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APRESENTAÇÃO 

 

Deve-se considerar para a elaboração do PPP uma profunda reflexão 

acerca das finalidades da escola e, conforme SILVA (2007, p.139), também “sobre o 

reconhecimento de sua historicidade e sobre um processo de autoavaliação que 

possibilite construir uma nova organização do trabalho escolar”. 

 Com isso, buscou-se elaborar com a participação de representantes de 

vários segmentos por meio de reuniões, um Projeto Político- Pedagógico a fim de 

atender a seus anseios, considerando a diversidade cultural da clientela a que se 

destina. Todas estas ações aqui propostas visam melhorar a qualidade da 

educação, as relações interpessoais, a inclusão e a participação de todos na 

construção de nossa identidade.  

Assim sendo, as escolas ainda mantêm uma organização de espaços, 

tempos e conhecimentos que não respondem a essas necessidades básicas. Daí, a 

importância e a necessidade de se trabalhar “a escola como uma organização” 

objetivando descobrir como obter o compromisso e mobilizar a capacidade das 

pessoas para aprender em todos os níveis de uma organização, preparando os 

indivíduos para as exigências atuais e futuras do mundo do trabalho (não apenas os 

alunos, mas também professores, diretores, pais, etc.).  

A escola enquanto Instituição implica em organização da sala de aula, de 

comissões de trabalho, de voluntariado, aplicação de recursos, delegação de 

responsabilidades, suscitando em uma nova configuração de grupos, horários 

(entrada, saída, intervalo, sala de leitura) espaços, e outros.  

Nessa perspectiva, faz-se necessário que todos os atores do cenário 

educativo contribuam significativamente com ideias, opiniões, reflexões e ações 

acerca do processo educacional como um todo.  

Esse é o modelo democrático de gestão instituído no Centro Educacional 

Dona América Guimarães, com os agentes tendo e exercendo seu papel com voz e 

responsabilidade, estabelecendo lógica entre teoria e ação.  

 

 

EQUIPE CEDDAG   
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INTRODUÇÃO 

 

O papel fundamental do Projeto Político-Pedagógico no desenvolvimento da 

comunidade escolar amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta 

para a necessidade de se ter uma escola voltada para contribuir na formação de 

cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência em que os 

progressos científicos e avanços tecnológicos definem novas exigências para os 

jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe uma revisão 

curricular que orienta o trabalho cotidianamente realizado pelos profissionais e 

especialistas da Educação em parceria com outros profissionais que atuam em 

áreas pertinentes ao tratamento dessa formação cidadã. 

A presente proposta pedagógica está intimamente relacionada com o 

exercício da cidadania e expressa relações sociais, econômicas e culturais em 

termos metodológicos dentro de uma compreensão agradável que leva o alunado a 

uma conquista satisfatória em sua aprendizagem. 

Consta nesta, os grandes desafios a enfrentar na procura de melhorias para 

favorecer condições ao educador e ao educando de forma que os mesmos dominem 

e desenvolvam conhecimentos viáveis, que contribuam para o crescimento de 

indivíduos ativos, conscientes e críticos, exercendo assim, o seu papel como 

cidadão, levando em conta o sentido lato da palavra. 

A Proposta Pedagógica foi elaborada com a participação de representantes 

de vários segmentos da comunidade escolar, por meio de reuniões, a fim de atender 

a seus anseios, no entanto, considerando a diversidade cultural de outras 

comunidades com as características da clientela a que se destina. 

Esta proposta tem como objetivo atender aos ideais da educação pública do 

Distrito Federal. Este trabalho vem sendo desenvolvido desde o ano letivo de 2009 

pelos professores com a participação da comunidade, visando o desenvolvimento 

integral do educando, sua formação para a cidadania, preparação para o 

prosseguimento dos estudos e o mercado de trabalho. 

A cada ano as ações do projeto serão (re)avaliadas durante as reuniões 

pedagógicas, para a melhora da qualidade do ensino e redirecionadas quando 

necessário. 

As prioridades elencadas para melhoria da qualidade do ensino incluem: 

formação continuada de professores, melhor utilização dos recursos pedagógicos e 
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tecnológicos, efetivo trabalho da coordenação pedagógica, realização de 

oficinas/palestras temáticas para alunos e professores, melhor aproveitamento da 

Sala de Recursos, realização de projetos voltados para a leitura e para o reforço 

escolar, estimular a participação dos alunos em concursos, redimensionar os 

espaços físicos, melhorar o desenvolvimento das políticas públicas na unidade 

escolar, implementar o laboratório de informática, arborização do ambiente escolar, 

promoção de eventos culturais e esportivos, melhoria do sistema de avaliação e 

melhorar as relações interpessoais valorizando o respeito mútuo. 

Todas estas ações aqui propostas visam melhorar a qualidade da educação, 

as relações interpessoais, a inclusão e a participação da comunidade escolar. 

A forma como nossa escola vem organizando seu tempo, seu espaço e seu 

conhecimento é um reflexo fiel da influência dos atomistas (que olham a realidade 

como um todo fragmentável) e holistas (que olham a realidade como um todo 

indivisível). 

Diante destas teses, surgiu uma visão da realidade mais complexa (segundo 

a qual as partes que o pensamento analítico empenha-se em separar, mantêm 

interações que produzem propriedades e efeitos emergentes não redutíveis às 

partes) implícita na finalidade principal da escola: a educação integral do indivíduo, 

através da concepção do ser humano como um todo. 

Isto concebeu a aprendizagem em um contexto mais amplo do que a 

carteira de uma sala de aula cujo valor pedagógico pode resumir em dois aspectos: 

1. Do ponto de vista cognitivo: É importante conectar as aprendizagens escolares 

com as vivências do indivíduo em seu meio. 2. Do ponto de vista social: O ser 

humano é essencialmente social, aprendendo desde que nasce em um grupo mais 

ou menos numeroso que por sua vez possui uma cultura herdada que o mantém 

incluso, ampliando notavelmente uma cultura transmitida de uma geração a outra. É 

importante considerar essa conexão não apenas na aprendizagem acadêmica, mas 

também na aprendizagem de atitudes e valores para a convivência democrática e 

nas relações interpessoais em geral, aprendizagens que entrariam na educação 

integral. 

Apesar disso, as escolas ainda mantêm uma organização de espaços, 

tempos e conhecimentos que não respondem a essas necessidades básicas. Daí, a 

importância e a necessidade de se trabalhar “a escola como uma organização” a fim 

de descobrir como obter o compromisso e mobilizar a capacidade das pessoas para 
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aprender em todos os níveis de uma organização, preparando os indivíduos para as 

exigências atuais e futuras do mundo do trabalho (não apenas os alunos, mas 

também professores, diretores, pais, etc.). 

A escola como Instituição, implica em organização de comissões de 

trabalho, organização de voluntariado, otimização de recursos, delegação de 

responsabilidades, ampliação dos serviços e planejamento da sala de aula, 

suscitando uma nova configuração de grupos e horários (entrada, saída, intervalo, 

uso da biblioteca e demais espaços); otimização real do tempo escolar e dos tempos 

de atividades dos alunos; metodologia baseada em agrupamentos flexíveis e na 

aprendizagem cooperativa e dialógica. 

Na medida em que vamo-nos integrando ao que se denomina uma 

sociedade da informação crescentemente globalizada, é importante que a escola se 

volte para o desenvolvimento das capacidades de comunicação, conscientização e 

tomada de decisões. 

Diante disso a escola assume um papel cada vez mais relevante na vida da 

criança, do adolescente, do jovem e do adulto que, nos diferentes níveis de ensino 

frequentam como aluno. O papel exercido pela escola está centrado em seu objetivo 

maior que é a Educação, buscando uma parceria necessária. 

Quando falamos de parceria, nos referimos à escola, família e comunidade. 

É algo que se faz necessário na vida escolar do aluno. Assim estaremos mantendo 

um canal aberto constante com a comunidade escolar e com os conhecimentos que 

ela tem a oferecer. 

A escola que visualizamos busca estimular o profundo entendimento dos 

alunos em várias disciplinas básicas. Ela estimula os alunos a utilizarem este 

conhecimento para resolverem os problemas e completarem as tarefas com as quais 

deparam na comunidade mais ampla. Ao mesmo tempo, a escola busca estimular a 

mistura singular de inteligências de cada um de seus alunos, avaliando regularmente 

seu desenvolvimento de uma forma justa para com a inteligência. (GARDNER, 

1995) 

Nesta perspectiva se faz necessário uma escola lúdica, com sentido de 

harmonia que aponta a necessidade de adequar o trabalho a uma nova realidade 

marcada pela crescente presença do ensino em diversos campos da atividade 

humana, para que eles possam atuar e interagir no presente e fazer projeções para 

o futuro. 
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É essencial a vinculação da escola com as questões sociais e com os 

valores democráticos apresentando uma proposta que ofereça e leva em conta a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96; tem na cidadania seu 

eixo orientador e se compromete com valores e conhecimentos que viabilizam a 

participação efetiva do aluno na vida social. Com base na Constituição Brasileira, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o disposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN, a escola adota uma metodologia pedagógica sócio-construtivista, 

privilegia o ensino enquanto construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno 

das potencialidades do alunado e sua inserção no ambiente social, utilizando para 

isso os conteúdos curriculares da base nacional e os temas transversais, 

trabalhados em sua contextualização, tendo como princípios gerais as seguintes 

metas: 

 Respeito aos direitos humanos e exclusão de qualquer tipo de 

discriminação, nas relações interpessoais e na vida cotidiana; 

 Igualdade de direitos, de forma a garantir a equidade em todos os níveis; 

 Corresponsabilidade pela vida social como compromisso individual e 

coletivo; 

 Posicionamento em relação aos questionamentos visando à tarefa 

educativa como intervenção  interacional no  presente;  onde  as práticas 

de avaliação, primordialmente, são observacionais, com ênfase na 

avaliação contínua, qualitativa sobre a quantitativa. 

Esse novo olhar adquirido pela Escola com a análise das metodologias 

presentes na proposta pedagógica já apregoada, ainda em vigor, e em implantação 

é que faz com que se perceba que a nova educação e os parâmetros traçados 

venham de encontro à formação de um cidadão do mundo, capaz de sobressair-se 

em meio ao modelo imposto pelas novas políticas sociais em voga. 

Desenvolver as competências que possibilitem autonomia na vida estudantil, 

social e profissional dos alunos, formando cidadãos críticos, éticos e participativos, 

capazes de solucionar situações-problemas e acompanhar a complexa evolução do 

mundo. Além disso, faz-se necessário proporcionar à comunidade escolar a 

construção de sua identidade, formando pessoas capazes de conviver com as 

diferenças. 
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1. APRESENTAÇÃO ESTRUTURAL DO CEDDAG 

 

 

ESPAÇOS DISPONÍVEIS 

 

Secretaria 

Sala da Direção 

Cozinha 

Depósito de Gêneros 

Sala dos Professores 

Sala de Orientação Educacional 

Sala de Recursos 

Sala de Coordenação 

Sala dos Coordenadores 

Sala de Leitura 

Laboratório de Informática 

Sala dos Servidores 

Banheiros dos Professores: 
Masculino e Feminino. 

Banheiros dos Alunos: Masculino e 
Feminino. 

Banheiros para Portadores de 
Necessidades Especiais: 
Masculino e Feminino. 

Quadra Poliesportiva 

Estacionamentos: Internos e 
Externos 

Guarita da Segurança 

 

 

 

1.1. Horário de Funcionamento 

 

Matutino: 7h15 à 12h15 

Vespertino: 13h00 às 18h00 

Noturno: 19h00 às 23h00 

 

 

 

RECURSOS DISPONÍVEIS 

 

TVs 29‟ 

Aparelhos de som diversos 

Duplicadores 

Computadores 

Materiais pedagógicos diversos: 
(Papéis diversos, Réguas, 
Compassos, Transferidores, Tintas 
Guaches, Pincéis: pêlo, atômico e 
marcadores para quadro branco, 
Lápis de cores, Tesouras diversas, 
Barbantes, Colas diversas entre 
outros.) 

Microfone com e sem fio 

Caixa amplificadora de som  

Globos terrestres 

Projetor 

Mapas diversos 

Dicionários: Português, Inglês e 
Espanhol 

Livro didático e paradidáticos 

16 Câmeras na parte externa 

Materiais esportivos: bolas 
diversas, cones, cordas, 
colchonetes, bambolês, coletes 
esportivos, bombas para encher 
bolas, petecas, redes esportivas 
entre outros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É indubitável a estreita relação entre as transformações político-sócio-

econômicas e as mudanças na organização escolar, bem como suas influências. 

Nesse sentido, os papéis dos atores desse novo cenário educativo 

também devem ser rediscutidos e replanejados em constante desafio de 

autoavaliação, para que a escola acompanhe os avanços da sociedade na qual 

está inserida. 

Essa atitude reflexiva da escola só poderá consolidar-se tendo como 

base uma gestão escolar democrática voltada para a formação do cidadão e não 

somente para a informação de conteúdos. 

 [...] uma forma de organizar o trabalho pedagógico, que implica 
visibilidade de objetivos e metas dentro da instituição escolar; implica 
gestão colegiada de recursos materiais e humanos, planejamento de 
suas atividades, distribuição de funções e atribuições, na relação 
interpessoal de trabalho, e partilha do poder; diz respeito a todos os 
aspectos da gestão colegiada e participativa da escola e na 
democratização da tomada de decisões, (BRASIL/MEC, 2006, p. 51). 
 

Nessa perspectiva, faz-se necessário que todos os atores do cenário 

educativo contribuam significativamente com ideias, opiniões, reflexões e ações 

acerca do processo educacional como um todo. 

Esse modelo democrático de gestão é como afirma Alarcão:  

[...] um modelo organizacional em que todos e cada um se sente 
pessoa. E ser pessoa é ter papel, ter voz e ser responsável. Um modelo 
em que cada um se considera efetivamente presente ou representado 
nos órgãos de decisão. É em que há capacidade real de negociação e 
de diálogo capaz de ultrapassar as dicotomias entre o eu e o nós, entre 
os administrativos e os professores, entre os professores e os alunos, 
entre os pais e os professores, entre a decisão casuística e a decisão 
determinada por princípios gerais, e entre aquilo a que Barroso (1992) 
chama a dicotomia entre a lógica do desejo e a lógica de ação, 
(ALARCÃO, 2003, p. 93). 
 

Por outro lado, até pouco tempo atrás, prevalecia a ideia de que as 

pessoas não precisavam de estudos. Sendo assim, com os baixos investimentos 

educacionais e econômicos, o processo de ensino ficou limitado. 

Este é um grande desafio: garantir uma educação de qualidade, voltada 

aos interesses da vida por meio de uma gestão que atenda a comunidade e seus 

anseios, levando-a a participar na tomada de decisões. 
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3. HISTÓRICO, NATUREZA E CONTEXTO ESCOLAR DO CEDDAG 

 

A escola está situada na cidade de Planaltina, no Bairro Arapoanga, 

Região Administrativa VI do Distrito Federal. Trata-se de uma comunidade 

carente, de pessoas vindas de outros estados, com alto índice de analfabetismo, 

com pais em empregos informais e de baixa renda. Os adolescentes apresentam 

pouca perspectiva e visão de futuro, tem pequenos hábitos e práticas de estudos, 

e ingressam no mercado de trabalho cedo com baixa qualificação. 

A banalização da violência e a marginalidade conduzem muitos jovens à 

delinquência e à prática de pequenos furtos e o envolvimento com o narcotráfico 

dentro e fora da escola. Diante desse quadro, estudar, para uns, torna-se a única 

forma de escapar desse ambiente – e, para outros, uma atividade imposta. Dessa 

forma se torna imperativo que nós – direção, coordenação e docentes – 

assumamos a tarefa diária de oferecer as melhores condições possíveis de 

educação e inserção no ambiente social. 

O Centro Educacional Dona América Guimarães atende a comunidade 

local desde o dia 19 Agosto de 2009. A escola tem uma visão altruísta, 

considerando os aspectos relevantes do dia a dia dos alunos, com a participação 

ativa dos pais e funcionários, envolvendo assim toda a comunidade escolar. Além 

disso, oferece atividades pedagógicas esportivas visando uma educação de 

qualidade para a efetivação de cidadãos conscientes e críticos. 

