadores rurais  com rendas variável de um salário mínimo em sua 

grande maioria  e profissões que variam de funcionários públicos a autônomos, de prestadores 

de serviços a empresários e trabalhadores rurais. 

 É uma comunidade com acesso à internet (71%, pelo menos), seguidores de uma 

religião cristã (75%), capazes de acompanhar o desenvolvimento escolar do filho (80%).  

Desde os últimos quatro anos observa-se pouca participação  dos responsáveis no que 

se refere à vida escolar das crianças, em relação a períodos letivos anteriores. Essa 

participação foi constatada em reuniões escolares avaliativas e/ou pedagógicas, também em 

culminância de projetos e outras ocasiões. 

Considerando a clientela bastante diversificada, a escola vem buscando formas de 

fazer com que a comunidade esteja mais presente no âmbito escolar. 
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Como desafios, o PDE Interativo identifica que nos anos 2011/2013 a escola não 

melhorou seus índices de aprovação/reprovação, tendo uma defasagem nas duas modalidades 

de ensino e longe para alcançar as metas dos respectivos anos.  
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MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Missão da Escola 

Oferecer um ensino de qualidade que contribua para a formação integral do educando, 

envolvendo a participação efetiva da família, a fim de que a mesma entenda a importância que 

a educação exerce na formação do caráter cultural, social, profissional e econômico do 

indivíduo. Será feita através de ações que promovam o envolvimento de todos os segmentos 

no processo educativo de forma solidária, dinâmica e inovadora. 

 

Objetivo Geral 

Formar cidadãos conscientes, participativos, responsáveis e capazes de promover 

transformações no meio em que vivem. Será alcançada desenvolvendo relações interpessoais 

saudáveis, por meio de práticas pedagógicas que otimizem o trabalho educacional de forma 

interdisciplinar e que favoreçam a aquisição de habilidades e competências necessárias a 

formação ética, cognitiva e emocional de nossos alunos. 

 

Objetivos Específicos 

 

➢ Diminuir o índice de retenção, evasão e defasagem idade/série; 

➢ Incentivar a participação da família no trabalho escolar, visando melhorar a qualidade do 

ensino, com Projetos que envolvam a família na escola; 

➢ Implementar de forma sistematizada a Hora Cívica como forma de democratizar o Hino 

Nacional Brasileiro e desenvolver o nacionalismo e o civismo em nossos alunos; 

➢ Desenvolver projetos de trabalho voltados para aprendizagens significativas;  

➢ Estimular a preservação do Patrimônio Público, também conscientizando o cuidado com 

canecas , pratos e talheres do lanche escolar. 

➢ Organizar um acervo de material pedagógico com vistas à dinamização do trabalho 

docente; 

➢ Realizar o Projeto Interventivo ; 

➢ Implementar de forma sistematizada o reagrupamento para as turmas que participam do 

BIA (Ciclos), 4º e 5º anos; 

➢ Diminui o índice de violências; 
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➢ Viabilizar palestras preventivas ao uso de drogas, à gravidez precoce, ao uso dos métodos 

contraceptivos, à violência ( infantil, domésticas, contra  à mulher, ao negro e ao índio), 

igualdade de direitos;  

➢ Desenvolver projetos de proteção à criança e aos adolescentes; 

➢ Melhorar o clima-escolar harmonizando as relações interpessoais;  

➢ Incentivar a formação continuada do professor; 

➢ Dar assistência pedagógica aos professores; 

➢ Realizar reuniões com os auxiliares de educação, trabalhando a importância do segmento 

para  o sucesso das atividades pedagógicas, resgatando a auto-estima dos mesmos;  

➢ Aumentar o envolvimento de todos os segmentos no processo ensino-aprendizagem; 

➢ Atender aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEEs); 

➢ Promover a conscientização de todos os segmentos com relação à inclusão de ANEES; 

➢ Desenvolver projetos de integração dos alunos com alguma necessidade especial; 

➢ Conscientizar os alunos sobre a importância da Prova Brasil ; 

➢ Melhorar o IDDF, os índices da  Prova Brasil; 

➢ Incentivar os alunos da 9ª série a participar do processo seletivo do CEMI/Gama; 

➢ Efetivar a participação do Conselho Escolar; 

➢ Avaliar sistematicamente o desempenho de todos os segmentos da instituição educacional; 

➢ Sensibilizar o aluno para a importância da educação na sua transformação econômica e 

social; 

➢ Solicitar a instalação de um telefone público nas dependências deste Estabelecimento de 

Ensino; 

➢ Reforçar  a parceria com o Posto de Saúde – ESF/PAN e a ASPAN (Associação dos 

Moradores do Núcleo Rural Ponte Alta Norte); 

➢ Incentivar o desenvolvimento artístico e cultural dos alunos; 

➢ Proporcionar atividades  extraclasse: passeios, visitas, campeonatos, jogos e outros; 

➢ Incentivar a visita cívica aos patrimônios históricos de Brasília: Senado, Câmara, Palácio 

da Alvorada, STJ, Biblioteca Pública de Brasília, IHGDF,  Museus e outros; 

➢ Ampliar a visão científica e cultural ao realizar visitas ao CCBB (Centro Cultural Banco 

do Brasil), ao Centro Cultural da Caixa Econômica, ao Hospital Sarah, ao ZOO, ao Parque 

da Cidade e outros; 

➢ Promover à feira de ciência, arte e cultura; 

➢ Implementar gradativamente as leis nº. 10.639/2003 e 11.645/2008, nas disciplinas de 

história, educação artística e literatura, que trata da obrigatoriedade do estudo temático da 



15 
 

“História e Cultura Afro-Brasileira” destacando a sua contribuição para formação étnica, 

cultural, social, econômica e política do povo brasileiro; 

➢ Implementar o Projeto Diversidade,Gênero e Sexualidade na escola; 

➢ Incentivar o estudo da cultura brasileira e realizar uma grande festa  junina; 

➢ Preparar uma horta orgânica; 

➢ Participar da Olimpíada de Matemática, para o enriquecimento da aprendizagem; 

➢ Aprimorar  o “Cantinho da Leitura” em cada sala de aula; 

➢ Incentivar a leitura e aprimorar o Projeto de Leitura (Ler... Refletir... para transformar); 

➢ Incentivar a prática esportiva, através de organização de corridas de rua , jogos interclasse, 

comemoração do “DIA DO ESTUDANTE (11 de agosto) e “DIA DAS CRIANÇAS” (12 

de outubro) , gincanas e outros. 

➢ Realizar anualmente o dia da “Família na Escola” e “CAMINHADA CEF PAN Anual” 

(organizada pela coordenação, Direção, participação de alunos e pais, e com apoio da 

PMDF, DETRAN, ETC; 

➢ Desenvolver o Projeto de Integração da Sala de Recursos e SOE: Vivendo de Bem com as 

Diferenças Trabalhando Valores; 

➢ Intensificar o atendimento do SOE ao corpo docente, discente e comunidade escolar em 

geral; 

➢ Fazer bimestralmente as adequações curriculares  dos ANEE’S; 

➢ Desenvolver bimestralmente o Projeto Interventivo com oficinas de leitura, interpretação, 

matemática (raciocínio lógico), conhecimento gerais, trabalhos artísticos e jogos lúdicos; 

➢ Desenvolver nos anos finais trabalhos coletivos com temas transversais, através de 

apresentações de poemas, paródias, teatros, maquetes, experiências científicas e 

apresentações orais; 

➢ Realizar nos anos finais avaliação bimestral objetiva e interdisciplinar que visa melhorar o 

desempenho escolar; 

➢ Realizar nos anos finais bimestralmente a avaliação qualitativa e quantitativo. 

➢ Estabelecer um cronograma para anos iniciais de atividades esportivas e recreativas; 

➢ Estimular a prática coletiva e diária de hábitos de higiene, disciplina, civismo e 

socialização entre os alunos, utilizando e conservando os brinquedos que existem na 

escola, sendo eles :  

➢ 01 PEBOLIN de madeira (doação do CLUBE DOS CORREIOS – GAMA/DF - 2009), 01 

TAMANCOBOL (comprado com dinheiro oriundo de um PASSEIO DE ALUNOS - 

2009), 01 PEBOLIN para 08 jogadores (comprado com doações de pais, colaboração de 
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alunos e comunidade em geral - 2012), 01 AERO HOCKEI (comprado com arrecadação 

de bazar, doações de alunos, venda de picolés, algodão doce, pipoca, etc) e 01 PEBOLIN 

DE FERRO (PATRIMÔNIO – comprado com verba da escola);   

➢ Realizar mensalmente nos anos iniciais, reagrupamento interclasse com o objetivo de 

sanar as dificuldades apresentadas; 

➢ Implantar nos anos iniciais atividades tais como: iniciação esportiva, artística e cultural 
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 
 

Os fins e princípios norteadores estabelecidos pelo CEF Ponte Alta Norte, para orientar 

sua prática educativa, foram definidos em consonância com as diretrizes emanadas da 

constituição e da LDB vigente, bem como todos os demais documentos oficiais da SEEDF. 

São eles: 

• A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade, 

capacitando-o a alcançar o exercício pleno da cidadania. 

• A Educação deve possibilitar ao ser humano o desenvolvimento harmonioso de todas 

as suas dimensões, nas relações individuais, civis e sociais. 

• Os princípios da igualdade e da liberdade, o reconhecimento e aceitação do pluralismo 

de ideias, a flexibilidade teórico-metodológica constituem elementos essenciais na 

definição da política pedagógica adotada. 

• A escola e todos os seus integrantes necessitam buscar o desenvolvimento e 

fortalecimento de uma identidade própria, compartilhando as responsabilidades, sem 

perder de vista a integração com as políticas nacionais de educação e a legislação 

vigente. 

• Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum devem ser valorizados na prática pedagógica como norteadores que 

são da vida cidadã. 

• Os direitos e deveres de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática constituem fonte de experiências fundamentais para a vida em sociedade, 

análise de padrões vigentes e a busca da justiça, igualdade, equidade, liberdade, 

fraternidade e felicidade tanto individual quanto grupal e/ ou universal. 

• O processo de ensinar-aprender, baseado no diálogo pedagógico, investigação e 

criatividade, propicia a construção, a consolidação e o aprofundamento gradual dos 

conhecimentos, viabilizando o prosseguimento dos estudos nos diferentes níveis. 

• A ação pedagógica deve enfatizar procedimentos capazes de favorecer a compreensão 

e o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se baseiam os 

processos produtivos da sociedade atual. 

• A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão, condições 

de responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de 
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aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a 

ser e aprender a empreender. 

• A participação da família e da comunidade na discussão e definição de prioridades, 

estratégias e ações do processo educativo, contribuirá de forma essencial para a defesa 

da dignidade humana e da cidadania. 

• A educação é a estratégia mais adequada para se promover a melhoria da qualidade de 

vida; exercício da cidadania e a sustentação da governabilidade. 

É necessário que se destaque os três princípios em torno dos quais se organizam os 

valores estéticos, políticos e éticos que emanam da Constituição Federal e da LDB. São eles: 

sensibilidade, igualdade e identidade. Devem estar presentes em todas as práticas 

administrativas e pedagógicas da escola, passando pela convivência, pelo emprego dos 

recursos, pela organização do currículo, das aprendizagens e das estratégias de avaliação.  

Entende-se que a estética da sensibilidade além de promover a criatividade e afetividade, 

possibilita ao educando reconhecer e valorizar a diversidade cultural do país. A política da 

igualdade exige o reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres 

da cidadania. Para tanto: o acesso aos benefícios sociais e culturais construídos pela 

humanidade (saúde, educação, informação, etc.), além do combate a todas as formas de 

preconceito e discriminação. A ética da identidade visa a construção da autonomia, 

oferecendo ao educando a oportunidade de na construção de sua identidade, estar apto a 

avaliar suas capacidades e recursos, emitir juízos de valores e proceder escolhas consonantes 

com seu projeto de vida. 