A Unidade Escolar possui uma infraestrutura regular, é murada, e bem 

iluminada e as salas de aulas necessitam de adequação, pois são abafadas e, 

alunos e professores sofrem com a ação do Sol durante as aulas. Necessitando 

também da construção de uma área coberta para recreação, reuniões e 

atividades extraclasse. Para o bom funcionamento destas instalações a escola 

conta com uma equipe composta por aproximadamente 25 funcionários 

terceirizados. 

O lanche, cujo cardápio é elaborado por especialistas da UNIAE – 

Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional – subordinada à 

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE), que atende às 

necessidades nutricionais dos alunos. 
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Possui o Regimento aprovado pelo Conselho Escolar conforme o 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal e vigente nos 03 (três) períodos: matutino, vespertino e noturno. 

 Alguns projetos são realizados de acordo com o calendário previsto pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e organizados a cada 

início de ano letivo, dentre os quais se destacam: ( semana da água, inclusiva, 

semana de educação para vida) Dia da Consciência Negra; Prova Brasil; 

Olimpíada de Matemática; 

A escola estabelece ainda importantes parcerias com instituições 

públicas de saúde, segurança, ensino e pesquisa, objetivando a integração 

escola/comunidade e a corresponsabilidade dos diferentes atores sociais com o 

processo educativo. 

Em se tratando de rendimento escolar, os resultados analisados com 

base no ano de 2009 refletem uma situação recorrente da maioria das escolas 

públicas do Distrito Federal, ou seja, baixo rendimento e deficiências em alguns 

dos componentes curriculares, tais como: Matemática, Língua Portuguesa e 

Ciências Naturais, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, 

necessitando de projeto interventivo de reforço. 

A partir do levantamento feito com a comunidade escolar sobre os 

problemas que dificultam as ações pedagógicas na escola foram destacados os 

seguintes fatores: 

 

 Identidade da escola em construção; 

 Falta de motivação para os estudos; 

 Uso indevido do celular durante o horário de aula; 

 O comparecimento do aluno às aulas sem o material didático; 

 O não comparecimento do aluno às aulas devidamente uniformizado; 

 A falta de comprometimento dos alunos com as tarefas de casa; 

 O considerável número de alunos moradores em localidades distantes, 

muitos dependem de ônibus ou transporte alternativo; 

 Falta de determinados profissionais – bibliotecário e psicólogo; 

 Necessidade de adoção de critérios para avaliar e solucionar questões de 

indisciplina e consequentes advertências e suspensões; 

 Negligência de algumas famílias no processo educacional; 
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 Necessidade de promover ações para melhor articulação entre família, 

escola e sociedade; 

 Falta de segurança pública; 

 Falta de compromisso político pedagógico por parte de alguns agentes 

membros do trinômio – família, escola e sociedade; 

 Melhor articulação entre o Conselho Tutelar e as famílias carentes, entre 

outros. 

 

4. FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

A escola como instituição social, deve possibilitar o crescimento humano 

nas relações interpessoais, bem como propiciar a apropriação do conhecimento 

elaborado, tendo como referência a realidade do aluno. 

Neste contexto, o Centro Educacional Dona América Guimarães 

possibilita ao aluno a aquisição de uma consciência crítica que lhe amplie a visão 

do mundo. Esta visão de mundo deverá dar-lhe condições de uma leitura 

interpretativa dos fatos sociais, das relações intra e interpessoais dos homens 

com a natureza. 

 

4.1 Fundamentos Epistemológicos 

 

A educação deve ser considerada como processo para o 

desenvolvimento humano integral, instrumento gerador das transformações 

sociais. É base para aquisição da autonomia, fonte de visão prospectiva, fator de 

progresso econômico, político e social. É o elemento de integração e conquista 

do sentimento e da consciência de cidadania. 

Nesta concepção de educação, a finalidade do Centro Educacional Dona 

América Guimarães é formar cidadãos capazes de analisar, compreender e 

intervir na realidade, visando ao bem-estar do homem, no plano pessoal e 

coletivo. Para tanto, este processo desenvolve a criatividade, o espírito crítico, a 

capacidade para análise e síntese, o autoconhecimento, a socialização, a 

autonomia e a responsabilidade. Dessa forma, é possível a formação de um 

homem com aptidões e atitudes para colocar-se a serviço do bem comum, 
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possuir espírito solidário, sentir o gosto pelo saber, dispor-se a conhecer-se, a 

desenvolver a capacidade afetiva e possuir visão inovadora. 

 

 

4.2 Fundamentos Didático-Pedagógicos 

 

O professor, como mediador entre aluno e o conhecimento é um 

profissional formador, reflexivo, consciente da importância do seu papel, 

comprometido com o processo educativo, integrado ao mundo de hoje, 

responsável socialmente, um eterno aprendiz, aquele que busca “inovar e inovar-

se” assumindo assim, um papel relevante no processo didático-pedagógico. 

A ação educativa, segundo essas diretrizes pedagógicas, assume, no 

Sistema Escolar, organicidade e coesão, coerentes com os fundamentos teóricos 

preconizados neste projeto político pedagógico. 

 

4.3 Fundamentos Éticos 

 

O homem é um ser bio-psico-sócio-cultural que possui necessidades 

materiais, relacionais e transcendentais. Dentro deste sentido amplo e complexo, 

o homem deve ser atendido em toda a sua dimensão e deve dispor dos recursos 

que satisfaçam a sua necessidade, para que analise, compreenda e intervenha 

na realidade. 

É fundamental que se garanta uma formação integral voltada para a 

capacidade e potencialidade humana. A formação integral deve ser entendida 

como saber essencial, isto é, aquela que proporciona ao ser humano o saber 

sentir, saber inovar, saber refletir, saber fazer, saber ser crítico e saber ser ético. 

 

5. MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

5.1 Nossa Missão 

 

Desenvolver as competências que possibilitem autonomia na vida 

estudantil, social e profissional dos alunos, formando cidadãos críticos, éticos e 

participativos, capazes de solucionar situações-problemas e acompanhar a 
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complexa evolução do mundo. Além disso, faz-se necessário proporcionar à 

comunidade escolar a construção de sua identidade, formando pessoas capazes 

de conviver com as diferenças. 

 

5.2 Objetivos Gerais 

 

 Buscar uma organização escolar dinâmica e participativa, aplicando 

fórmulas alternativas que possibilitem uma melhor aprendizagem, quebrando o 

isolamento e a estrutura de aulas somente fechadas e compartilhando a 

liderança escolar por meio da participação como iguais cada qual exercendo a 

sua função, é o objetivo maior deste projeto; 

 Possibilitar um novo papel a escola e a equipe diretiva facilitando as 

reuniões, oferecendo informações, possibilitando a comunicação, valorizando o 

trabalho, delegando funções e tendo um papel-chave no desenvolvimento da 

comunidade, sobretudo como estimuladora e dinamizadora das medidas de 

transformação empreendidas; 

 Oferecer à comunidade escolar uma estrutura didático-pedagógica e 

administrativa capaz de propiciar melhores condições para o desenvolvimento 

integral do cidadão, de acordo com a legislação vigente e as diretrizes 

pedagógicas do Distrito Federal, bem como a LDB, PCN‟s, Orientações 

Curriculares, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Assegurar ao educando, a formação indispensável para o exercício da 

cidadania, levando-o a manifestação plena do seu potencial, de modo a ser 

capaz de se adaptar, com flexibilidade, às transformações do mundo atual. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar ambientes apropriados de apoio, valores, sentidos, 

responsabilidade e aceitação da aprendizagem que reforcem a autovalorização, 

o trabalho intelectual criativo e o comportamento responsável; 

 Refletir os interesses e as capacidades dos aprendizes, estimulando os 

estudantes a aprenderem por iniciativa própria e de formas tão diversas quanto 

possíveis, dando a estes, tanto poder sobre seu ambiente de aprendizagem 

quanto sejam capazes de manejar; 
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 Refletir no currículo todas as experiências da vida do aluno; 

 Promover uma aprendizagem participativa e sempre vivencial e relevante, 

envolvendo o aprendiz em sua totalidade, no sentido de assegurar sua 

participação na tomada de decisões, através de um ambiente de aprendizagem 

reativo, maleável e sensível; 

 Proporcionar uma avaliação regular, consistente e apropriada mediante 

vários “feedbacks” positivos em função do progresso, rumo a objetivos de 

aprendizagem claramente definidos, visando a extrair o melhor das 

possibilidades criativas inerentes de cada membro; 

 Gerar múltiplas situações de comunicação e de uso tanto da linguagem oral 

e escrita quanto dos diversos códigos de relação interpessoal, a partir dos níveis, 

registros e códigos dos próprios participantes, produzindo-se um contexto 

interativo; 

 Desenvolver no educando a capacidade de aprender a solucionar 

problemas em atividades que incentivem a expressão de valores universais tais 

como: cooperação, cortesia, respeito, honestidade e justiça, dos quais depende o 

avanço da civilização. 

 Estimular o compromisso com valores humanos e sociais, tais como: a 

liberdade humana, o exercício da liberdade com responsabilidade, a equidade de 

direitos e apreço a tolerância recíproca entre pessoas. 

 Oportunizar a formação de cidadãos autônomos e críticos, cuja 

característica seja a capacidade de argumentação sólida. 

 Proporcionar a convivência e o domínio de novas tecnologias, estendendo-

as como alternativas que possibilitam benefícios e avanços na construção do 

conhecimento e nas relações entre as pessoas e o meio ambiente. 

 Fundamentar uma cultura humanística, artística, científica, tecnológica 

através do aprofundamento dos seguintes eixos estruturadores da educação: 

aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

 Promover a integração escola-família-comunidade. 

 Oferecer condições para o contínuo aprimoramento do corpo docente e 

demais funcionários. 

 Incentivar o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
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 Desenvolver o respeito, à dignidade, à liberdade e aos direitos fundamentais 

do homem. 

 

 

6. PROPOSTA CURRICULAR 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 210 estabelece que: 

[...] Serão fixados os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos nacionais e regionais. (BRASIL, Constituição, 1988) 

 

6.1 Modalidade de Ensino Ofertada: 

 

 Ensino Fundamental Regular Séries Finais e Ensino Médio; 

 Educação de Jovens e Adultos 2º e 3º Segmentos 

 

6.2  Público Alvo: 

 

O Centro Educacional Dona América Guimarães atende por ano, 

aproximadamente a, dois mil e trezentos alunos das Séries Finais do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e EJA – Educação de Jovens e Adultos com idade 

variada nos grupos de crianças, jovens, adultos e idosos, nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, totalizando 62 (sessenta e duas) turmas assim distribuídas: 

 

6.3 Distribuição de Turmas 

 

 
MATUTINO 

 

 
VESPERTINO 

 
NOTURNO 

 
9º ano – 2 turmas 

 

 
6º ano – 5 turmas 

 
 
 

EJA – 2º Segmento – 8 turmas  
1ª Série (Ensino Médio) – 10 

turmas 

 
7º ano – 6 turmas 

 
2ª Série (Ensino Médio) – 8 

turmas 

 
8º ano – 8 turmas 

 
 

EJA – 3º Segmento – 6 turmas 

 
3ª Série (Ensino Médio) – 4 

turmas 
 

 
9º ano – 5 turmas 
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Ano Base - 2018 

 

Nos turnos, matutino e vespertino a escola funciona em regime de 

jornada ampliada sendo que os professores regentes possuem regência de 

turma em um turno e coordenação em turno inverso. 

 

6.4 Duração da Proposta Pedagógica 

 

Essa proposta se apresenta em Regime Anual podendo ser 

prorrogada ou até mesmo modificada de acordo com a necessidade da 

Comunidade Escolar. 

 

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

As Orientações Curriculares, Parâmetros Curriculares e suas respectivas 

Matrizes, bem como todas as diretrizes norteadoras do ensino são abordados na 

escola de acordo com o Art. 22 da Lei nº. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) – estabelece que "a Educação Básica tem por 

finalidade 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". É necessário, pois, que a instituição 

educacional ressignifique seu trabalho e sua ação pedagógica, nas etapas e nas 

modalidades da Educação Básica, tendo como foco sua função social de formar 

o cidadão, isto é, propiciar ao aluno a construção de conhecimentos, atitudes e 

valores que o tornem solidário, crítico, criativo, ético, participativo e democrático. 

Nesse contexto a organização curricular da instituição é constituída de 

uma Base Nacional Comum e uma Parte Diversificada, seguindo as Orientações 

Curriculares da Secretaria de Educação do DF, sendo desenvolvido sob a forma 

de atividades quer interdisciplinar ou contextualizada que envolve os temas 

transversais. Os conteúdos programáticos ofertados foram selecionados de 

acordo com as necessidades e realidade da comunidade estudantil e pelos 

docentes em planejamento estratégico de ensino. 

Os planejamentos de cursos, bimestrais e de aula estão de acordo com o 

Currículo em Movimento de forma democrática, pela SEE-DF. 
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Os projetos que serão desenvolvidos para garantir a qualidade da 

educação e a permanência do aluno estarão em anexos, de acordo com o 

regimento escolar e as matrizes curriculares. 

Sua metodologia de trabalho no ensino regular visa contemplar a 

diversidade, o respeito, a solidariedade e o preparo do educando para 

progressão dos estudos e mercado de trabalho. 

É uma escola que prioriza a realização de aulas duplas favorecendo o 

trabalho em grupo, o debate, o seminário, o uso dos mais variados recursos 

didáticos disponíveis na escola e a própria implementação dos projetos tanto 

propostos pela SEE-DF, quanto de iniciativa dos professores, que dão ao aluno 

oportunidade de construir os conceitos necessários à aprendizagem e tornam a 

aula mais produtiva. Os professores são incentivados a participar de cursos 

voltados para sua formação continuada, seja pela SEE-DF ou por iniciativa 

privada. Além disso, o momento do intervalo é utilizado para que os alunos 

possam se sociabilizar, bem como realizar intercâmbio de ideias, encontrarem 

com colegas de outras salas entre demais atividades. 

Enfim, todas as orientações legais a serem seguidas pela escola e suas 

estratégias/ações a serem adotadas são construídas pela comunidade escolar 

durante as reuniões com a comunidade (reuniões de pais e Conselhos de 

Classe) e nas coordenações pedagógicas, momentos destinados ao 

planejamento das aulas, dos projetos, dos eventos, elaboração dos instrumentos 

avaliativos, encaminhamento de alunos, atendimento aos pais entre outros. Estas 

estratégias são elaboradas individual e coletivamente durante as coordenações. 

 

7.1 Educação Básica 

 

A Educação Básica é composta por três etapas - Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio - e as modalidades de educação - Especial e 

EJA. Seu objetivo, conforme a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em seus artigos 21 e 22, são assegurar a todos os brasileiros a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Os principais documentos norteadores da Educação Básica Nacional, 

regidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, são: 

http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13489
http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13489
http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13489
http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13490
http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13490
http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13491
http://www.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=13385
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 A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996; 

 O PNE - Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001. 

A lei define que o Distrito Federal deverá desenvolver as competências 

referentes aos estados - assegurar o oferecimento do Ensino Fundamental e 

oferecer o Ensino Médio - e aos municípios - oferecer a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental. Ou seja, cabe ao Distrito Federal o oferecimento de toda a 

Educação Básica. No que concerne à União, a LDB diz que a esta cabe a 

organização do sistema de Educação Superior e o apoio técnico e financeiro aos 

demais entes federados. 

 

7.2 Ensino Fundamental e o Ciclo 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

seu art. 32., o Ensino Fundamental deve desenvolver a capacidade de aprender 

e de se relacionar no meio social e político a partir do pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo. (BRASIL, LDB 9394/96.) 

O Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito; foi ampliado de oito para 

nove anos por meio da Lei Federal nº 11.114/05, a qual estabelece que: “é dever 

do Estado brasileiro seu oferecimento, inclusive às pessoas que não tiveram 

acesso a ele na idade própria”, tal como prescreve a LDB – Lei Federal nº 

9.394/96. 

A matrícula do aluno de seis anos no Ensino Fundamental atende à 

legislação federal e à Lei Distrital nº 3.483/04, cuja implantação deve ser 

concluída no prazo máximo de quatro anos, a contar de 2005. Antecipando-se ao 

disposto na legislação, a SEDF universalizou, em 2008, a oferta de Ensino 

Fundamental de nove anos. 

A SEEDF, comprometida com as aprendizagens de todos os seus 

estudantes e profissionais, orienta, apóia e acompanha políticas e ações que 

permitem à escola realizar a sua função social. Nesse contexto, implantou a 

Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens, uma forma de otimização 

dos espaços e tempo escolares. Na referida proposta, ganham relevância a 

avaliação formativa, a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, 

em especial na perspectiva do trabalho coletivo. 
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A concretização desta proposta de organização escolar, que encontra-se 

coadunada com o disposto na Lei nº 9.394/96 (lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), tornou-se possível por força do Plano Distrital de Educação 

(PDE 2015 – 2024) que, em sua estratégia 2.3, adota o modelo de organização 

curricular em ciclo. Nessa perspectiva, a gestão, a organização da unidade 

escolar, o currículo e, principalmente, a condução do processo de ensino e 

aprendizagem devem respaldar-se, sobretudo, no objetivo de promover e 

oportunizar o aprendizado concreto, além do desenvolvimento de todos os 

estudantes. 

 

7.3 Ensino Médio e a Semestralidade 

 

“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 
não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, 
ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar.” (BRASIL, LDB 
9394/96.) 
 

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, estrutura-se em três 

anos e tem como finalidade a consolidação dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, a continuidade da aprendizagem e a preparação para o 

trabalho e a cidadania. 

Em conformidade com a LDB, Lei Federal nº 9.394/96, o Ensino Médio 

tem progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade. Além disso, o PNE - 

Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº 10.172/01, garante o acesso a este 

nível de ensino a todos aqueles que concluíram o Ensino Fundamental na idade 

regular. 

 

7.4 Semestralidade 

 

7.4.1 ORGANIZAÇÃO 

 

 Respeito às normas existentes; 

 Quantitativo de turmas preferencialmente pares; 

 Bloco I e Bloco II. Mantêm o regime anual com organização de 

disciplinas em dois semestres; 
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 Matrícula anual com regime seriado; 

 Escrituração (procedimentos similares: diário, histórico, certificado). 

 

7.4.2 AVALIAÇÃO 

 Composição de nota:  

 O semestre será dividido em 2 bimestres. 

 

7.4.2.1 Aprovação 

 

 Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total 

de horas letivas trabalhadas no semestre; 

 Média final igual ou superior a 5.0 em cada componente 

curricular. 

 Sem promoção automática, não é ciclo. 

 

7.4.2.2 Recuperação 

 Recuperação final: em até três componentes curriculares (Art. 

168 inciso II Regimento Escolar). 

 Recuperação contínua. 

 

7.4.2.3 Dependência: 

 

 Até dois componentes curriculares ao final do ano (Resolução 

nº 1/2009-CEDF). 

 

7.4.2.4 Reprovação: 

 

 Não haverá reprovação no bloco, pois está mantido o regime 

anual; 

 Uma recuperação por semestre e uma recuperação final. 

 Durante o semestre haverá o acompanhamento e 

monitoramento das disciplinas com recuperação contínua ao 

longo de cada bloco; 
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 Caso o aluno fique com rendimento abaixo da média avançará 

para o segundo bloco com acompanhamento e estratégias 

desenvolvidas pelas escolas para recuperação; 

 Acontecerá o mesmo no 2º Bloco. 

 

7.4.3 FOCO DO TRABALHO 

 

 O foco da semestralidade é a qualificação da relação professor-

estudante; 

 Redução do número de estudantes por semestre; 

 Aumento da carga horária diária do componente curricular; 

 Recuperação contínua ao longo de todo o ano; 

 Redução do número de disciplinas que o estudante precisará cursar 

em cada semestre. 

 

 

7.4.4 TRANSFERÊNCIA 

 

 Adaptação De Estudos (conforme o Manual da Secretaria Escolar) 

 

7.5  EJA – Educação de Jovens e Adultos 

 

Destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

no Ensino Fundamental e Médio em idade apropriada. A Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal oferece esta modalidade nas formas presencial e a distância, 

e também exame de certificação – ENCCEJA - Exame Nacional para 

Certificação de Competências de Jovens e Adultos. 

O Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a EJA atuam de acordo com as 

suas propostas curriculares como um instrumento vivo e dinâmico, 

comprometidos com benefícios aos estudantes e com a transformação da escola. 

Esta transformação prioriza o principal elemento do universo pedagógico - o 

aluno - dispensando-lhe visitas quando este for faltoso para assegurar seu 

desenvolvimento. 
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É um currículo que privilegia a aprendizagem significativa porque quer 

dar sentido ao tempo e a vivência escolar. Amplia a visão de mundo, pois parte 

de uma abordagem interdisciplinar do conhecimento. Promove autonomia, visto 

que pensa em construir competências para resolução de problemas e para 

participação na sociedade. Tem finalmente uma perspectiva multicultural e 

integradora das diferenças, porque está estruturado a partir de metas de inclusão 

social e de inserção de qualidade dos cidadãos no mundo em que vivem e no 

qual devem realizar suas conquistas. É comprometido com a realização de 

conselhos de classe, esclarecido na Resolução CEE nº 194 que o trata como 

interventor do processo de ensino-aprendizagem, sendo indispensável para 

avaliação e recuperação, sob a ótica de pais, alunos, gestor, professor, 

coordenador e comunidade escolar. 

Baseado no texto da constituição de 1988, dos parâmetros curriculares 

nacionais - PCN‟s. De acordo com a Resolução CEE nº. 291 de 16 de dezembro 

de 2005 a escola passa a oferecer os estudos nas áreas de Filosofia e Sociologia 

como temas transversais que podem ser abordados por todas as disciplinas na 

educação básica, favorecendo a compreensão da realidade social na forma de: 

 

 Diversidade Cultural; 

 Ética; 

 Meio Ambiente; 

 Orientação Sexual; 

 Saúde; 

 Temas locais; 

 Trabalho e consumo. 

 

Onde são agregados sempre que possível, as temáticas que evidenciam 

os contextos nos quais a Escola está inserida, tendo como objetivo: 

 

 Aquisição de habilidades para a vida de trabalho; 

 Domínio de corpo de conhecimentos acadêmicos; 

 Aquisição de capacidade de tomar decisões e opções, a partir de análises; 

 Compreensão e uso de tecnologias; 

 Formação de juízos de valor a partir da vivência no ambiente social; 



 
                                                   GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                                     Secretaria De Estado De Educação 
                                             Coordenação Regional De Ensino De Planaltina 
                                               Centro Educacional Dona América Guimarães 
       

____________________________________________________________________________________________________ 
 Quadra 10K, Conjunto C – CEP 73.368-854 – Arapoanga – Telefone: 3029-3134 

                                       “Escola, Família e Sociedade, juntos por uma educação melhor”                                            27 

 
 

 Aquisição da leitura e escrita bem como o uso competente de tais 

habilidades; 

 Compreensão de deveres e direitos e de cidadania. O Currículo Escolar 

valoriza as seguintes atividades: 

 Estudo do meio; 

 Eventos cívicos e comemorativos; 

 Visitas e exposições, mostras culturais e eventos. 

Todas as atividades da escola são ministradas por professores 

especializados, habilitados e licenciados em suas áreas de atuação. 

Tudo isso significa a organização curricular docente e discente expressa 

no planejamento. Possibilita ao aluno participar ativamente do processo de 

aprendizagem, permitindo que todos os agentes responsáveis desenvolvam 

ações convergentes e complementares possíveis de acompanhamento e 

intervenções sistemáticas. Os indicadores de eficiência contam com um conjunto 

de informações coletadas ao longo do processo que permite intervenções 

necessárias a tempo de garantir o sucesso esperado. 

As informações no currículo dizem respeito ao perfil da turma, 

acompanhamento de leitura, ficha de leitura, escrita, dias letivos, frequência de 

professores e alunos, atividades extra-classe não realizadas, transferências 

recebidas e expedidas. Tudo isso é incluído na sistemática de acompanhamento. 

Tendo o fluxo que sugere o número de dias necessários para o trabalho por 

tópicos de programação. 

 

8. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A escola organiza e planeja a didático-pedagógica de forma a viabilizar a 

aplicabilidade dos recursos em Projetos com vistas a promover a autonomia, 

iniciativa e criatividade dos alunos e a promoção de aprendizagens significativas 

que têm como fundamento o protagonismo do aluno no processo de ensino 

aprendizagem e a participação da família e, por consequência, a melhoria do 

desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população do Distrito 

Federal, baseado em princípios e garantias. 
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Sendo assim, é de suma importância valorizar todos os profissionais do 

estabelecimento de ensino, independentemente do regime de contratação, 

incentivando e conscientizando estes da importância do aperfeiçoamento 

profissional, seja através dos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal ou em outras instituições públicas ou privadas. Para que essa 

qualificação aconteça, a escola deve estar organizada de tal modo que esses 

profissionais possam participar dos eventos oferecidos. Além disso, espaços para 

trocas de experiências são extremamente necessários entre todos os envolvidos 

no processo educativo, enfatizando sempre a valorização humana, com o aluno 

sendo o centro das atenções. Para tanto, torna-se necessário: 
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METAS 

 

AÇÕES 

RECURSOS 
DISPONÍVEIS 

CRONOGRAMA 

1. Desenvolver atitude 
respeitosa no convívio 
escolar 

 

1.1. Estimular o diálogo entre todos os segmentos da escola através de 
reuniões sempre que necessário. 

1.2. Gincana, trabalhos em grupos, palestras, vídeos temáticos, 
orientações, encaminhamentos pedagógico e social. 

1.3. Atividades lúdicas. 

1.4. Redimensionamento do espaço físico da escola. 

1.5. Definir melhor as atribuições de cada segmento da comunidade 
escolar. 

Vídeos, jogos, textos e 
recursos humanos. 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo 

2. Preparar o aluno para 
progressão dos estudos e 
para o mercado de 
trabalho 

2.1. Convênios com empresas de estágios, informar as políticas para o 
menor aprendiz, visitas às universidades, workshop das profissões, 
orientações profissionais. 

2.2.  Participar de concursos, olimpíadas, leituras, festivais. 

2.3.  Possibilitar o acesso aos recursos tecnológicos disponíveis na 
escola.  

Telefone, e-mail, Ofícios, 
Memorandos e contato 
pessoal. 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo 

3. Promover o 
desenvolvimento de 
projetos que estejam em 
consonância com os 
interesses e necessidades 
da comunidade, dentro das 
possibilidades da escola. 

3.1 Realização dos projetos: Jogos de Interclasses, Sala Ambiente, Projeto 

Professor conselheiro, Projeto Vida Verde/Horta um Espaço Sustentável; 

Projeto Literário: Literatura e Vida; Dia da Família na Escola; Semana de 

Provas; Projeto Violão e Voz; The Voice – DAG- 1º Show de Calouros 

Internos do Centro Educacional Dona América Guimarães – CEDDAG- 

Planaltina – DF; Tenda Móvel; Sala de Projeção Cine Mais Cultura 

Digitalizada e Informática do CEDDAG; Recuperação Digitalizada; 

Semana de Prova; Área de Convivência; O processo de Aprendizagem 

de uma Fanfarra Escolar no Centro Educacional Dona América 

Guimarães; Clube da Leitura CEDDAG, Projeto: Laboratório em Sala de 

Recursos pedagógicos, 
tecnológicos, humanos e 
financeiros.  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 
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Aula, Clube de Matemática. 

4. Promover encontros 
pedagógicos entre turnos. 

Reuniões pedagógicas, palestras e oficinas temáticas. Didático-pedagógicos. Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 

 

METAS 

 

AÇÕES 

RECURSOS 
DISPONÍVEIS 

CRONOGRAMA 

5. Construir um modelo 
de coordenação 
pedagógica. 

5.1. Acompanhar de maneira mais efetiva e próxima o trabalho dos 
professores.  

5.2. Implementar e aperfeiçoar as ferramentas e metodologias de trabalho.  

5.3. Promover reuniões periódicas entre os coordenadores e a Equipe de 
Direção.  

5.4. Organizar material com as diretrizes pedagógicas e administrativas 
para orientação e consulta dos professores.  

Referenciais 
bibliográficas e 
eletrônicas.  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 

 

6. Realizar eventos e 
atividades para integrar 
escola e comunidade 
escolar. 

6.1. Realizar pesquisa entre os membros da comunidade escolar para 
elencar os eventos mais relevantes a serem realizados; além da reunião de 
pais, conselho participativo.  

Recursos pedagógicos, 
tecnológicos, humanos, 
financeiros.  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 

 

7. Aprimorar o processo 
de avaliação. 

7.1. Promover estudos sistemáticos referentes ao tema nas coordenações 
pedagógicas e (re) estruturar os instrumentos utilizados para melhorar a 
qualidade do ensino.  

Referenciais 
bibliográficas e 
eletrônicas.  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo 

8. Introduzir a educação 
digital através do 
Laboratório de Informática.  

 

8.1. Equipar a sala destinada ao laboratório de informática.  

8.2. Conseguir profissional capacitado para desenvolver o trabalho na 
escola. 

Ampliar o quantitativo de 
equipamentos, adquirir e 
instalar programas 
eletrônicos.  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo 
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METAS 

 

AÇÕES 

RECURSOS 
DISPONÍVEIS 

CRONOGRAMA 

9. Diminuir a evasão escolar.  

 

9.1. A implementação dos projetos propostos. 

9.2. Realização do Reforço Escolar. 

9.3. Acompanhar sistematicamente a frequência dos alunos.  

9.4. Encaminhar os alunos para orientação pedagógica e orientadora 
educacional.  

9.5. Convocar os responsáveis, quando necessário.  

9.6. Encaminhar os alunos para outras instâncias de apoio à criança 
e ao adolescente.  

9.7. Elaborar estratégias de acompanhamento individual do aluno 
(fichas). 

Caderno, fichas, 
ofícios e recursos 
humanos e 
pedagógicos.  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 

10. Desenvolver uma cultura dos 
princípios  

políticos dos direitos e deveres de 
cidadania, do exercício crítico e do 
respeito ao bem comum.  

 

10.1. Incentivar a formação de bons hábitos e atitudes através de 
estudos cidadania, direitos e deveres do aluno. 

10.2.  Realizar projetos temáticos através de palestras, seminários e 
debates com especialistas no assunto.  

10.3. Sensibilizar os alunos representantes de turmas para criação e 
instituição do Grêmio Estudantil. 

Recursos humanos 
com especialistas no 
assunto e recursos 
materiais 
necessários. 

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 

11. Melhorar o rendimento escolar  

 

11.1. Diversificar a avaliação escolar.  

11.2. Implementar projetos efetivos de leitura.  

11.3. Promover reuniões com os responsáveis para discussão da 
proposta pedagógica.  

11.4. Acompanhar a aplicação das diretrizes curriculares da SEE-DF.  

11.5. Implementar o conselho participativo (pais e alunos).  

Recursos 
pedagógicos, 
tecnológicos, 
humanos, 
financeiros. 
Referenciais 
bibliográficas e  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 
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METAS 

 

AÇÕES 

RECURSOS 
DISPONÍVEIS 

CRONOGRAMA 

12.  Melhorar o rendimento escolar  

 

12.1. Efetivo trabalho da Sala de Recursos. 

12.2. Reforço Escolar.  

12.3. Projetos interventivos.  

12.4. Acompanhamento da progressão do rendimento das turmas. 

12.5. Participação dos pais e da comunidade como um todo. 

Recursos 
pedagógicos, 
tecnológicos, 
humanos, 
financeiros. 
Referenciais 
bibliográficas e  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 

13. Promover integração entre 
escola e comunidade. 

 

13.1 Ampliar parcerias já existentes. 

13.2 Promover cursos profissionalizantes em parceria com o Instituto 
Federal de Educação- Planaltina. 

Recursos 
pedagógicos, 
tecnológicos, 
humanos, 
financeiros.  

 

Serão desenvolvidas 
durante o ano letivo. 
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8.1 Competências e Habilidades. 