Os princípios epistemológicos, orientadores do currículo integrado, que sustentam as 

práticas educativas na CEF PAN emanam do Currículo em Movimento:  

• Unicidade teoria x prática – garantida através de estratégias que possibilitem “ 

reflexão crítica, síntese, análise e aplicação dos conceitos voltados para construção do 

conhecimento”, incentivando constantemente o “raciocínio, questionamento, 

problematização e a dúvida.”. 

• Interdisciplinaridade e contextualização – possibilita a integração de diferentes áreas 

de conhecimento com sentido social e político. 

• Flexibilização – oportuniza às escolas complementar o currículo de base comum com 

conteúdos e estratégias capazes de completar a formação intelectual do educando. 

Quanto aos princípios basilares da Educação Integral para as escolas públicas do DF, 

constantes no Currículo da SEEDF, os mesmos são: 

• Integralidade humana; 
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• Transversalidade; 

• Intersetorialização; 

• Territorialidade; 

• Diálogo escola/comunidade; 

• Trabalho em Rede. 

Em atividade de reflexão, realizando o levantamento dos princípios orientadores da 

prática docente, observamos que os mesmos coincidem e/ou complementam os princípios 

emanados dos documentos oficiais. A saber: 

• Planejamento 

• Reflexão; 

• Integridade/ética; 

• Contextualização; 

• Compartilhamento; 

• Flexibilização; 

• Embasamento teórico 

• Intervenção; 

• Letramento; 

• Igualdade; 

• Desenvolvimento integral do educando; 

• Desenvolvimento da autoestima do educando. 

 

 

Além disso, os professores serão capacitados através dos programas de formação 

continuada da EAPE ou por cursos conveniados à SEE/DF e de estudos que possibilitem a 

reflexão, sendo realizados no espaço da coordenação pedagógica. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA 
 

O CEF Ponte Alta Norte  trabalha com duas modalidades – Ensino Fundamental I – 

BIA e 4º e 5º ano e Ensino Fundamental II  do 6º ao 9º ano. O Calendário com 200 dias 

letivos e 1.000 horas de aula, bem como a organização do espaço físico buscam adequar-se às 

Diretrizes Curriculares Nacionais no sentido de permitir a adoção, execução e avaliação de 

ações que reflitam o projeto educativo que se deseja. Semanalmente, a carga horária é de 25 

horas, sendo 5 horas diárias. 

Dentro dessa carga horária estão contemplados momentos de interação e 

aprendizagens coletivas entendidos como curriculares, pois se inserem num projeto curricular 

integrado (Currículo em Movimento). Tais atividades extrapolam os muros da sala de aula, 

ressignificando o ambiente escolar e seu entorno. Destacamos o momento denominado 

Acolhida. Acontece na entrada do turno MATUTINO, de maneira coletiva (a partir de 2018 

somente do 1º ao 5º ano). Os alunos têm a oportunidade de manifestar a expressão oral e 

corporal. O momento também é propício ao desenvolvimento de valores cívicos e morais. 

Trabalha-se, ainda, com o apoio da comunidade escolar, o diálogo inter-religioso.  

➢ Outro momento contemplado na carga horária é o Recreio, também 

denominado Intervalo. Previsto na matriz curricular das escolas do DF, defendido no 

parecer do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Básica, Parecer CEB 

02/2003. O CEF PAN destina vinte minutos diários em cada turno para intervalo/ recreio. 

Nesse momento, conforme projeto anexo, os alunos desenvolvem atividades lúdicas, de 

maneira autônoma e monitorada. A escola conta com jogos para esse momento: mesas de 

totó: 01 PEBOLIN de madeira  (doação do CLUBE DOS CORREIOS – GAMA/DF - 

2009), 01 TAMANCOBOL (comprado com dinheiro oriundo de um PASSEIO DE 

ALUNOS - 2009), 01 PEBOLIN para 08 jogadores (comprado com doações de pais, 

colaboração de alunos e comunidade em geral - 2012), 01 AERO HOCKEI (comprado 

com arrecadação de bazar, doações de alunos, venda de picolés, algodão doce, pipoca, etc) 

e 01 PEBOLIN DE FERRO (PATRIMÔNIO – comprado com verba da escola) , e ping-

pong, cordas e bolas.  

A comunidade tem sido chamada a participar de momentos com avaliações, palestras, 

eventos , etc., mas esse trabalho necessita ser intensificado pois o índice de participação é 

muito pequeno.. É preciso que a escola crie momentos e provoque a participação. O CEF 
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PAN acredita na contribuição que as famílias podem dar ao processo educativo em todos os 

momentos, desde o planejamento, passando pela execução até a avaliação. A valorização dos 

saberes comunitários é outra forma de trazer as famílias para a escola, “dando voz” a esse 

segmento. A escola deve funcionar, assim, como um local onde a comunidade tenha a 

oportunidade de exercer as habilidades democráticas de discussão e participação. 

A presente proposta orienta-se pelo documento Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial 

de Alfabetização. O citado documento prevê uma organização do tempo e espaço escolar. No 

que se refere ao espaço faz-se necessário organizar o espaço físico disponível de acordo com 

sua função, pensando para quem ele é utilizado, em que circunstâncias, agregando ainda as 

questões: quando e como é utilizado. Tais reflexões congregam as dimensões física, 

funcional, relacional e temporal. 

 O espaço e tempo no BIA deve ser pensado para atender qualitativamente o aluno do 

bloco: promovendo atividades coletivas, diversificadas, respeitando os tempos de 

desenvolvimento, ressignificando o trabalho de forma a garantir a aprendizagem de todos. 

O trabalho com o Bloco Inicial de Alfabetização prevê, ainda, a Alfabetização, 

Letramentos e Ludicidade, eixos integradores do trabalho pedagógico. Entende-se como 

alfabetização a “aprendizagem do processo de escrita” e como letramento “as práticas efetivas 

de leitura e escrita”, “o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, em um 

contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e 

práticas sociais”. Deve manifestar-se nos diferentes componentes curriculares sendo o 

professor responsável pelo letramento específico de cada área de conhecimento trabalhada. 