 

A educação deve ser considerada como processo para o desenvolvimento 

humano integral, instrumento gerador das transformações sociais. É base para 

aquisição da autonomia, fonte de visão prospectiva, fator de progresso econômico, 

político e social. É o elemento de integração e conquista do sentimento e da 

consciência de cidadania. Assim sendo, nossa missão é a de desenvolver as 

competências e habilidades que possibilitem autonomia na vida estudantil, social e 

profissional dos alunos, formando cidadãos críticos, éticos e participativos, capazes 

de solucionar situações-problemas e conviver com as diferenças. 

 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

 Possibilitar um melhor 
convívio, fazendo 
integração escola - família 
reduzindo seu fechamento 
ou isolamento, tornando a 
escola mais aconchegante, 
abrindo seus espaços e 
suas atividades, 
conscientizando a 
comunidade para que esta 
a perceba como patrimônio 
seu, zelando por ela, por 
seus integrantes e por seus 
projetos;  

  Compreender e respeitar 
diferentes pontos de vista 
nas situações de convívio, 
usando o diálogo como 
instrumento de 
comunicação na produção 
coletiva de ideias na busca 
de soluções de problemas, 
de forma colaborativa nas 
relações pessoais, 
enfatizando os limites 
colocados pela escola, 
família e comunidade.  

 

 Reconhecer a necessidade da integração da comunidade e da 
família no processo pedagógico;  

 Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sócio 
diversidade, reconhecendo-a como um direito do indivíduo e 
condição necessária para o convívio sócio democrático;  

 Promover uma aprendizagem participativa, envolvendo o 
aprendiz em sua totalidade, no sentido de assegurar sua 
participação na tomada de decisões, através de um ambiente de 
aprendizagem reativo, maleável e sensível.  

 Criar situações de aprendizagens, que respeitem e articulem a 
realidade sócio histórica e cultural do alunado, incorporando suas 
famílias e vivências extraescolares no trabalho educativo, quanto 
ao seu nível de desenvolvimento nas diversas dimensões;  

 Elaborar uma cultura própria por parte dos integrantes, suas 
próprias concepções e práticas de ensino e aprendizagem, a 
partir das tarefas realizadas, das experiências e das interações 
vividas;  

 Vivenciar a importância da parceria escola-família-comunidade 
no processo de ensino;  

 Refletir no currículo todas as experiências da vida do aluno;  

 Compreender as informações recebidas, percebendo de 
maneira crítica os diferentes meios de comunicação, agindo com 
autonomia e discernimento;  

 Elaborar propostas de soluções para os problemas abordados, 
mostrando respeito aos valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural.  
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8.2 Atividades de Planejamento: 

 

As atividades de planejamento têm por objetivo: 

 Estabelecer períodos para observar e diagnosticar conhecimento prévio do 

aluno; 

 Promover reuniões gerais para planejar as questões pedagógicas e 

administrativas; 

 Promover reuniões por Área: aproximar os componentes curriculares, 

professores, equipe pedagógica, construindo propostas interdisciplinares em 

diferentes níveis; 

 Agendar momentos no calendário escolar para planejar por série, e 

componentes curriculares; 

 Organizar projetos pedagógicos que envolvam todos os segmentos da escola, 

com a participação da comunidade. 

 

8.3 Organização das Coordenações Pedagógicas 

 

A organização do planejamento pedagógico no Centro Educacional Dona 

América Guimarães dar-se da seguinte forma: 

 As segundas-feiras ocorrem coordenação por áreas de conhecimento, para 

realização de estudos, discussões e planejamento coletivo. 

 As quartas-feiras são destinadas à coordenação coletiva, momento em que 

todo o grupo de professores, coordenadores pedagógicos e representantes da 

direção se reúnem para planejamento, estudos e para tratar de assuntos de 

interesse pedagógico e administrativo. 

Os professores possuem ainda mais um período destinado à formação 

continuada, sendo o dia definido de acordo com a área de atuação, a saber: 

 As terças-feiras professores da área de Ciência da Natureza; 

 As quintas-feiras professores da área de Códigos e Linguagens; 

 As sextas-feiras professores da área de Ciências Humanas. 

 

NOTA: Essa organização poderá sofrer alterações, após apreciação do Conselho 

Escolar, conforme necessidade pedagógica e legislação vigente. 
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9. AÇÃO ADMINISTRATIVA 

“O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a 
“paixão de conhecer” que nos insere numa busca prazerosa, ainda que 
nada real” (FREIRE, 1997). 

 

A Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, institui a Gestão Democrática do 

Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, cuja finalidade é garantir a 

centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao financiamento, à 

gestão e à destinação. Entre os seus princípios está a participação da comunidade 

escolar na definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas 

e financeiras, inclusive elegendo o diretor e vice-diretor da unidade escolar. O texto 

da referida lei destaca as autonomias pedagógica, administrativa e financeira de 

cada unidade escolar e cria mecanismos de participação da comunidade escolar 

para que a Gestão Democrática seja efetivada, entre eles a Assembléia Geral 

Escolar, o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil. 

O estilo de administração que o Centro Educacional Dona América 

Guimarães é democrático e realiza um trabalho participativo, buscando a interação 

entre as diferentes áreas de atendimento aos pais e alunos. Para oferecer um 

ensino de qualidade tem procurado atender as necessidades da equipe 

administrativa, pedagógica e os serviços de apoio. 

Visando qualificar cada vez mais e melhorar o quadro de funcionários, a 

unidade escolar tem sua rotina como qualquer outra instituição pública, porém essa 

rotina tem um calendário escolar e uma agenda programada com atividades como: 

reuniões pedagógicas, reuniões com o conselho escolar e caixa escolar para tratar 

de assuntos de interesse coletivo, palestras e capacitações dos docentes, reuniões 

com os pais e alunos, que visam à melhoria do atendimento e rendimento da 

comunidade, gerenciamento participativo e democrático dos recursos materiais e 

financeiros. 

Dentro da estrutura Administrativa todos os cargos/funções são distribuídos 

de acordo com a legislação vigente. 

O Plano de Carreira do Professor de Educação Básica da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal objetiva o aperfeiçoamento profissional contínuo e a 

valorização do Professor através de remuneração digna e, por consequência, a 

melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população do 

Distrito Federal, baseado em princípios e garantias. Sendo assim, uma gestão 
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democrática é aquela em que todos participem ativamente das tomadas de 

decisões. É de suma importância valorizar todos os profissionais do estabelecimento 

de ensino, independentemente do regime de contratação, incentivando e 

conscientizando estes da importância do aperfeiçoamento profissional, seja através 

dos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação do DF ou em outras instituições 

públicas ou privadas. Para que essa qualificação aconteça, a escola deve estar 

organizada de tal modo que esses profissionais possam participar dos eventos 

oferecidos. Além disso, espaços para trocas de experiências são extremamente 

necessários entre todos os profissionais envolvidos no processo Educativo. 

 

Metas Ações 
Recursos 

Disponíveis 
Cronograma 

Promover a 
melhoria do 

desempenho e da 
qualidade dos 

serviços prestados 
à Comunidade 

Escolar  

 

Manter os registros 
escolares de 

acordo com as 
normativas 
vigentes.  

Repassar aos 
professores o 

calendário anual, 
fornecido pela 

SEEDF. 

Receber, informar, 
despachar os 

documentos aos 
órgãos 

competentes. 

 Organizar pastas 
com separação dos 

documentos 
recebidos e 
expedidos. 

Promover formação 
continuada, para 

toda equipe 
escolar. 

Promover reuniões, 
encontros e 

palestras com pais, 
alunos, 

professores, 
funcionários, 

equipe pedagógica 
e direção, a fim de 
discutir problemas 
que afetam nossa 

comunidade.  

Recursos 
pedagógicos, 
tecnológicos e 
humanos da 

SEEDF. 

Recursos 
financeiros.  

Referenciais 
bibliográficas e 

eletrônicas.  

 

1.2., 1.8. e 1.9. no 
início do ano letivo; 
os demais, durante 

o ano letivo. 
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 Intensificação da 
segurança por meio 

de controle dos 
frequentadores da 

Instituição.  

Juntamente com a 
Secretaria Escolar, 
garantir a execução 

da Estratégia de 
Matrícula, 

relacionando o 
número máximo de 

alunos 
matriculados em 

turma com espaço 
físico.  

Manutenção da 
formação de turmas 
obedecendo à faixa 
etária dos alunos. 

 

9.1 Ação Administrativo-Financeira 

 
Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas os sonhos não têm 
alicerces. Sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace 
metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. 
Melhor é errar por tentar do que errar por omitir! (CURY, 2002). 
 

Os recursos financeiros destinados na realização das ações que visam à 

melhoria da qualidade do ensino e a permanência dos mesmos provêm de 

programas governamentais: 

 

 PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira que é um 

orçamento participativo proveniente do GDF (Governo do Distrito Federal). 

 

 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola que é um orçamento participativo 

proveniente do MEC (Ministério da Educação e Cultura). Lembrando que a 

comunidade escolar é quem decide sobre os gastos e investimentos em prol da 

educação por meio do Conselho Escolar. 

 

A escola atual exige que o diretor assuma a liderança no conjunto das ações 

gerenciais (financeiras, administrativas e patrimoniais) e pedagógicas que se 

realizam no ambiente escolar e esta escola deseja transformações, tanto na área 

pedagógica como na física. 
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Para que a gestão democrática aconteça com sucesso, será necessário o 

envolvimento e comprometimento de toda a comunidade escolar: direção, 

professores, funcionários, pais e alunos, enfatizando sempre a valorização humana, 

com o aluno sendo o centro das atenções. 

Com relação à melhoria e manutenção do espaço físico, aquisição de 

materiais, bem como apoio a realização de projetos utilizaremos recursos do PDDE 

e PDAF. Enfocando constantemente na vida do aluno a conscientização do valor e 

da importância da Escola, bem como a conservação e preservação desta. 

 

METAS AÇÕES RECURSOS 
DISPONÍVEIS 

CRONOGRAMA 

1. Destinar a 
aplicação dos 
recursos financeiros 
na melhoria e 
manutenção do 
espaço físico, bem 
como na aquisição 
de equipamentos e 
materiais de apoio a 
realização de 
projetos.  

 

1.1 Reunir bimestralmente 
com o Conselho Escolar para 
estabelecer as prioridades a 
serem desenvolvidas bem 
como através de solicitações 
à administração regional, 
procurar manter o espaço 
físico sempre em boas 
condições, bem como avaliar 
e planejar novas ações. 

1.2 Planejar o repasse do 
Plano de Dinheiro Direto à 
Escola (PDDE) e do 
Programa de 
Descentralização 
Administrativa e Financeira 
(PDAF), junto com o corpo 
docente, discente, Conselho 
Escolar e Caixa Escolar, bem 
como cumprir o prazo certo 
das prestações de contas. 

Recursos do 
PDDE, PDAF.  

 

Serão 
desenvolvidas 
durante o ano 
letivo. 

 

10. PROPOSTA DE PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PARA O 

CUMPRIMENTO DAS METAS ELENCADAS 

 

10.1 Projetos Estruturadores da SEEDF 

 

 Conselho Escolar; 

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; 

 Semana de Conscientização do Uso da Água; 
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 Semana de Educação para Vida; 

 Simulado do DF do Ensino Médio e EJA; 

 Dia da Consciência Negra; 

 Olimpíada de Matemática; 

 Olimpíadas de Matemática do DF; 

 Avaliação Diagnóstica da Secretaria de Educação do DF; 

 Recuperação Processual; 

 Recuperação por Dependência; 

 Sala de Recurso; 

 Prova Brasil. 

 

10.2 Projetos Estruturadores do CEDDAG 

 

10.2.1 Projetos de Natureza Permanente de Regime Anual 

 Jogos Inteclasse; Sala Ambiente; 

  Projeto Professor conselheiro; 

  Projeto Vida Verde/Horta um Espaço Sustentável; 

  Projeto Literário: Literatura e Vida; 

  Dia da Família na Escola; 

  Semana de Provas;  

 Projeto Violão e Voz; 

 The Voice – DAG- 1º Show de Calouros Internos do Centro Educacional Dona América 

Guimarães – CEDDAG- Planaltina – DF; 

  Tenda Móvel;  

 Sala de Projeção Cine Mais Cultura Digitalizada e Informática do CEDDAG; 

 Recuperação Digitalizada;  

 Semana de Prova;  

 Área de Convivência;  

 O processo de Aprendizagem de uma Fanfarra Escolar no Centro Educacional Dona 

América Guimarães; 

 Clube da Leitura CEDDAG; 

 Projeto: Laboratório em Sala de Aula; 

 Clube de Matemática. 



                                                    
 
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                                     Secretaria De Estado De Educação 
                                             Coordenação Regional De Ensino De Planaltina 
                                               Centro Educacional Dona América Guimarães 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Quadra 10K, Conjunto C – CEP 73.368-854 – Arapoanga – Telefone: 3029-3134 

                                       “Escola, Família e Sociedade, juntos por uma educação melhor”                                            40 

 
 

 

10.2.2 Projetos de Parte Diversificada 

 Projeto Vida Verde / Horta um Espaço Sustentável  

 Laboratório em sala de aula 

 Cine Clube 

 Produção de Texto 

 Planejamento de Vida (Estudo, Pessoal, Carreira) 

 The FIFA World Cup 2018: conhecimentos gerais sobre os países participantes da Copa do 

Mundo de 2018; 

 Filmes e Músicas (espanhóis e hispanoamericanos) 

 Temas da atualidade / Biografia de Pintores 

 Origem do Teatro e Jogos Teatrais 

 Origem da Música, diversos estilos musicais e música como protesto 

 

NOTA: As estratégias/metodologias das ações propostas serão desenvolvidas 

durante o ano letivo conforme calendário escolar, planejamento do professor, 

necessidade da comunidade, recursos pedagógicos, materiais e físicos 

disponíveis. 

 

 

11. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A SALA DE RECURSO 

“A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem a teoria, 
vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a 
práxis, ação criadora e modificadora da realidade”. (FREIRE, 2005). 

 

De acordo com a Constituição Federal, a educação é um direito de todos e 

dever do Estado. Portanto, os estabelecimentos de ensino devem sensibilizar a 

comunidade escolar a promover a inclusão. Dessa forma, a Equipe Gestora deve 

buscar os meios legais necessários para que a escola esteja fisicamente, 

profissionalmente e humanamente preparada. Por isso, nossa escola está de braços 

abertos para promover acessibilidade à inclusão, bem como a uma educação de 

qualidade conforme, Art. 34.  

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se 

como serviço de natureza pedagógica conduzido por professor especializado, que 

suplementa, no caso de alunos com altas habilidades/superdotação, e complementa, 

no caso de alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento, o 
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atendimento educacional realizado em classes comuns em todas as etapas da 

educação básica. 
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METAS 

 

AÇÕES RECURSOS DISPONÍVEIS CRONOGRAMA 

 

1. Promover a 
inclusão de forma 
plena com educação 
de qualidade. 

 

1.1. Adequação do espaço físico; 

1.2. Formação Continuada.  

1.3. Promoção de atividades pedagógicas extraclasses com a 
inclusão dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, 
como atividades esportivas e gincanas culturais. 

1.4. Estruturação da sala de recursos com aquisição de material de 
apoio ao professor e aluno atendido. 

 

Recursos , pedagógicos, 
tecnológicos e recursos financeiros 
do PDDE, PDAF. 

 

Ao longo do ano 
letivo. 

2. Informar a 
comunidade sobre a 
inclusão de ANEE‟s 
de acordo com a 
Proposta Pedagógica 
da SEE∕DF 

2.1 Reunião por segmento com apresentação para sensibilização e 
informação sobre a Educação Inclusiva e importância da Sala de 
Recursos, bem como o papel do coordenador dessa sala no 
processo de inclusão do ANEE‟s. 

2.2 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos 
processos psicológicos básicos dos ANEE‟s através de jogos que 
trabalhem com: raciocínio lógico, memorização, atenção, 
imaginação, criatividade e linguagem. 

2.3 Proporcionar ao aluno o conhecimento de seu próprio corpo, o 
desenvolvimento de sua auto-estima, autonomia, integração, 
convivência, cooperação, responsabilidade condições  e superação 
de suas condições limitantes. 

2.4 Atender às necessidades educacionais dos ANEE‟s, garantindo-
lhes o desenvolvimento cognitivo e a apropriação do saber a partir 
de: Adaptações curriculares que adotam formas progressivas de 
adequações, visando à organização do trabalho pedagógico, de 
acordo com as necessidades do aluno. 
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12. CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

 

O Conselho de Classe Participativo constitui-se em espaço de reflexão 

coletiva do corpo docente e discente sobre o trabalho do aluno, do professor, da 

equipe técnica e, consequentemente, da escola. Nesse sentido, o processo de 

avaliação global do aluno e da turma reorienta o planejamento da ação docente e 

encaminha providências para garantir o êxito da ação educativa, assegurando o 

compromisso e a responsabilidade de todos nessa ação. 

O registro final das avaliações nasce das decisões coletivas do Conselho, 

fruto da análise das anotações e observações de outras ações praticadas pelo aluno. 

Isso implica que cada professor apresente um relato fundamentado da sua ação, das 

situações, dos materiais e dos esforços desenvolvidos para criar as condições 

adequadas de aprendizagem a todos os educandos. Cada um dos componentes 

curriculares deve ser visto como parte de uma totalização, o conhecimento. 

O modelo de Conselho de Classe adotado no Centro Educacional Dona 

América Guimarães é realizado com a participação dos alunos, professores, 

coordenadores, Supervisores pedagógicos, secretaria e diretor, tendo assim um 

caráter participativo. Nas reuniões são tratados assuntos de interesse da comunidade 

escolar, em acordo com o Regimento Escolar da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal nos Art. 41 e 42. 

A avaliação da aprendizagem escolar, objetiva alcançar o pleno 

desenvolvimento do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania e 

qualificando-o para o trabalho. De acordo com a resolução 194 artigo 4º,“o aluno 

deverá ser avaliado cotidianamente, em todas as atividades desenvolvidas na escola, 

bem como em seu relacionamento com os colegas, professores e agentes 

educativos”. 

A escola busca, portanto, avaliá-lo de acordo com as orientações contidas na 

legislação, visando sempre o sucesso do aluno. 
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13. CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Normatiza os dias letivos e os períodos destinados às atividades que serão 

desenvolvidas objetivando a realização do Plano Geral da Unidade Escolar e 

Currículo Pleno de cada um dos cursos por ela oferecidos. 

Deverá garantir o cumprimento de 200 dias letivos além de constar os dias 

destinados à recuperação, recesso, férias do professor, reuniões pedagógicas, 

reuniões de pais e conselhos de classe. Com carga de 1000 horas/aulas. 

O professor deve primar pela execução do calendário e currículo pleno 

repondo as aulas previstas e não ministradas, de acordo com as atribuições do corpo 

docente contidas no Regimento Escolar. 

 

14. SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUE DISPÕE O CEDDAG 

 

 Sistema de abastecimento de água e da rede de esgoto - CAESB; 

 Sistema de coleta de lixo; 

 Sistema de iluminação: CEB; 

 Sistema de internet banda larga VIVO. 

 

15. PARCERIAS 

 

As parcerias com órgãos oficiais ao longo da implementação deste projeto de 

acordo com o desenvolvimento dos temas. Dessa forma selecionamos alguns desses 

órgãos, podendo surgir outros e serem substituídos. 

 Postos de Saúde; 

 CEP Saúde- Planaltina; 

 Secretaria de Cultura do Distrito Federal; 

 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

 Secretaria de Segurança Pública e Paz Social; 

 Secretaria de Justiça; 
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 Conselho Tutelar; 

 Administração Regional de Planaltina. 

 CAESB 

 ADASA 

 Universidade de Brasília (UnB) 

 

16. RESULTADOS ESPERADOS 

 

A escola que queremos, busca autonomia e um referencial didático 

pedagógico que visa à melhoria na qualidade do ensino, o respeito à autonomia e à 

dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos conceder 

uns aos outros.”(...) saber que devo respeito à autonomia e a identidade do educando 

exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber.” (Freire,1996, p.66/67). 

As falas denotam a consciência, que o professor tem, de que suas práticas 

vão definir esta realidade. Pontuam que é necessário saber mais, o que significa que 

precisa estudar mais para poder evoluir sempre. Na realidade eles apontam para um 

estado de aprender a aprender quer da teoria, quer do empírico com muita clareza. É 

um passo qualitativo em relação ao seu papel, que sai do centro da sala para ocupar 

outros espaços, socializando assim o conhecimento que vem de cada um, de cada 

lugar, de cada grupamento, de grande importância na mistura da argamassa que leva 

a construção de novos. 

Nossa proposta pedagógica tem diversos desafios, todos voltados para a 

melhoria da qualidade do aprendizado, assim o Conselho Escolar numa instituição 

efetivamente de gestão, sendo uma instância em que os problemas são discutidos e 

as reivindicações educativas são analisadas para, se for o caso, serem aprovadas e 

remetidas ao corpo diretivo da escola que se encarregará de colocar em prática as 

decisões ou sugestões definidas em plenária. Não se pode considerar a natureza do 

conselho como uma questão menor. Suas funções são sempre revestidas de grande 

importância: definir o regimento interno discutir suas diretrizes e metas de ação, 

analisar e definir prioridades, discutir e deliberar sobre critérios de avaliação da 
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escola, enfim, garantir que, democraticamente, os membros da escola e da 

comunidade apreciem, opinem e proponham ações que contribuam para a solução 

dos problemas de natureza pedagógica e administrativa da escola. 

A nossas prioridades já foram citadas, porém temos que melhorar o 

relacionamento professor-aluno em consequência do maior envolvimento de ambos, 

na construção do saber, aumentando o índice de informações globais a partir das 

pesquisas, comunicação entre os segmentos da comunidade escolar, melhorar o 

índice no IDDF, SIADE e Prova Brasil, para isso priorizamos as ações voltadas para a 

qualidade do ensino aprendizagem. 

 

17. AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

O método avaliativo adotado pela escola é continuo e sistemático, 

destinando-se a auxiliar o processo de aprendizagem e fortalecer a autoestima do 

aluno visando não somente a promoção do mesmo como também avaliá-lo em toda 

sua dimensão, sendo: 20% avaliação hábitos e atitudes (presença constante em sala, 

disponibilidade para participação das atividades, pontualidade em horário e 

cumprimento dos prazos estabelecidos, educação e gentileza com professores, 

colegas e servidores, uso de vocabulário adequado, cumprimento do Regimento 

Interno Escolar, zelo pelo material escolar), 30% avaliações em trabalhos diversos 

(pesquisas, seminários, atividades de verificação, entre outros.) e 50% avaliação 

especifica por meio da Avaliação Global, cuja responsabilidade de confecção é da 

equipe docente, com o apoio da coordenação local e supervisão da equipe 

pedagógica, conforme aprovado em Assembleia Geral e Ata de Conselho Escolar. 

A avaliação norteia a ação docente por meio de atividades individuais e em 

grupos, exercícios em classe e extraclasse, testes orais e escritos, realizações de 

projetos e pesquisas bibliográficas, dentre outras formas de conscientizar e trabalhar 

o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias à boa formação do 

discente. 
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Durante o ano letivo, além de todo esse processo avaliativo, o aluno terá de 

ter no mínimo média 5,0 (cinco) por bimestre em cada disciplina estipulado pelas 

diretrizes da Secretaria de Educação do Distrito Federal para que o aluno seja 

aprovado. Sendo assim ele terá que somar 20 pontos no mínimo para sua 

progressão. 

 

Cálculo da Média Final:      
𝐵1+𝐵2+𝐵3+𝐵4

4
= 5,0 

 

17.1 Objetivos da Avaliação: 

 

 Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos; 

 Verificar se o aluno sabe aplicar os conhecimentos adquiridos na escola na vida 

cotidiana; 

 Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado repensando novas 

estratégias de trabalho para melhorar o aprendizado dos alunos; 

 

17.2 Instrumentos de Avaliação: 

 

 Todo trabalho realizado com o aluno é em potencial um instrumento de 

avaliação; 

 Avaliações escritas ou orais, trabalhos de pesquisas, listas de exercícios 

individuais e coletivas, apresentação em seminários, debates, oficinas e outros. 

Avaliando os conteúdos e habilidades de forma clara e inteligível; 

 

NOTA: propõe-se que todos os professores ao observarem o rendimento insuficiente 

a cada avaliação, convoque o responsável para tomar conhecimento do problema 

(enviando as avaliações com resultado insuficiente para que os pais as assinem e as 

devolvam ou encaminhem bilhetes aos pais). 
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17.3 Processo de Recuperação 

 

O aluno de aproveitamento insuficiente, com nota abaixo de 5,0 (cinco), em 

qualquer componente curricular, deverá submeter-se a estudos de recuperação 

processual na unidade escolar ministrado pelo professor da classe e disciplina. A 

recuperação processual dar-se-á de duas formas: 

 

17.3.1 Prova Digitalizada: 

 

Processo no qual todos os alunos são submetidos a uma Avaliação 

Eletrônica diretamente no Laboratório de Informática; tendo caráter somatório a 

Avaliação Global e valor igual a 2,0 (dois); e tal soma não poderá ultrapassar os 5,0 

(pontos) destinados aos aspectos quantitativos da Avaliação Formativa. 

 

17.3.2 Recuperação Contínua: 

 

Ocorre ao longo do ano, quando o professor identifica algum déficit de 

aprendizagem e busca supri-lo por meio de diferentes estratégias, possibilitando ao 

aluno recuperar o conteúdo. 

 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunidade escolar, por meio de "coordenação do esforço humano 

coletivo", deverá promover um clima institucional saudável, onde as pessoas se 

sintam responsáveis pela escola, pelos seus fins últimos de formar cidadãos criativos, 

construtores e transformadores da sociedade; a articulação harmônica entre os 

fatores materiais e humanos, ou seja, aqueles recursos que a escola tem para atingir 

os seus objetivos de ensino e da aprendizagem dos seus alunos. 
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O Centro Educacional Dona América Guimarães como uma Instituição social 

voltada para a educação do cidadão tem como objetivos principais a sua instrução e 

a sua formação. Entretanto, esses objetivos podem ser alcançados com melhor 

qualidade quando integrados e articulados aos objetivos administrativo-pedagógicos. 

Não podemos lançar mão de métodos e técnicas de uma educação 

autônoma e participativa para não perdermos nosso foco que é ser uma escola 

pública inclusiva que atende a diversidade e busca a formação do educando na sua 

totalidade; não aceitando o conceito produtivista de escola, impingido pelas políticas 

públicas da educação neoliberal. Parte-se da premissa de que a escola deve formar 

os alunos para a vida, isto é, dar instrução e formação para o cidadão poder ser 

agente de sua história, mesmo estando esta condicionada a outras inúmeras 

circunstâncias. 

O resultado final, portanto, é formar o aluno como cidadão consciente e 

capaz de decidir o seu destino. Considerando que é do interesse da sociedade que 

seus cidadãos sejam educados, instruídos e formados, e que esta é a principal 

função da escola, administrá-la de modo eficiente e eficaz é uma das condições para 

que cumpra o seu papel. Quando assim administrada, a escola oferece condições 

para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, reforço escolar e apoio 

em diversas dimensões. Para que a escola, realmente, alcance os seus objetivos, é 

de fundamental e importância que a construção e o acompanhamento do projeto 

político-pedagógico estejam alicerçados em uma administração participativa, coletiva, 

em que as decisões sejam democratizadas e que o seu processo de avaliação e 

revisão seja uma prática coletiva constante, como oportunidade de reflexão para 

mudanças de direção e caminhos. 

Entende-se que o desinteresse dos alunos e a falta de acompanhamento dos 

pais nas tarefas afeta consideravelmente o rendimento do aluno. As soluções 

propostas neste irão garantir a melhora do aprendizado em longo prazo. A nossa 

maior força transformadora é trabalho coletivo, diagnóstico do problema e busca de 

ações que visa à melhoria do ensino oferecido. Os agentes sociais, econômicos, 



                                                    
 
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                                     Secretaria De Estado De Educação 
                                             Coordenação Regional De Ensino De Planaltina 
                                               Centro Educacional Dona América Guimarães 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Quadra 10K, Conjunto C – CEP 73.368-854 – Arapoanga – Telefone: 3029-3134 

                                       “Escola, Família e Sociedade, juntos por uma educação melhor”                                            50 

 
 

políticos podem impulsioná-la para uma gestão eficiente e eficaz, alcançando assim 

os objetivos pedagógico-educacionais de forma significativa. 

Implementar uma gestão nos moldes aqui preconizados “Gestão democrática 

e participativa”, requer uma ruptura com o status quo, pois exige persistência, 

vontade de todos os atores envolvidos e principalmente o compromisso político com a 

educação emancipadora. 

Contudo, o ponto de reflexão importante para nós educadores é não deixar 

de referenciar o poder transformador do conhecimento e da educação; e estar aberto 

sempre à formação continuada e planejar melhor suas aulas. Porque, a escola não é 

apenas somente a reprodução da sociedade, mas por meio dos seus movimentos, 

entendidos inclusive pela ação dos seus profissionais “professores”, podem quebrar 

as cadeias da reprodução. 

O Projeto Pedagógico não pode se esgotar a existência de um documento. A 

ideia de projeto enquanto processo é ir existindo no tempo, se tornando, se 

realizando na dinâmica da transformação das críticas em propostas e de propostas 

em ações e realizações. 

A função do Projeto Pedagógico é imprimir direções, rupturas e promessas 

futuras. (GADOTTI, 1994). 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se a atravessar 

um período de instabilidade e buscar nova estabilidade em função da promessa que 

cada projeto contém de estado melhor que o presente. Um projeto educativo pode 

ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam 

visíveis os campos de ação do possível. Comprometendo seus atores e autores. 

O Processo de avaliação deste Projeto Político-Pedagógico acontecerá por 

meio da participação de membros, eleitos ou indicados por seus pares, de todos os 

segmentos da Comunidade Escolar de duas formas: quantitativamente (através de 

estudo de gráficos, tabelas, índices de percentuais de aprovação, reprovação, 

evasão, frequência e menção) e qualitativamente (através de análise e relatórios com 

a participação da comunidade escolar por meio do Conselho de Classe Participativo). 
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Fica estabelecida que tais avaliações dar-se-ão nas datas destinadas a Avaliação 

Pedagógica Bimestral – Dia Letivo Temático - conforme calendário da SEE-DF. 
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JOGOS INTERCLASSES 
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1. JUSTIFICATIVA 

A atividade esportiva é de extrema importância para o desenvolvimento das 

capacidades e habilidades motoras e cognitivas dos alunos. O Projeto Jogos 

Interclasses se apresenta com a importância de oportunizar a vivência e valorização 

de outras atividades físicas. Dessa forma, vale frisar que o Projeto Jogos Interclasses 

não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira, pois favorece dentre 

outros aspectos, o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e principalmente a 

interação e o respeito entre os participantes. Bem como, movimenta o espaço 

escolar. Permitindo além do trabalho competitivo, o trabalho Interdisciplinar. 

Serão compostos por atividades esportivas diversificadas como futsal, 

voleibol, basquete, tênis de mesa, xadrez, queimada, onde os alunos participam de 

competições, sendo então os campeões premiados.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

Motivar e envolver os alunos, incentivando-os à prática da Educação Física e 

de seus conteúdos como instrumento de inclusão social para contribuir na formação 

integral do estudante como ser social e participante estimulando sua criatividade por 

meio da valorização dos jogos com regras oficiais e também adaptadas pelos 

alunos.      

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Participar de atividades competitivas, respeitando as regras; 

 Desenvolver a inteligência emocional necessária ao bom convívio social, a 

partir de atividades de integração; 

 Refletir e avaliar seu próprio desempenho e dos demais, tendo como 

referência o esforço em si, e dos colegas no desenvolvimento participativo 

das modalidades esportivas; 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

de competitividade esportiva; 

 Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando 

hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, 
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relacionando-os com os efeitos a própria saúde e de recuperação, 

manutenção e melhoria da saúde coletiva. 

 Interagir e colocar na prática atividades que são desenvolvidas no 

cotidiano da Educação Física. 

 Possibilitar a participação dos alunos em atividades que desenvolvem 

as dimensões afetiva, cognitivas, motoras e socioculturais, bem como 

a cooperação. 