   Ou seja, no trabalho com o BIA é necessário integrar as práticas de codificação e 

decodificação da língua escrita com a assunção da escrita como própria pelo aprendente. 

Traduzindo numa expressão: “alfabetizar letrando”. Esse trabalho deve ser permeado pela 

Ludicidade (outro eixo integrador do trabalho com o bloco) de forma contextualizada, 

resgatando “as cantigas de roda, as brincadeiras infantis, o subir, o descer, o pular, o gritar”, 

permitindo a vivência da “corporeidade” . 

 A presente proposta defende, ainda, os princípios explícitos na Estratégia Pedagógica / 

BIA, para o trabalho pedagógico. Sendo eles:  

• Princípio da Formação Continuada; 

• Princípio do Reagrupamento; 

• Princípio do Projeto Interventivo; 

• Princípio da Avaliação; 

• Princípio do Ensino da Língua; 
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• Princípio do Ensino da Matemática. 

Não cabe aqui a explanação teórica de cada um deles, visto estarem bem explicitados 

em documento próprio. Observa-se, no entanto, a concretização destes ao longo da Proposta 

Pedagógica da Instituição. 

O Bloco Inicial de Alfabetização, já consolidado, abrange os primeiros, segundos e 

terceiros anos, acrescentando o 2º ciclo, ou seja o 4º e o 5º ano em 2018, cada um deles com 

metas próprias. No 6º ano em diante já estamos  trabalhando o 3º ciclo com as intervenções 

necessárias para desenvolver o currículo em movimento. É meta para o primeiro ano: “o 

aluno deverá compreender o funcionamento do sistema de leitura e da escrita alfabética para 

ler e escrever palavras e pequenos textos significativos que possuam encadeamento de 

idéias.” Para o segundo ano a meta é: “o aluno deverá compreender e conhecer o uso da 

escrita com diferentes fincões, valorizando-a como prática de interação social. Deverá 

produzir textos escritos de diferentes gêneros, adequados aos objetivos do destinatário e ao 

contexto, com ênfase na estruturação do texto (parágrafos e pontuação inicial). Inferir regras 

de uso da língua a partir da análise de regularidades e aplicá-las em produções escritas, 

revisões e leituras. Ler com desenvoltura diversos textos, adequando as estratégias de leitura 

aos objetivos da própria leitura.”. Já para o terceiro ano, “o aluno deverá produzir textos 

escritos, com coesão e coerência, organizando-o em parágrafos, empregando regras de 

pontuação e ortográficas aproximando-se das convenções gráficas; ler diversos gêneros 

textuais, com fluência e compreensão. ” No 4º ano espera-se que o aluno já esteja 

alfabetizado e já retenha as 04 operações em matemática, no mínimo e no 5º o trabalho será 

intensificado pois a partir do 2º semestre ocorrerá a preparação para a ida para o 6º ano séries 

finais. 

O Reagrupamento é uma estratégia prevista para o Bloco Inicial de Alfabetização, que 

deve incorporar-se à rotina da instituição. Visa atender todos os alunos dos ciclos, incluindo a 

Classe de Correção de Distorção Idade-Série. Favorece o planejamento coletivo, 

oportunizando a adequação do ensino às necessidades e potencialidades educativas 

individuais dos alunos, trabalhando de forma diversificada e lúdica. 

Os reagrupamentos concretizam a ideia do aluno ser responsabilidade da escola e não 

apenas de um único professor, integrando o trabalho da instituição educacional, superando os 

limites da sala de aula, possibilitando ao aluno transitar entre diversos grupos, interagindo com 

todos. 
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a. Reagrupamento intraclasse:   

Atividade realizada no interior da classe. Semanalmente, o professor estará 

desenvolvendo atividades independentes, autodirigidas. As atividades são 

definidas pelo professor de acordo com os objetivos e habilidades a serem 

trabalhadas de forma diversificada. 

b. Reagrupamento interclasse:   

Atividades para atendimento aos alunos da mesma etapa ou entre as diferentes 

etapas, proporcionando o intercâmbio entre eles. Cada professor recebe em sua 

sala de aula, alunos de níveis afins, possibilitando fazer intervenções eficazes 

para atingir especificamente as fragilidades e potencialidades de cada 

educando. 

As atividades trabalhadas no reagrupamento são elaboradas em conjunto por todos os 

envolvidos no processo. 

 O envolvimento coletivo é fundamental como suporte técnico e pedagógico ao 

desenvolvimento do projeto, unindo diversos setores da escola. 

O Reagrupamento está estruturado no CEF PAN para acontecer uma vez por semana 

em todas as salas, alternando quinzenalmente as modalidades interclasse e intraclasse. 

Envolve o atendimento de todos os alunos matriculados. A modalidade interclasse conta com 

o apoio dos diversos segmentos para sua realização: Equipe de Apoio da Aprendizagem, 

professores regentes, coordenação e direção. O formato adotado é o de reforço da 

aprendizagem, onde o professor regente trabalha com aqueles alunos com dificuldades de 

aprendizagem e o suporte com os demais alunos. 

Assim, além das intervenções pedagógicas o professor fica com um menor número de 

alunos para atendimento. Outros projetos de intervenção não são viáveis em nossa escola, 

pois o espaço físico não comporta. 

 

Durante o ano letivo, no espaço da coordenação pedagógica, adotaremos uma 

metodologia que dê visibilidade ao currículo de forma reflexiva e integradora das áreas do 

conhecimento e do desenvolvimento dos temas transversais adequando-os a nossa realidade. 

Para tal, adotaremos metodologias e estratégias que dê visibilidade ao currículo de forma 

reflexiva e integradora das áreas de conhecimentos. 

O processo de ensinar-aprender se desenvolverá por meio de projetos 

interdisciplinares que promovam a geração de novos conhecimentos, o fortalecimento de 

valores, ações e atitudes positivas. A teoria e a prática se efetivarão por meio de: 
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➢ Manifestações artístico-culturais de naturezas diversas; 

➢ Pesquisas, seminários e grupos de estudo; 

➢ Atividades extra-classe, integradas ao currículo principalmente por meio de visitas e 

excursões para estudo do meio; 

➢ Participação em promoções, campanhas e outros eventos sócio-comunitários; 

➢ Aulas serão planejadas e desenvolvidas de forma participativa; 

➢ No estudo sistemático do Currículo, dos temas transversais e todas  os assuntos que 

estão ligados direta ou indiretamente à educação. 