3. MODALIDADES 

3.1 FUTSAL 

3.2 VOLEIBOL 

3.3 TÊNIS DE MESA 

3.4 XADREX 

3.5 QUEIMADA 

 

4. DA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS 

Ocorrerão inicialmente em 04 dias no horário normal de cada turno, com 

disputas previstas em fases de grupo ou eliminatórias.  

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todos os alunos, durante os jogos, estarão sujeitos às normas disciplinares 

do CENTRO EDUCACIONAL DONA AMÉRICA GUIMARÃES, prevista em seu 

regulamento interno. 

 

6. DA ARBITRAGEM 

Os árbitros serão os professores de Educação Física com o apoio dos 

demais professores nas funções de mesários e cronometristas e árbitros de linha nas 

modalidades necessárias. 
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PROJETO DE SALA AMBIENTE 
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1. JUSTIFICATIVA 

O Projeto visa criar espaços de sala-ambiente, que permitem aos alunos do 

Centro Educacional Dona América Guimarães circularem pela Unidade de Ensino de 

acordo com cada atividade desenvolvida pelas disciplinas. Trata-se da criação das 

salas pedagógicas, onde as turmas realizam uma movimentação diária entre os 

diversos ambientes, o que tem favorecido, consideravelmente, o trabalho pedagógico. 

Com a implantação deste projeto, a Instituição modifica completamente a sua 

dinâmica tornando-se mais que um espaço decorativo. Os recursos didáticos não 

funcionam como meros enfeites. Eles são, de fato, utilizados regularmente. 

Com este Projeto torna-se possível humanizar o ambiente escolar, 

trabalhando a auto-estima dos alunos e principalmente possibilitando ambiente 

favorável a aprendizagem.  

2. OBJETIVO GERAL 

Provocar uma educação mais participativa, com melhoria na concentração do 

aluno e consequentemente, na qualidade do ensino.  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Melhorar a identificação do uso dos recursos disponíveis na escola; 

 Tornar as aulas mais atrativas; 

 Aumentar a participação dos alunos; 

 Tornar o planejamento pedagógico mais eficaz; 

 Otimizar o tempo de aula; 

 Ampliar e melhorar o relacionamento entre o professor e o aluno; 

 Melhorar o aspecto disciplinar; 

 Diminuir os conflitos em sala de aula; 
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 Reduzir a ação depredatória do patrimônio público, por parte do 

alunado; 

 Provocar entusiasmo na execução de tarefas criativas, tanto por parte 

do aluno, quanto do professor. 

3. METODOLOGIA 

Cada professor possuirá sua própria sala, onde poderá ambientá-la de 

acordo com sua disciplina. Assim, a turma quem irá trocar de sala quando a aula 

terminar de acordo com seu horário definidos.  

4. PÚBLICO ALVO 

Alunos e Professores do Centro Educacional Dona América Guimarães 

5. AVALIAÇÃO 

Será feita ao longo do ano nas coordenações coletivas. 
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PROJETO PROFESSOR CONSELHEIRO 
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1. JUSTIFICATIVA: 
O professor é o profissional dentro da escola que mantêm o maior tempo de 

contato com o aluno, portanto é o elemento chave para desenvolver o projeto 

construindo boas relações, e assim minimizando a indisciplina, expressa através da 

indiferença, agressividade, resistência às atividades. 

 Entende-se que o diálogo, a compreensão, a confiança e o compromisso são 

elementos indispensáveis para a construção do conhecimento, pois a aprendizagem 

acontece mediante troca de indivíduos ou grupos de indivíduos. 

Por essa razão, propõe-se a implementação desse projeto, onde visa uma 

representatividade dos professores junto aos alunos e a comunidade escolar. Esse 

professor será o professor conselheiro de uma turma. Além disso, o projeto propõe 

a representatividade da turma junto aos professores e a direção, através 

representante de turma a ser escolhido pela turma e/ou professor conselheiro.  

2. OBJETIVOS: 

 Aproximar professores, alunos como forma de aumentar o diálogo com 

toda a comunidade escolar; 

 Implementar estratégias contra a indisciplina e os desestímulos entre 

alunos e professores; 

 Compreender o perfil da cada turma, seus problemas, limites e 

possibilidades; 

 Representar a turma durante o conselho de classe; 

 Favorecer a criação de ambiente social relacional, favorável ao 

processo pedagógico. 

3. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR CONSELHEIRO: 

Os Professores Conselheiros executarão as suas atribuições no decorrer do 

ano letivo. São elas: 
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 Acompanhar com dinamismo a turma, estabelecendo o diálogo no 

sentido de incentivá-la,sensibilizá-la, proporcionando momento de 

reflexão e discussão que favoreça a melhoria do perfil da turma; 

 Identificar as dificuldades existentes na turma e/ou de algum aluno, para 

que possam ser discutidas, analisadas e sanadas; 

 Promover a integração entre os alunos; 

 Receber informações dos colegas sobre a turma; 

 Informar a coordenação e a supervisão pedagógica toda e qualquer 

dificuldade percebida na turma para que se possa fazer um 

acompanhamento eficaz; 

 Ter participação efetiva nos conselhos de classe; 

 Informar a turma sobre as atividades e projetos desenvolvidos na 

escola; 

 Analisar e conhecer o perfil da turma no que se refere ao 

aproveitamento, disciplina, frequência. 

4. ATRIBUIÇÕES DO REPRESENTANTE DE TURMA: 

Os Representantes de turma executarão as suas atribuições no decorrer do 

ano letivo.  

 Representar a turma perante comunidade escolar; 

 Trazer ao professor conselheiro, por escrito, as sugestões ou problemas 

levantados pela turma; 

 Participar do conselho de classe participativo; 

 Incentivar a disciplina em sala de aula e o respeito pela escola e para 

todos os seus componentes; 

 Estar disponível para prestar informações aos colegas (ausentes às 

aulas) sobre conteúdos, trabalhados e avaliações. 
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PROJETO VIDA VERDE / HORTA UM ESPAÇO 

SUSTENTÁVEL 
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JUSTIFICATIVA  

Pretende-se por meio da inserção do Projeto Projeto Vida Verde / Horta, um espaço 

sustentável, incorporar a prática na teoria. Se utilizando de temas transversais assim como 

proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), no qual Meio Ambiente (Os ciclos 

da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental), que se compreende 

como uma das áreas a ser abordada.  Torres e Delizoicov (2009a) sinalizam que estes objetivos 

e atributos da área da educação geral estão em sintonia com os principais objetivos e 

atributos da vertente Crítica de Educação Ambiental (EA). E por meio dessas motivações 

busca-se desenvolver no educando uma perspectiva crítica viabilizando ser o fator 

determinante na busca por práticas e medidas sustentáveis na sociedade. Esta ação seria de 

suma importância para a conexão prospera entre educandos e comunidade escolar como um 

todo, viabilizando assim a troca de experiência rica e motivadora, que de acordo com Karl 

Marx, práticas como estas propiciam a construção de uma visão integradora de ciência e 

filosofia de uma atuação transformadora das relações sociais. (Torres, 2009).  

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o incentivo e a vivência cotidiana dos educandos para com a natureza que os 

circunda, assegurando desta forma o ensino-aprendizagem interdisciplinar no ambiente escolar, 

fortalecendo atitudes e conceitos com o intuito de permitir o progresso do educando, 

viabilizando por meios práticos, princípios básicos da relação homem/natureza e 

sustentabilidade/meio ambiente possibilitando-os metodologias de aprendizagem motivadoras 

e satisfatórias para progresso na vida pessoal e profissional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS/PROCEDIMENTOS) 

 Promover o pensamento crítico em relação criança e natureza; 

 Propiciar ao educando instrumentos de educação ambiental que possa colaborar 

processo ensino-aprendizagem;  

 Possibilitar interação da comunidade escolar; 
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 Desenvolver práticas sustentáveis por meio de atividades interdisciplinares no ambiente 

escolar;  

 Incentivar os educando a transmissão do conhecimento do Meio Ambiente em suas 

comunidades locais. 

 

DURAÇÃO DO PROJETO/ CRONOGRAMA 

O Projeto Projeto Vida Verde / Horta, um espaço sustentável  terá a duração de 10 

meses, com aulas teoricas e  práticas 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4ºBimestre 

Introdução à  

Educação Ambiental 

Importância das árvores 

para o meio ambiente 

Lixo: Fonte de energia e 

sobrevivência 

Cordel ecológico 

Coleta seletiva na 

Escola 

Revitalização do jardim 

suspenso  

A importância da 

compostagem 

Arte e Educação 

Ambiental 

Campanha ambiente 

mais limpo 

Plantio de arvores no 

espaço agrofloresta 

Adubo orgâncio e a 

pesquisa 

Arte na natureza 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será de caráter qualitativo, enfatizando a formação do educando por meio das 

práticas de Educação Ambiental no ambiente escolar. 
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PROJETO LITERÁRIO: LITERATURA E VIDA 

Professoras: Elizangela Silva e Vilma Vieira 
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1. JUSTIFICTIVA 

Faz-se necessário o estudo literário, ainda no Ensino fundamental, em função 

da importância em desenvolver em nossos alunos leitores críticos e conscientes. 

O pouco acesso que o adolescente tem aos livros didáticos, devido a sua 

situação financeira ou mesmo cultural, foi o norte principal deste projeto que 

oportunizara aos alunos contato com os livros disponíveis em nossa biblioteca. 

2.  OBJETIVOS 

 Desenvolver o prazer pela leitura; 

 Despertar o senso crítico em nossos leitores adolescentes; 

 Aguçar a imaginação; 

 Aflorar emoções; 

 Prender a atenção dos leitores 

 Contribuir para sua formação como leitor e produtor de textos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO: 

 

3.1. COMO ACONTECE O PROJETO: 

O professor pegará os títulos na biblioteca e distribuirá para o aluno na sala 

de aula da seguinte forma: 

 

3.2. COMO OCORRE A DISTRIBUIÇÃO: 

O professor providenciará uma lista na secretaria da escola com o nome de 

todos alunos e suas respectivas turmas; 

Oferecerá na sala de aula um ou dois títulos dependendo da quantidade 

disponíveis na biblioteca. Caso não tenha um número X de livro, será usado dois 

títulos dentro da mesma turma, onde no primeiro bimestre metade da turma lê um 

título, no segundo bimestre troca-se os livros. 

O aluno fará a leitura em casa, no período de 7 dias onde o mesmo deverá 

devolver para o professor que estará com uma ficha assinada pelo mesmo com o 

número ou código do livro, data da entrega e da devolução: 
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Caso o aluno conclua a leitura em um período curto, receberá uma 

bonificação positiva: 

Caso o aluno não entregue o livro na data prevista, será advertido e receberá 

uma pontuação negativa, a menos que o mesmo apresente justificativa plausível; 

Logo após o recebimento do livro o professor entregará para o próximo 

obedecendo a lista da turma, caso o próximo não esteja presente seguirá a lista. 

O aluno que sumir ou danificar o livro, os pais serão convocados na escola 

para reposição do mesmo, onde trabalharemos também o quesito responsabilidade. 

Para o bom desenvolvimento deste projeto, é necessário que sigam os 

passos indicados abaixo e que estejam atentos para os critérios avaliados. 

 

3.3. Primeiro Passo – Leitura 

Este trabalho acadêmico deve ser desenvolvido tomando por base os livros 

paradidáticos literários; para que haja a compreensão leitora dos livros abordados o 

aluno deve estar atento para alguns dos polares do ensino linguístico; a leitora 

consciente e atenta; o entendimento e a absorção das ideias apresentadas pela obra; 

a interpretação visando a construção de pontes contextuais. 

O trabalho será desenvolvido individualmente ou em grupo com 03 pessoas, 

mas a leitura do livro, será individual e obrigatória. 

 

3.4. Segundo Passo – Pesquisa 

Para produzir qualquer trabalho escolar, é necessário que se execute uma 

pesquisa sobre o tema,e entender do assunto abordado pois é requisito primário. 

Desta forma é proposto ao aluno que faça uma pesquisa sobre cada uma das obras e 

seus respectivos autores. 

Após estabelecer relações contextuais, é necessário que ele desenvolva seus 

conhecimentos acerca das temáticas abordadas pela obra, neste caso, dentre outros 

pontos importantes, temos uma viagem para o mundo maravilhoso da fantasia. 

 

3.5. Terceiro passo – Idealização 
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Antes de começar algum processo de produção, qualquer seja este, é 

fundamental que o aluno conceba em ideias: estabeleça um roteiro de procedimento 

criativo lógico para garantir um bom resultado. 

 

3.6. Quarto passo – Produção textual 

O aluno deverá produzir um texto narrativo sobre a obra lida, deve ser 

objetivo e pontual; deve ter entre quinze e vinte linhas de comprimento; não deve ter 

erros ortográficos e semânticos; deve ser manuscrito a caneta preta ou azul – evite o 

uso de corretores e mantenha um padrão para letra; deve conter os seguintes 

elementos pré-textuais: nome da instituição, nome do trabalho, título se houver, nome 

da disciplina e do professor e data de entrega. NÃO ELABORE CAPA. 

 

3.7. Quinto Passo – Questões sobre a obra lida 

Depois da produção você deverá responder um bloco de dez (10) a vinte (20) 

questões sobre o livro, que será aplicada pelo professor na data estabelecida para 

entrega do trabalho. 

 

3.8. Sexto Passo – Filme relacionados aos livros. 

Assistir ao filme, relacionado a obra lida,em sala de aula ou no cinema, de 

acordo com a disponibilidade. 

 

4. CRITERIOS DE AVALIZAÇAO DO TRABALHO DE 

ACOMPANHAMENTO LITERÁRIO: 

a) Trabalho em grupo realizado em sala de aula; 

b) Produção de texto; poesia/história em quadrinhos; 

c) Avaliação global: 05 (cinco) questões relacionadas ao livro; 

d) Desenho; 

e) Recontar a história oralmente; 

f) Descrição dos personagens; 

g) Elaboração de perguntas e respostas 10 a 20 perguntas; 



                                                    
 
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                                     Secretaria De Estado De Educação 
                                             Coordenação Regional De Ensino De Planaltina 
                                               Centro Educacional Dona América Guimarães 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Quadra 10K, Conjunto C – CEP 73.368-854 – Arapoanga – Telefone: 3029-3134 

                                       “Escola, Família e Sociedade, juntos por uma educação melhor”                                            70 

 
 

h) Biografia do autor; 

i) Criação de uma parodia da obra lida; 

j) Ilustração de uma nova capa; 

k) Elaboração de um folder para a data fechamento de cada obra lida. 

 

5. OBRAS QUE SERÃO LIDAS EM 2017: 

 Meu pé de laranja lima(José Mauro Vasconcelos) 

 O pequeno príncipe(Antoine de Sant Exupery) 

 O retorno do jovem príncipe (A.G Roemmers) 

 Escrava Isaura (Bernardo Guimaraes) 
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DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA 
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1. JUSTIFICATIVA 

O Centro Educacional Dona América Guimarães, compõe a Diretoria 

Regional de Ensino de Planaltina – Distrito Federal. Inaugurado em 19 de Agosto de 

2009, atende a crianças, jovens e adultos em situação de risco ou não, da 

Comunidade do Arapoanga nas modalidades do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

regular, durante o diurno e da Educação de Jovens e Adultos, no noturno, 

trabalhando a cidadania e resgate da autoestima. Localizado em uma área carente de 

recursos, e sem políticas públicas que favoreçam nossas crianças e adolescentes, 

investe constantemente em projetos socioculturais. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer um trabalho preventivo e de compromisso com o fortalecimento 

da comunidade, através de práticas artísticas, culturais e 

complementação da ação educativa; 

 Oferecer oficinas nas áreas de artesanato, saúde da família, esporte, 

lazer, cultura, meio ambiente, assistência jurídica e de geração de 

renda; 

 Desmistificar o ensino escolar formal fazendo com que seja facilitada, 

em muito, a relação entre escola, família e comunidade. 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Implantação e execução de projetos socioculturais visando uma maior aproximação 

e melhor relacionamento entre família e escola.  

3. DATA DE EXECUÇÃO 

Durante a entrega dos resultados do 3º Bimestre 
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SEMANA DE PROVAS 
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1. Justificativa 

A Semana de Provas resulta em uma concentração de esforços, tendo em 

vista que os mesmos terão um maior comprometimento com os estudos. Os alunos 

têm que se prepararem para as avaliações de distintas disciplinas, o que requer força 

de vontade e determinação para a conquista de bons resultados.  

  

Objetivos 

 Estabelecer um planejamento antecipado que abranja as datas de entrega de 

matrizes de provas, de notas, de cadernos de plano, diários entre outros; 

 Favorecer o professor para que o mesmo se programe para atividades futuras;  

 Contribuir a não permitir que o conjunto de tarefas (elaboração de provas, 

elaboração de trabalhos/atividades, correção de provas, preenchimento de 

diários, entrega de caderno de plano e muitos outros) inerentes ao cargo de 

professor se acumule, aumentando ainda mais a complexidade do trabalho 

docente; 

 Permitir iniciar a correção das provas pelas primeiras turmas que as fizeram; 

 Permitir organizar o tempo disponível, de modo que se obtenha um resultado 

satisfatório, evitando inconvenientes;  

 Permitir aos responsáveis um maior e melhor acompanhamento aos estudos 

dos alunos, o que amplia a possibilidade de melhor rendimento; 

 Criar um ambiente favorável à resolução das avaliações, uma vez que toda a 

Instituição Educacional volta-se para essa atividade, possibilitando silêncio e 

concentração, podendo implicar em melhores resultados; 

 Possibilitar uma entrega de resultados coletivos, o que viabiliza agilidade no 

processo de análise de resultados e futuras ações pedagógicas, tais como: 

Projeto de Intervenção e Recuperação aos alunos que não obtiveram êxito no 

bimestre. 

 

 

 



                                                    
 
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                                     Secretaria De Estado De Educação 
                                             Coordenação Regional De Ensino De Planaltina 
                                               Centro Educacional Dona América Guimarães 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Quadra 10K, Conjunto C – CEP 73.368-854 – Arapoanga – Telefone: 3029-3134 

                                       “Escola, Família e Sociedade, juntos por uma educação melhor”                                            75 

 
 

Metodologia 

 

A Semana de prova será realizada uma vez ao final de cada bimestre letivo, 

quando todas as turmas do diurno realizarão as avaliações referentes aos conteúdos 

trabalhados em cada disciplina. 

 

Horário 

 

Matutino: 7h45 – 10h15 

Vespertino: 13h30 – 16h 

 

Critérios para aplicação de provas 

 

 Ao entrarem em sala, os professores terão 15 minutos para organizarem a 

turma, sendo assim, as atividades darão início para o matutino às 7h45 e para 

o vespertino às 13h30; 

 7h45min – início das provas do matutino; 

 13h30 – início das provas para o vespertino; 

 Ao recolher, colocar os cartões de respostas em ordem alfabética, verificando 

se todos os dados foram devidamente preenchidos; 

 Não é permitido consulta durante a prova, nem tampouco a realização da 

mesma em pares; 

 Os alunos que faltarem à Semana de Provas, sem atestado médico que 

justifique sua falta, deverão preencher formulário de justificativa solicitado pelo 

responsável e entregar junto a coordenação para aplicação e posterior 

reaplicação. 

 Respeite o trabalho de seu colega de sala de aula, redobre a atenção e os 

cuidados em relação à aplicação. Durante a realização da (s) prova (s) evite: 

corrigir provas ou similar, usar o celular e o computador pessoal, a leitura de 
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qualquer material que não seja a (s) prova (s), enfim não se distraia, evitando 

assim ocorrências ou situações desagradáveis. 

 

 Organização da Equipe de Professores para a Semana de Provas, fica a 

proposta da formação das Equipes de apoio, para darem suporte a aplicação 

da avaliação.  

 A data da entrega das provas para duplicar e serem aplicadas durante a 

Semana de Provas deverá respeitar o prazo mínimo de duas semanas antes 

da destinada a aplicação das mesmas 

 

Avaliação 

Será feita ao longo do ano letivo nas coordenações coletivas. 
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PROJETO  

 
 
 

VIOLÃO & VOZ 
 
 
 

CENTRO EDUCACIONAL DONA AMÉRICA GUIMARÃES 
PLANALTINA – DF 

 

Projeto de música com orientação musical e 
aprendizado prático de canto, canto solo, 
instrumento musical (violão), para os alunos 
matriculados nas séries da educação básica 
e do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 
durante o período de 16/03/2018 a 
05/12/2018, obedecendo às exigências de 
ordem pedagógica, disciplinar e sociocultural 
da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, junto com a Coordenação 
Regional da Educação de Planaltina-DF, 
direção, supervisão pedagógica, coordenação 
pedagógica, grupo de professores, servidores 
e estudantes da Unidade Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANALTINA - DF 
2018 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
O projeto visa à organização de trabalhos, no sentido de capacitar aos alunos da educação 

básica, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA nas práticas de canto, violão e teorias musicais. 

Este projeto – adaptável a toda e qualquer escola das redes pública e particular de qualquer região do 

País – atualmente está sendo oportunizando especificamente ao aluno do Centro Educacional Dona 

América Guimarães (CED DAG) com estudo efetivo e práticas de canto e instrumentação (violão), 

elevando sua sensibilidade do mundo a partir das suas capacidades intelectuais e artísticas, 

enriquecendo assim o âmbito social escolar e familiar. Este projeto visa também ao aprendizado de 

uma profissão muito valorizada no meio artístico de cantor ou instrumentista, levando o aluno ao 

profissionalismo musical, ajudando e colaborando com o desenvolvimento, em parceria com a escola, 

da sua disciplina, postura, desenvoltura social e múltiplas inteligências no campo do aprendizado, 

levando em conta os aspectos cognitivo, afetivo e social do aluno.  

No projeto Violão & Voz, além dos ganhos evidentes relacionados ao simples fato de o aluno 

ter um momento para dedicar-se à música, ele ainda pode profissionalizar-se. O estudo da música 

contribui também com a melhoria do aprendizado em todas as demais disciplinas, por estimular os 

alunos em suas múltiplas inteligências. O estudo da música pode contribuir com a disciplina, com a 

concentração, com o desenvolvimento social, artístico e cultural do aluno. 

Também buscarei, nesse processo, no decorrer do ano letivo, o envolvimento de outros 

membros do corpo docente da escola: coordenadores pedagógicos, supervisores, professores e 

servidores. O projeto intenta movimentar a escola para além das atividades corriqueiras e pretende 

contribuir pedagogicamente de maneira extracurricular. As músicas e peças aprendidas pelos alunos 

no projeto poderão ser temas geradores utilizados pelos professores em qualquer tempo nas suas 

disciplinas como História, Sociologia, Filosofia, Redação, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua 

Espanhola, Educação Física e Artes, por exemplo. 

Este projeto já está incorporado ao PPP da nossa escola, dando-lhe credibilidade e 

estabilidade e, certamente atrairão, com o tempo, outros agentes da escola em sua execução, 

facilitando sua inclusão como instrumento permanente de avaliação.   

“A música é celeste, de natureza Divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima de 

sua condição!” (Aristóteles). 

2 – JUSTIFICATIVA 

Em resumo, de acordo com ROSA, a disciplina e a postura podem ser melhoradas com a 

música no ambiente escolar tornando-o menos conturbado, sendo um dos instrumentos de promoção 

da paz e da união entre os pares (ROSA, 1990, p.18-22). Devido à falta de oportunidade frequente nas 

comunidades carentes do DF, diretamente falando do Arapoangas, na cidade-satélite de Planaltina-

DF, onde se encontra o Centro Educacional Dona América Guimarães (CED DAG), percebe-se uma 
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grande quantidade de alunos com talentos diversificados, mas destaco o talento para canto e violão. A 

nossa escola possui uma grande quantidade de talentos e outros que precisam de ajuda profissional 

para desenvolver-se e desabrochar nesse talento. Ela está situada numa região periférica da cidade 

de Planaltina-DF, área de grande vulnerabilidade social, onde as oportunidades para o crime, drogas, 

prostituição, abandonos e violência são muito afloradas e fazem parte da realidade de nossos 

estudantes. Diante disso investigamos e percebemos a necessidade de oportunizar aos nossos alunos 

os aprendizados de violão e canto de forma gratuita, observando, naturalmente, a aptidão de cada um. 

Buscamos com este projeto, trazê-los para passar mais tempo na escola e em casa estudando e 

praticando a música, e, dessa forma, além do aprendizado das disciplinas curriculares e da música, 

blindá-los contra as maldades do mundo e das transgressões atuais e reais. 

Esse aprendizado musical também leva o aluno ao estudo e treinamento diários do violão e 

do canto, tirando-o, de forma positiva, do contato com as ruas e más influências sociais desta 

comunidade. De acordo com SCHOPENHAUER, a música dá origem ao desenvolvimento de um 

mundo novo e musical, cheio de alegrias e novidades, desafios e exposições da própria expressão da 

alma através dos sons.  

A música também liberta o aluno de vários bloqueios de toda ordem que impedem o fluxo 

emocional e expressivo, em que as pessoas se comunicam através da linguagem musical. A prática do 

toque instrumental do violão ou prática do canto são experiências que liberam o pensamento, no 

tocante à exposição de expressões emotivas e introspectivas. 

Para Borges (2003, p.115) 

Música é arte [...] seu papel na Educação é o de 

proporcionar um momento de prazer ao ouvir, cantar, 

tocar e inventar sons e ritmos. Por este caminho, envolve 

o sujeito como um todo, influindo, beneficamente, nos 

diferentes aspectos de sua personalidade: suscitando 

variadas emoções, liberando tensões, inspirando ideias e 

imagens, estimulando percepções, acionando 

movimentos corporais e favorecendo as relações 

interindividuais. 

As atividades do projeto têm esta meta: trabalhar o aluno-cantor e instrumentista para que 

ele possa desalienar o corpo, desenvolver a sensibilidade, a percepção e os sentidos, descobrindo sua 

própria realidade e o fluxo de seus pensamentos através dos sons e das melodias. A capacidade de 

criar e compor peças musicais aflorará, fazendo vir à tona a imaginação, que conjugada com a 

memória e a sensibilidade será instrumento para o acesso ao domínio do ato de cantar, tocar ou 

interpretar. 
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[...] Deve-se educar o ouvido para que sejam sentidas, 

perfeitamente, modulações e combinações sonoras 

diversas. Deve-se deixar o aluno perceber a harmonia 

com seu próprio ouvido, antes de se deparar com o 

ensino da mesma. O conhecimento das regras não deve 

ser o objeto e, sim, uma necessidade a ser atendida em 

tempo devido. [...]. (PAZ, 2000 p.16 e 17). 

  

No ano de 2010 trabalhei com este projeto no Colégio Estadual Dr. José Balduíno de Souza 

Décio, na cidade de Formosa-GO, no Centro Educacional Taquara, zona rural de Planaltina-DF no ano 

de 2013 e também no ano de 2016 e 2017 no centro Educacional Dona América Guimarães, e os 

ganhos para os alunos e comunidade escolar foram gigantescos. Alunos com baixa autoestima e 

problemas de concentração, timidez e deficiência na comunicação, passaram a ter uma conduta 

positivamente melhorada. Os que tinham problemas familiares e de abandono tiveram um motivo para 

acreditar no próprio talento e buscar aprender cada dia mais, na busca de profissionalizar-se. O 

resgate de alunos que estavam envolvidos com consumo de drogas e “aviõezinhos” foi ainda maior, 

pois tiveram tempo para dedicar-se à música, fugindo dessas situações da vida real deles. A 

experiência em trabalhar com este projeto numa escola da rede pública é engrandecedora, 

enriquecedora e não tem preço. 

 

 

 

 

3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – GERAL 

 

Ensinar ao aluno do CED DAG a prática do violão e do canto solo ou canto coral de forma 

individual ou coletiva. Ao praticar o violão e ao estudar o canto, virá de acréscimo o desenvolvimento 

de postura corporal, disciplina, virtuosidade instrumental, sensibilidade, amor pela vida, desenvoltura e 

múltiplas inteligências. Construir através da expressão artística do aluno uma forma ou modelo de 

vivência humana, que surge a partir do social e cultural cotidiano de cada um deles. Essa linguagem 

musical, seja por meio dos sons do violão ou da linguagem cantada e interpretada, são processos 

ativos de reconhecimento e desnudamento da realidade desses alunos, que serão potencializadas 

neste projeto desenvolvido e aplicado pelo professor Alexandre Lopes de Souza.  
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8.2 – ESPECÍFICOS 

 

 Ensinar o aluno do CED DAG a tocar violão e conseguir acompanhar-se cantando. 

 Praticar diariamente o violão e os exercícios do canto servirá para a capacitação dos 

alunos para formação de um coral, instrumentistas e conjuntos de violeiros. 

 Ensinar a prática do canto popular ou lírico com exercícios vocais e estudos teóricos.  

 Ler com facilidade as cifras e partituras de peças musicais. 

 Promover audições de peças musicais para o aprendizado da música em conjunto. 

 Buscar a verdadeira prática do instrumento violão com técnica e interpretação pessoal 

ou lida em partitura/cifras. 

 Desenvolver a disciplina e a postura na prática do canto coral ou canto solo. 

 Superar bloqueios, proporcionando um retorno ao fluxo de emoções e ideias. 

 Facilitar a comunicação com a comunidade escolar e familiar através das práticas de 

canto e violão em apresentações para público. 

 Ministrar aulas de técnicas e cuidados com a voz. 

 Ensinar teoria musical para os alunos de violão e canto. 

 Desenvolver disciplina e postura em sala de aula a partir do compromisso com este 

projeto, buscando parcerias com os professores e coordenação pedagógica. 

 Reeducar os sentidos, a percepção e o corpo, em forma de atividades estruturadas 

em planejamento amplo de capacitação musical e de equilíbrio emocional. 

 Colaborar com a diminuição da evasão escolar, disciplina, responsabilidade e 

compromisso com os estudos. 

 Incentivar uma profissão aos alunos do CED DAG que servirá de sustento em algum 

momento de sua vida. 

 Proporcionar e valorizar a educação musical e a música no ambiente escolar. 

 Proporcionar e oportunizar a prática e familiaridade com sons, liberando a linguagem 

e a expressão dos sentimentos, assim como a vontade de viver e se sentir útil. 

 Exigir dos alunos participantes assiduidade na escola, boas notas e bom 

comportamento como pré-requisito para sua continuidade no projeto.  
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4 – PÚBLICO-ALVO 

Alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Ensino para Jovens e Adultos (EJA) com 

aptidão musical para o aprendizado do canto e do instrumento de cordas violão do Centro Educacional 

Dona América Guimarães na cidade de Planaltina-DF, Bairro Arapoangas. 

 

5- METODOLOGIAS 

 Divulgar o projeto para toda a Escola; 

 Inscrever os alunos interessados no projeto que possuam o instrumento violão 

no primeiro momento e a diante haverá esforços para angariar no comércio 

local e com a comunidade a doação de instrumentos para o projeto; 

 Inscrever os alunos interessados no projeto para aprender cantar (Canto 

coral); 

 Montar as turmas de violão conforme aptidão e nível de aprendizado; 

 Fazer a classificação vocal de cada aluno e nível de afinação vocal; 

 Montar o grupo de canto conforme cada turno específico 

 Reger aulas de violão popular para turmas com no máximo 12 alunos 

 Aulas com técnica própria onde serão utilizados método Prático Violão e 

Guitarra para iniciantes, Estudo da Prática de Violão para alunos nível médio do Professor 

Alexandre Lopes de Souza, Violão Avançado do Professor Rodrigo Bezerra. Teoria musical 

introdutória do professor Bohumil Med 4ª Edição revisado;  

 Reger aulas de canto e empostação vocal solo e em grupo para no máximo 60 

alunos, utilizando para este aprendizado do canto os métodos: Canto Fisiológico da 

professora Vanda Oiticica, Canto Coral com Partituras para melodias em 4 vozes do 

professor Gerson Lopes (UniCeub); 

 Utilizar intervalos e eventos da escola para apresentação de peças cantadas e 

tocadas, após período de aprendizado e avaliação do coordenador do projeto sobre as 

competências de cada aluno ou grupo de alunos. 

 
6 – RECURSOS MATERIAIS 
 
Já existentes: 
 
1 - 04 violões (doação). 

2 - 01 caixa amplificada (doação). 