  As atividades pedagógicas serão desenvolvidas de forma contextualizada, 

considerando as experiências anteriores, espontâneas ou aprendidas. Considerando, além do 

currículo formal, o que ocorrer na escola (Currículo em ação), e envolvendo as relações de 

convivências, sentimentos e experiências não expressas (Currículo oculto). 

O sucesso destas práticas pedagógico está relacionado ao comprometimento de todos 

os segmentos interessados na construção de uma escola de qualidade que busque soluções 

para os seus próprios problemas dentro da unidade escolar. 
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DE  09 ANOS   2° Ciclo  Bloco 1 e 2 INICIAIS 

 

            Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Curso: Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno: Diurno 

PARTES DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 
Anos 

1º 2º 3º 4º 5º 

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 

C
O

M
U

M
 

Língua Portuguesa 7 7 7   
Educação Física 1 1 1   
Arte 1 1 1   
Matemática 7 7 7   
Ciências 4 4 4   
História 2 2 2   
Geografia 2 2 2   

PARTE 

DIVERSIFICA

DA 

Ensino Religioso 1 
 

1 

 

1 

  

Carga Horária Semanal (hora/relógio) 25 25 25 25 25 
Carga Horária Anual (hora/relógio) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DE 09 ANOS 3º Ciclo Bloco 1 e 2 – ANOS FINAIS 

 

             

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Curso: Ensino Fundamental – Séries Finais 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno: Diurno 

 

CONSTITUIÇÃO 

DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIES 

BASE 

NACIONAL 

COMUM 

6º 7º 8º 9º  

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

Matemática 5 5 5 5 

Geografia 3 3 3 3 

História 3 3 3 3 

Ciências Naturais 4 4 4 4 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 3 3 3 3 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 

Ensino Religioso 1 1 1 1 

Escolha da instituição educacional - - 2 2 

Escolha da instituição educacional 2 2 - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL 

(módulo-aula) 
30 30 30 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-

relógio) 
25 25 25 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 500 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 1000 1000 1000 

Obs: Nas aulas de PD (6º ao 9º ano), é desenvolvido o projeto de Matemática Financeira, 

Agroecologia e diversidade cultural. 
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PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DE 

SUA EXECUÇÃO 

 

 Avaliação merece um destaque a parte, pois diz respeito a um processo mais amplo e 

abrangente que abarca todas as ações desenvolvidas nas estratégias pedagógicas, assim como 

todos os sujeitos nele envolvidos. Portanto, deve estar claro para aquele que avalia que ele 

também é parte integrante do processo avaliativo, uma vez que foi o responsável pela 

mediação no processo de ensino-aprendizagem.  

Um ponto importante a ser considerado é que não há receitas de avaliação. As novas 

diretrizes estão fundamentadas numa concepção de valorização do aluno de forma contínua. 

Nesta proposta, alguns princípios norteiam essa nova prática avaliativa: o sucesso, as 

diferenças individuais e socioculturais, o progresso contínuo, a liberdade, a cooperação, o 

diálogo e a transformação. 

Compreendemos que a avaliação deve permear todas as atividades da sala, 

principalmente na relação professor com o aluno e no tratamento dos conhecimentos 

trabalhados neste espaço. Portanto, a intervenção do professor constitui as mediações 

necessárias para a construção do conhecimento.  

O professor fará a investigação e o mapeamento de dados prévios identificando os 

conhecimentos que os alunos possuem, o que lhe dará subsídios para trabalhar suas 

competências e o crescimento de sua autonomia. Assim o professor ajustará suas ações no 

sentido de dar continuidade ao planejamento pré-estabelecido.  

A avaliação concebida sob essa ótica ocorrerá naturalmente de forma processual e 

contínua, e o conhecimento do aluno será refletido pelo professor na perspectiva da dimensão 

cumulativa, considerando que competências e habilidades não são adquiridas de forma 

dividida ou isoladas no tempo e no espaço.  

Por essa dimensão o professor contemplará o aspecto cognitivo (conhecimento), 

afetivo (emoção) e psicossocial (aspectos psicológicos e sociais), o que facilitará ao mesmo, a 

compreensão de como se processa a aquisição de novas aprendizagens, ampliando assim, as 

possibilidades de aprendizagem do aluno e valorizando suas descobertas e tentativas, não 

reproduzindo apenas as informações a ele confiadas, mas capacitando-o a compreendê-las e 

utilizá-las em novos contextos. 

Desta forma a avaliação será dinâmica, impulsionadora da aprendizagem do aluno e 

promotora da melhoria do ensino.  



28 
 

As avaliações referentes às ações contidas no Projeto Político Pedagógico serão 

realizadas ao longo do processo, e serão utilizados observações, intervenções, relatórios, 

debates e reflexões, com a intenção de alcançar os objetivos traçados para o mesmo.  

Quanto a avaliação do Ensino Fundamental II a avaliação é 50% formativa  e 50% 

quantitativa onde inclui-se  trabalhos e provas , atividades extraclasse e em sala, projetos e 

projeto interventivo – português e matemática expandindo-se assim  para outras disciplinas, 

trabalhando interdisciplinarmente.  
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ESTRATÉGIAS PARA A SUA IMPLEMENTAÇÃO: 

RECURSOS FÍSICOS, DIDÁTICO-METODOLÓGICOS, 

PESSOAL, DOCENTE, DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 

DE APOIO 

 

➢ Divulgar através de encontros bimestres com diversos segmentos o Projeto Político 

Pedagógico de forma  participativa e avaliativa, visando aumentar o compromisso de 

todos com o processo ensino-aprendizagem; 

➢ Realizar semanalmente através da figura do coordenador e direção, atendimentos 

individuais e coletivos nas coordenações, a fim de buscarmos dentro e fora da escola 

recursos (cursos da EAPE,  palestras,  oficinas e outros) que facilitem a prática 

pedagógica dos mesmos; 

➢ Facilitar a troca de experiências em coordenações mensais com professores de outras 

escolas buscando refletir sua prática pedagógica e buscar soluções que possibilitem 

sanar suas dificuldades em sala de aula; 

➢ Sensibilizar os professores da importância de acompanhar os dados estatísticos da 

Prova Brasil e do SIADE, como forma de avaliar o trabalho coletivo; 

➢ Realizar estudos e projetos pedagógicos que tornem nossa escola inclusiva. 

Articulando parcerias com a SEDF, pais, direção e demais segmentos, a fim de adaptar 

os espaços físicos da escola para receber alunos com necessidades educacionais 

especiais; 

➢ Desenvolver em todas os anos projetos com o intuito de preservar o patrimônio 

público da escola, a diminuir a violência e a indisciplina; 

➢ Desenvolver atividades diversificadas, projetos, palestras, encontros com o Conselho 

Tutelar com o objetivo de aumentar a participação e cooperação da família na escola e 

seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem do aluno; 

➢ Realizar reuniões com dinâmicas, palestras, atividades recreativas, com todos 

segmentos a fim de favorecer relações interpessoais da escola; 

➢ Promover sistematicamente encontros com o Conselho Escolar, visando torná-lo 

fortalecido e atuante nas decisões escolares tais como: destinação do uso das verbas 

(PDAF E PDDE), calendário escolar, festividades, etc. tendo autonomia para deliberar 

decisões de interesses de toda a comunidade escolar. 
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➢ Mobilizar a CRE-Gama, a Secretaria de Estado de Educação do DF e a Administração 

Regional do Gama para juntos articularmos ampliação da escola a fim de otimizar o 

trabalho pedagógico e administrativo; 

➢ Desenvolver a reflexão/ação das práticas pedagógico/administrativas tornando-a 

inovadora, criativa e significativa na construção do conhecimento e na formação 

globalizada do aluno; 

➢ Envolver professores e demais segmentos na participação e capacitação dentro e fora 

da escola para o desenvolvimento dos programas propostos pela Secretaria de 

Educação ; 

Realizar a avaliação participativa, processual, cumulativa e contínua por meio de 

observações, diagnósticos orais e escritos, pesquisas, relatórios, trabalhos de grupo, 

diários, portfólios e outros; 

➢ Fazer a avaliação institucional através de reuniões propostas pelo Calendário Escolar 

da SEE/DF ,  com todos os segmentos da escola; 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA. 

 

A gestão Administrativa e Pedagógica da escola está baseada na Lei nº 4.036 de 

25/10/2007 que dispõe sobre a gestão compartilhada das escolas públicas do Distrito Federal, 

no disposto do art. 206, VI da Constituição Federal, nos arts. 3º, VIII, e 14 da Lei de 

Diretrizes e Bases, e no art. 222 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 

É necessário que o gestor e sua equipe, leve a todos os segmentos da escola a 

compreensão de sua missão e seus objetivos, gerenciando de forma estratégica a rotina 

administrativa/pedagógica. 

A realização de reuniões semanais com a equipe de direção visa organizar as funções e 

delegar competências, a fim de manter atualizadas as ações necessárias ao pleno 

desenvolvimento dos processos da escola.  

Desta mesma forma, a avaliação do cumprimento das funções de cada membro da 

equipe se dará por meio de reflexões e relatórios do desenvolvimento das atribuições que lhe 

forem conferidas. 

A equipe de direção se dedicará não somente a construção coletiva do Projeto Político 

Pedagógico com todos os segmentos, mas também zelará por sua efetiva implementação, 

tanto no aspecto pedagógico, como no administrativo. 

Isso se dará por meio de ações e programações diferenciadas, que objetivam envolver 

todos os segmentos na percepção da importância de sua execução, avaliação e reestruturação 

para o pleno desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.  

O gerenciamento dos recursos enviados à escola do Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira (PDAF)  e PDDE se dará mediante reuniões envolvendo todos os 

segmentos, com o intuito de programar a melhor forma de usá-los, visando o suprimento e 

aprimoramento das condições de funcionamento da escola, de acordo com planilha abaixo. 
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 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA 
 

 

 

Dependências Quantidade Condições de 

utilização 

 

 

O que está inadequado 

  adequa

do 

inadequ

ado 

 

Diretoria 01 - O1 Espaço pequeno e adaptado. 

Funciona junto com o 

administrativo. 

Secretaria 01 - 01 Espaço pequeno e adaptado. 

Sala de 

Professores 

01 - 01 Espaço pequeno,  o mobiliário, a 

iluminação,  a acústica e a  

ventilação são deficientes. 

Funciona no mesmo local : a 

coordenação, as aulas de reforço e 

a sala de informática. 

Sala de SEAA 01 - 01 Espaço pequeno, mobiliário 

inadequado.Funciona no mesmo 

local: SOE e Sala de Recursos 

Generalista. 

Sala de leitura e 

Biblioteca/Sala 

dos professores 

01 - 01 Sala de aula dividida para uso dos 

professores e biblioteca. Espaço 

pequeno, mobiliário e ventilação 

inadequada.   

Sala de 

informática 

- - -  

Sala de aula 07 matutino e 06 

vespertino 

07 M e 

06 V 

- Iluminação deficiente. 

Depósito de 

material de 

limpeza/pedagó

gico 

03 - 03 Espaço pequeno,  inadequado, 

com  falta  de iluminação e 

ventilação. 

Despensa 01 - 01 Espaço pequeno; mobiliários 

insuficientes e ventilação 

inadequada. Fica dentro da 

cantina. 

Pátio 01 - 01 Espaço pequeno e aberto. 

Quadra de 

esportes 

descoberta 

01 - 01 Descoberta e piso reformado. 
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Cantina 01 - 01 Espaço pequeno, sem  ventilação  

e dividida com o depósito de 

gêneros. 

Sanitário dos 

funcionários 

02 - 02 Espaço pequeno e instalações 

hidráulicas deficientes. 

Sala de 

Servidores 

01 01  ------------------------------ 

Sala de 

Multimídias 

-  - O espaço/tamanho, falta de 

ventilação e mobiliário. 

Sanitário dos 

alunos 

02 02  Bom estado de funcionamento. 
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ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

Cargo Ocupacional 

 

 

Quantidade 

 

Carga horária 

Diretor 01 40 horas 

Vice – Diretor 01 40 horas 

Secretária 01 40 horas 

Apoio administrativo 01 40 horas 

Coordenador pedagógico 02 40 horas 

Pedagogo 01 40 horas 

Professores regentes (1º ao 5º 

ano)  

07 40 horas 

Professores (6ª a 9ª ano) 05 40 horas 

Professores (6ª a 9ª ano) 03 20 horas 

Professor (sala de recurso) - - 

Servidores(conservação e 

limpeza)/Secretaria 

01 

 

40 horas 

Servidores(conservação e 

limpeza)terceirizados 

04 40 horas 

Vigias 04 40 horas 

Agentes de portaria 01  40 horas 

Professores (readaptados) 06 40 horas 

Servidores (readaptados) 04 40 horas 

Merendeiros 02 40 horas 
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RECURSOS FINANCEIROS 
 

Verbas FNDE/PDDE – PDAF - Material Permanente, consumo e expediente; 

Festas e eventos promovidos pela Unidade de Ensino; 
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A última dimensão aborda o acompanhamento dos processos de ensinos-aprendizagem. São 

apresentadas duas frentes de trabalho nesta dimensão: as discussões acerca das práticas de ensino e 

a intervenção nas situações de queixas escolares.  

Justificativa 

 

Quanto aos docentes em exercício no CEF PAN Gama/ DF, registramos que 100% têm 

graduação (licenciatura). Destes 57,89% têm Especialização (pós-graduação lato sensu) e 5,26% têm 

Mestrado (pós-graduação stricto sensu). Ainda foi revelado que 40,7% possuem cursos específicos 

para atendimento de estudantes com necessidade educacionais especiais (ENEE). Sendo que 70,6% 

têm experiência profissional ou vivência com ENEE. A média de tempo de serviço é 19 anos, com 

grupo mais expressivo entre 20 e 22 anos (41,17%).  

A respeito dos profissionais da Carreira Assistência (copa e cozinha, vigilância, secretaria, 

conservação e limpeza, portaria e monitoria da Educação Especial), 47% possuem graduação 

(licenciatura e bacharelado), sendo que destes, 12% têm curso para trabalho com ENEE. 

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: 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDED) da Unidade Escolar (UE) 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (EFAI) 

2009 2011 2013 

4,8 4,7 4,5 
 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDED) da Unidade Escolar (UE) 

Ensino Fundamental Anos Iniciais (EFAF) 

2009 2011 2013 

5,0 4,9 4,7 
 

Retenção - EFAI (2015)  
Retenção no Ensino Fundamental Anos Iniciais (2015) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

15,90% 29,41% 0% 20% 17,14% 14,28% 
 

Retenção - EFAF (2015)  
Retenção no Ensino Fundamental Anos Finais (2015) 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

14,28% 18,60% 14,70% 6,66% 18,75% 
 

Defasagem idade-série 

 EFAI 

Defasagem idade-série - EFAI (2015) 
(QUANTIDADE DE ESTUDANTES) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

16,66% 11,76% 0% 17,14% 11,42% 47,61% 
 

Defasagem idade-série 

EFAF 

Defasagem idade-série - EFAF (2015) 
(QUANTIDADE DE ESTUDANTES) 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

14,28% 34,88% 26,46% 22,22% 28,12% 
 

Estudantes com queixa escolar formalizada - EFAI (1º Bim. 2016) 
(QUANTIDADE DE ESTUDANTES) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

4/17 4/24 15/35 13/35 8/21 

 

Estudantes citados no Conselho de Classe com baixo rendimento - EFAI (1º Bim. 2016) 
(QUANTIDADE DE ESTUDANTES) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

4/17 5/24 11/35 9/35 9/21 

 

Estudantes retidos em 2015 - EFAI 
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(QUANTIDADE DE ESTUDANTES) 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

5 0 7 6 3 

 

Em 2017 não foram tabulados ainda os dados se houve aumento nos índices do IDEB, mas 

com a nova gestão para o triênio 2017/2019, espera-se aumentar os índices.Percebe-se uma redução, 

nos últimos anos, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDED). A participação nas 

coordenações pedagógicas coletivas e no Conselho de Classe indicou o baixo rendimento de uma 

parcela significativa dos estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais, conforme tabela acima. 

Estes índices são, na percepção dos professores regentes, devidos nível insuficiente de concentração, 

atenção e interesse. Fatos acrescidos pelo baixo índice de realização de atividades escolares 

domiciliares e a ausência de hábito de estudo. Além disso, o índice de reprovação do primeiro ano é 

alto, mesmo não sendo recomendável a retenção nesse período. Isso foi devido ao número elevado 

de faltas dos estudantes. 

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

desenvolvimento de 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 defasagem idade-série expressiva no 3º ano (17,14%) e no 5º ano (47,61%). 

Formando uma espécie de funil escolar nesses períodos. A EEAA realizou mapeamento específico no 

3º ano e identificou que tal índice se dá por dificuldades no ciclo de alfabetização desde o 1º ano do 

Ensino Fundamental. No 5º ano identificamos 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 (TFE1). Além das particularidades 

dos sujeitos.  

Além dos índices oficiais, temos também outras dimensões que podem interferir no processo 

ensino-aprendizagem, merecendo igual reflexão. Vejamos abaixo:  

 

DIMENSÃO OBSERVAÇÕES CONSIDERAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Estrutura Física 

▪ As salas de aula são pequenas, em 

especial as salas 4 e 5. Estas salas 

pertenciam a um pequeno auditório 

que teve de ser dividido pela falta de 

sala de aula na escola; 

▪ As salas possuem pouca ventilação e 

iluminação, acústica inadequada e 

excesso de ruído; 

▪ Mobiliário de sala de aula (armários e 

arquivos) tomando espaço 

pedagógico; 

▪ Escola sem quadra coberta; 

▪ Pátio coberto pequeno e entre as 

salas de aula. O que inviabiliza 

atividades em grupo durante o perídio 

▪ Os espaços pequenos prejudicam a 

realização de algumas atividades tais 

como: roda de conversa, cantinho da 

leitura, brincadeiras de roda; debates, 

formação de grupos de pesquisa. Tais 

atividades agregariam mais prazer e 

curiosidade no processo ensino-

aprendizagem; 

▪ Salas de aula insalubres podem causar 

falta de atenção, desmotivação, 

cansaço, indisposição, sono, estresse 

e agitação. Assim, promove-se as 

condições da não-aprendizagem; 

▪ Para que ocorra a aprendizagem o (a) 

estudante precisa ter conforto físico, 

                                                           
1 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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regular de aulas; 

▪ Escola com terreno irregular e 

acidentado; 

▪ Falta espaço seguro para atividades 

lúdicas. 

visual e mental; 

▪ Excesso de ruídos no ambiente escolar 

pode promover baixo rendimento, pois 

geram falta de atenção e 

concentração, além de estresse; 

▪ O (A) estudante precisa de espaços e 

materiais adequados para o 

desenvolvimento integral de suas 

habilidades psicomotoras, o que 

propicia a aprendizagem. 

Recursos materiais 

▪ Carência de jogos pedagógicos, 

mobiliário adequado para crianças 

menores (6 e 7 anos), brincadeiras e 

jogos no piso; e pouco uso dos murais 

da escola. 

▪ O bom uso dos recursos pedagógicos 

disponíveis na escola pode ser 

significativo para o sucesso do (a) 

estudante, para o conforto físico e a 

promoção da segurança. 

Cultura organizacional 

▪ Carência de profissionais ( supervisor 

pedagógico); 

▪ Índice preocupante de adoecimento e 

afastamento de membros da equipe 

gestora; 

 

▪ É preciso fazer circular a informação 

institucional para garantir a 

participação efetiva de todos os 

sujeitos escolares, além de 

desenvolver o sentimento de 

pertencimento na comunidade 

escolar; 

▪ A carência de pessoal gera improvisos 

e surpresas indesejadas na execução 

de atividades, que podem até 

inviabilizar a realização; 

▪ Sem os sujeitos na articulação e 

integração do grupo não há motivação 

para a realização de projetos 

pedagógicos, pois haverá acúmulo de 

funções. 
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Objetivo Geral 

 

▪ Promover a superação das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos 

 

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

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

▪ 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 SEAA do CEF PAN do Gama/ DF seguirão os descritos na 

Orientação Pedagógica para o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEEDF, 2010, p. 94-

112), ressaltando: 

▪ Reunião com os Responsáveis (discussão das atividades preventivas e interventivas; 

orientação ao acompanhamento escolar pela família - hábito de estudo; tarefas escolares 

domiciliares; realização da atividade Família de Sucesso); 

▪ 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; 

▪ 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; assessoria ao trabalho pedagógico); 

▪ 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. 

 

 

 



40 
 

Sujeitos escolares e participação no trabalho da SEAA 

 

Para a ação plena da SEAA 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 gestora, Serviço de Orientação 

Educacional, Sala de Recursos, 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. 

 

 

Recursos 

 

Os recursos necessários para a realização do trabalho da EEAA serão descritos no Plano de 

Trabalho específico de cada atividade. 

 

Facilitadores da ação da SEAA 

 

Apontamos alguns itens que poderiam contribuir para a ação plena da SEAA 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 cadeiras baixas para crianças; armários de aço duas portas com 

tranca e chave; jogos atualizados. 

▪ Computador, conexão com Internet e impressora multifuncional; 

▪ Material de expediente. 

 

Avaliação 

 

A avaliação do trabalho da SEAA será realizada por meio de questionários impressos e on-line 

(avaliação institucional), exposição direta nos momentos pedagógicos e exposição indireta por meio 

de sugestões.  

 

Duração 

 

Este Plano de Ação será realizado durante o ano letivo de 2017, 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 (semanal); momento de devolutiva sobre o 

processo pedagógico de prevenção-intervenção (mensal); encontro com a família para discussão do 

trabalho e novo planejamento (bimestral). 

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 (entrevistas; momento de escuta ativa). 
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Ensinar não é transferir conhecimento,  

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. 
 

Paulo Freire 

(Educador) 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Fundamentação Legal 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta a Orientação Pedagógica da 

Educação Especial, em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Inclusão Educacional (MEC/SEESP, 2008), que tem como objetivo garantir 

acesso, participação e condições adequadas de aprendizagem aos estudantes com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, preferencialmente, em 

classes comuns do ensino regular. 

Para tanto, orienta-se o sistema público do Distrito Federal a dispor de: 

•Oferta de atendimento educacional especializado na própria instituição educacional, no 

período denominado de contra turno de matrícula do estudante; 

•Continuidade de estudo e acesso às mais elevadas etapas e modalidades de ensino ao 

estudante; 

•Promoção de acessibilidade física e de transporte, bem como ajudas técnicas nas 

comunicações; 

•Formação continuada dos professores que atuam especificamente no atendimento 

educacional especializado e na formação continuada dos professores que atuam no ensino 

regular na perspectiva de educação inclusiva; 

•Transversalidade da modalidade de Educação Especial em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino; 

•Efetivação de políticas públicas intersetoriais. 

 

A formulação desta Orientação Pedagógica baseia-se nos seguintes instrumentos legais: 

 

1. Legislação Internacional 

•Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

•Declaração de Jomtien; 

•Declaração de Salamanca, no ano de 1994, que propõe a concepção de educação para todos e 

o respeito às diferenças; 

•Convenção da Guatemala, de 28 de maio de 1999 ( promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001); 

•Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão; 

•Convenção da ONU, no ano de 2006. 

 

2. Legislação Federal  

    • Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; 

    •Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Parecer nº711/87do Conselho Federal de Educaçã0 

e Parecer CNE/CEB nº 13/2009. 
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