3 - 01 pedestal (doação). 

4 - 01 microfone velho e usado. 
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6.1 - Materiais necessários: 

1 -  05 resmas de papel A4 (impressões). 

2 - 100 cadernos pequenos de partitura. 

3 - Lanche para os estudantes que ficam no contra turno no ano letivo de 2018 conforme 

direcionamento da equipe gestora (Direção). 

4 - Limpezas semanais dos banquinhos, cadeiras, mesa, piso e local da aplicação do projeto (tenda de 

música). 

 

7– RECURSOS HUMANOS 

 01 professor de Canto e violão (Alexandre Lopes de Souza matrícula 221318-4 - licenciado em 

Música pela Universidade de Brasília UnB – Declaração e professor de Química do Ensino Médio no 

regime da semestralidade nesta U.E.). 

 

7 – RECURSOS HUMANOS 

 Professor de Canto e Violão (Alexandre Lopes de Souza - matrícula 221318-4 - licenciado em 

Música pela Universidade de Brasília – UnB, professor de Química do Ensino Médio no regime da 

semestralidade nesta U.E.). 

 

8 – AVALIAÇÃO 
 
 Será avaliado o desenvolvimento musical no canto e na instrumentação dos participantes do projeto 

através das apresentações à comunidade e ao professor coordenador que julgará se o treinamento 

está eficiente no aprendizado. Aptidão, desenvoltura e domínio do instrumento musical violão e do 

canto serão utilizados como pressupostos para proporcionar a oportunidade de desenvolver a 

autonomia do pensamento musical, tornando-se um ser mais completo em todas as suas 

potencialidades, que será fundamental para a formação musical e humana. 

 Aplicação e desenvolvimento das atividades, que será proporcionada no decorrer do projeto aos 

componentes do coral e das aulas de violão, através da prática de cantar e tocar, um novo vocabulário 

cultural, aumentando seu nível de informação e desenvolvendo seu senso crítico e emocional bem 

como trabalhando com várias pessoas de diferentes estilos musicais, em busca de um objetivo 

comum: Tocar e cantar com disciplina e virtuosidade. 

 Como vamos avaliar os alunos em sala de aula durante o processo de desenvolvimento de suas 

atividades? A avaliação pode ser qualitativa e/ou quantitativa. A avaliação qualitativa é o grau de 

aquisições como socialização, interação, participação e conhecimento que o aluno terá com as 

atividades e com seus colegas durante as atividades. A avaliação quantitativa é geralmente feita por 

acúmulo de notas.  
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 O aluno também será avaliado por comportamento, disciplina, nota qualitativa e quantitativa, 

podendo esta ser utilizada como complemento nas médias das disciplinas escolares, tornando-se uma 

forma de estímulo ao aluno e uma maneira de participação e acompanhamento por parte dos demais 

professores, sobre o aluno do projeto. Este tipo de proposta avaliativa será debatido amplamente com 

professores, coordenação e supervisão pedagógica. 

 A qualidade e a execução do projeto Violão & Voz serão permanentemente avaliadas, podendo ser 

revisadas, ampliadas e melhoradas sempre que necessário. A parceria a ser formada no decorrer da 

aplicação deste projeto, com os professores das outras disciplinas, será fundamental para tornar 

realidade o desejo de se ver na prática a teoria estudada durante o tempo de aplicação das etapas 

para o cumprimento deste projeto. A experiência adquirida no processo de ensino-aprendizagem em 

sala poderá ser avaliada pelos colegas professores, tornando o canto e o toque do violão mais um 

componente auxiliar para fortalecer a nossa prática docente, discente e social, voltada à disciplina e à 

postura do aluno do CED DAG participante deste projeto.  

Por meio de um questionário anual aplicado aos alunos participantes do projeto, coordenação 

e professores, ele será avaliado quanto a sua contribuição nas diversas áreas de conhecimento 

(disciplinas curriculares), na concentração, na disciplina, na postura e na qualidade geral do 

aprendizado musical do violão e do canto. 

A força de um projeto está na continuidade e na sequência eficazes com responsabilidade e 

seriedade (professor Alexandre Lopes de Souza). 

 
 
 
09- CRONOGRAMA PARA O ANO LETIVO DE 2018 
 

MESES/ANO LETIVO EVENTO LOCAL PERÍODO TURNO 

Fevereiro Divulgação do projeto Sala de aula, 
murais, som 
ambiente 

08/02 a 28/02 mat/vesp/not 

Março  Inscrições e Teste de 
aptidão vocal e 
nivelamento 
instrumental 

Coordenação 
do projeto  
ou em sala 
de aula 

01/03 a 09/03 mat/vesp/not 

Março, Abril, Maio, Junho, 
Julhos, Agosto 

Início e seguimento das 
aulas de violão e canto 

Tenda de 
música atrás 
da guarita 

12/03  matutino e 
vespertino 

agosto e setembro Semana de Ação pela 
Vida, Show de calouros 

Tenda móvel 
de música 

10/08/2018 
29/09/2018 

matutino e 
vespertino 

Dezembro Festival de talentos, 
Recital de Natal, 
Semana da 
Consciência Negra e 
término das Aulas 

Tenda móvel 
de música 

01/10/2018 a 
05/12/2018 

matutino e 
vespertino 
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09.1 - IDENTIFICAÇÃO DAS TURMAS, HORÁRIOS E QUANTIDADE DE ESTUDANTES – ANO 
LETIVO DE 2018 

 

VIOLÃO E VOZ VAGAS Horário NÍVEL E ESPECIFICAÇÃO 

TURMA A 20 ESTUDANTES 07h30 NOVATOS E INICIANTES 

TURMA B             20 ESTUDANTES 09h NOVATOS E INICIANTES 

TURMA C 20 ESTUDANTES 10h30  NÍVEL AVAÇADOS 

CORAL V.A 60 ESTUDANTES 10h30 à 
12h30 

ESTUDANTES 

TOTAL 120 ESTUDANTES DE VESPERTINO E NOTURNO A SEREM ATENDIDOS 
NO TURNO MATUTINO 3 VEZES POR SEMANA (15h) 

 

VIOLÃO E VOZ VAGAS Horário NÍVEL E 
ESPECIFICAÇÃO 

TURMA D 20 ESTUDANTES 13h15 NOVATOS E INICIANTES 

TURMA E             20 ESTUDANTES 14h15 NOVATOS E INICIANTES 

CORAL V.B 60 ESTUDANTES 15h15 à 16h15 ESTUDANTES 

TOTAL 100 ESTUDANTES DO MATUTINO A SEREM ATENDIDOS NO VESPERTINO 3 VEZES 
POR SEMANA (09h) 

LOCAL: Área externa na Tenda Móvel do Centro Educacional  Dona América Guimarães Planaltina-DF 
 
09.2- NÚMERO DE VAGAS DO PROJETO PARA O ANO LETIVO DE 2018 MATUTINO, 
VESPERTINO E NOTURNO. 

CURSO NÚMERO DE VAGAS TURNO 

VIOLÃO E VOZ 100 vagas Matutino, vespertino e noturno 

CANTO EM CORAL 120 vagas Matutino, vespertino e noturno 

NÚMERO TOTAL DE VAGAS 220 vagas  

Observação: O total de horas aulas(h/a) aplicados é de 24h semanais ficando as outras 06h/a que 
completam às 30h/a semanais exigidas pela SEDF/SUGEPE utilizadas para direção, estruturação e 
coordenação pedagógica no âmbito musical deste projeto. 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE LOPES DE SOUZA 
Professor de Química – matrícula nº 221.318-4 

CED DONA AMÉRICA GUIMARÃES 
alexandrelopescanta@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alexandrelopescanta@gmail.com
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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto do 1º Show de Calouros Interno do Centro educacional Dona 

América Guimarães, traz a luz a compreensão da afirmativa feita por Gonzaguinha: 

“Cantar e Cantar e Cantar e não ter a  vergonha de ser feliz.” 

Trazendo uma proposta concreta para trabalhar a percepção musical natural 

do aluno para o canto, a desenvoltura em público, postura corporal, desprendimento, 

corporalidade, disciplina e expressividade, o projeto sugere a construção de ambiente 

apropriado para apresentações artísticas musicais, através da expressão cantada na 

vivência humana, que surge  a partir do social. 

A linguagem cantada e a expressividade são um processo ativo de 

reconhecimento e desnudamento da realidade, desenvolvido pelos estudantes, que 

estarão oportunizando para si mesmos a Arte da interpretação e do canto das 

músicas populares do Brasil e Internacionais. 

Assim é que os ESTUDANTES do CED DAG, terão a oportunidade de 

participar de uma desenvoltura e interpretação de músicas através do canto, onde a 

prática de ouvir e cantar músicas brasileiras e internacionais será aliado, para a 

capacitação dos alunos, proporcionando a oportunidade de lidar com sons, liberando 

a linguagem e expressão dos sentimentos por meio da interpretação melódica e 

musical em um Show de calouros. 

Estes tipos de eventos artísticos pretendem à superação de bloqueios, 

proporcionando um retorno ao fluxo de emoções e ideias, fator que facilitará a 

comunicação, através de expressão mais espontânea, solta, fluente, que revela a 

realidade, a história, a sociedade e os diversos seguimentos intelectuais e musicais 

do estudante. 

As experiências com a música cantada, interpretada e expressada que serão 

proporcionadas aos estudantes, será também um exercício para reeducar os 
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sentidos, a percepção e o corpo, em forma de atividades estruturadas num 

planejamento amplo. 

Assim, pois, pode-se dizer que o Projeto 1º Show de Calouros Interno do 

Centro Educacional Dona América Guimarães está voltado para o ensinar a ouvir, e o 

ensinar a cantar, pois este aluno hoje, em breve será, também, um cidadão 

expressivo e inserido na sociedade, no mercado de trabalho e usar este dom como 

forma de projeção e arte.  

2.  JUSTIFICATIVA 

 “Quem canta seus males espanta”, Santo Agostinho. 

Ao professor Alexandre  Lopes organizador deste evento cabe a tarefa de 

orientar o aluno cantor, sob sua responsabilidade, no processo de interpretação 

musical e expressão dos sentimentos, que dá origem ao desenvolvimento do mundo 

cultural  em que vive e do restante do universo da arte musical. 

O ato de apresentar-se em público, principalmente cantando, é a causa maior 

de preocupações, para uma grande maioria das pessoas. Isso porque bloqueios de 

toda ordem impedem o fluxo intelectual e expressivo, impedem que as pessoas se 

comuniquem através da linguagem cantada, na experiência que libera o pensamento, 

no tocante à exposição de ideias e expressões sonoras emotivas. 

Portanto, é necessário que o estudante tenha oportunidade de superar seus 

limites, com uma atividade inovadora, superando também os bloqueios. 

As práticas de cantar dentro dos ensaios através do projeto têm esta meta: 

trabalhar o aluno para que ele possa desalienar o corpo, desenvolver a sensibilidade, 

a percepção e os sentidos, descobrindo sua própria realidade e o fluxo de seus 

pensamentos artísticos e expressivos. 
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Além disso, a capacidade criadora aflorará, fazendo vir à tona a imaginação, 

que conjugada com a memória e a sensibilidade será instrumento para o acesso ao 

domínio do ato de cantar e interpretar. 

Se o potencial criador e a imaginação sofrem impulso, também o pensamento 

lógico e a capacidade de estabelecer relações, tirar conclusões podem ser 

desenvolvidos a partir da musicalidade. Os pontos de vista e a argumentação tornam-

se mais organizados e lúcidos, e a comunicação é feita com total clareza na 

expressão e interpretação cantada. 

O indivíduo que se expressa bem cantando, interpretando, falando ou 

escrevendo, é capaz de compreender melhor suas posições frente ao mundo, 

podendo tomá-lo como problema e, através da interrogação, reorganizá-lo, tornando-

o melhor. 

Assim, será um cidadão com maior participação e interpretação do mundo, 

descobrindo e defendendo seus direitos e deveres. 

Por isso, cantar e expressar os sentimentos bem são uma necessidade, um 

modo de vida onde se reconquista sua própria voz. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Relata o pensamento através da expressão cantada é uma das propriedades 

para quem deseja estabelecer a comunicação por meio de sons e sentimentos com 

base na audição constante dos sons (Lucy Green). 

O pensamento e a linguagem cantada ou falada relacionam-se intimamente, 

porque um não existe sem o outro: a linguagem cantada não é mera expressão do 

pensamento, mas a forma de ver o mundo daquele indivíduo que fala através dos 

sons. 
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Se a linguagem cantada e o pensamento são inseparáveis, o falar e o pensar 

também estão relacionados. Esta ligação acabará se tornando uma trilogia – 

ler/pensar/cantar – de forma harmonicamente organizada. 

A ligação pensamento-linguagem-interpretação-canto é alimentada pela 

imaginação criadora e este é o primeiro passo para a clareza na expressão do 

pensamento. 

Desta forma, necessário se faz que para desenvolver a capacidade vocal, 

seja utilizado métodos que faça acordar o interior do cantor, de modo que ele possa 

exteriorizar o que antes era interior. Para tal, não basta utilizar apenas a forma e a 

técnica, mas o caminho inverso é necessário desenvolvimento de experiências que 

possibilite a exteriorização “de dentro para fora”, daquilo que está oculto no âmago do 

pensamento e da alma. Música é a arte de expressar os diversos afetos da alma 

através dos sons. 

A palavra cantada, sendo a expressão do pensamento e do sentimento do 

homem, com todos os seus desejos e emoções, torna-se peculiar a cada ser que a 

utiliza. Nesse momento, o uso da palavra cantada ou interpretada, assume um estilo, 

de acordo com as características sociais, culturais e psicológicas do interprete. 

Uma vez consciente do seu talento, o interprete ou cantor já terá sua 

condição definida, pois conseguirá expressar-se de forma clara, repleta de 

significado, estabelecendo uma comunicação efetiva musicalmente. 

4. OBJETIVOS 

 Utilizar a prática do canto no Show de calouros como pressuposto teórico 

que proporcionará ao aluno a oportunidade de desenvolver a autonomia do 

seu pensamento e ação musical, tornando-se um ser completo em todas 

as suas potencialidades artísticas. 
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 Proporcionar ao aluno a oportunidade de adquirir a norma lírica ou popular 

do canto através da prática efetiva dia-a-dia, no cotidiano, de forma que ele 

possa obter consciência social e crítica acerca dos direitos e deveres do 

cidadão em uma cultura. 

 Garantir ao aluno a convivência com partes (particulares, alunos de outras 

séries) a fim de desenvolver o hábito de cantar e o alargamento dos 

horizontes, de forma a redimensionar a sua condição de sujeito apenas 

falante. 

 Proporcionar ao aluno a oportunidade de, através do cantar, aplicar seu 

vocabulário, aumentar seu nível de informação e desenvolver seu senso 

crítico e emocional. 

 Desenvolver o cantar, a criatividade, a sensibilidade, o raciocínio e a 

curiosidade acerca do mundo que o rodeia e a cultura em que está 

inserido. 

 Desenvolver a capacidade de relatar o pensamento através da 

interpretação e do canto. 

 Promover a capacidade com técnicas de canto e impostação naturais e 

criativas do estudante na interpretação ao público. 

 Desenvolver oportunidades para o aluno expressar-se cantando, dançando 

e aprendendo a competir, tendo a música popular brasileira e internacional 

como instrumento, o que ocorrerá neste show de calouros interno do CED 

DAG. 

5. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO 

O projeto será desenvolvido no mês de Fevereiro à Abril do ano letivo de 

2017 ou subsequente. 

A coordenação pedagógica e equipe de professores: Alexandre Lopes, 

Lauriney, Geovane, Maycon, juntamente com a coordenação do projeto pretende 
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estabelecer ações sistemáticas para o desenvolvimento do projeto no mês de 

Fevereiro à Abril de 2017. 

Ações estabelecidas: 

Fase 1: 

1. Incentivar os alunos da importância de participar e competir. 

2. Criar um regulamento e ficha de inscrição para os participantes do Show 

de calouros. 

3. Fazer uma pré-classificatória (triagem) antes da culminância do evento 

com profissional da área de canto (Alexandre Lopes de Souza). 

4. Estudo, audição e leitura da peça  musical nacional ou internacional 

5. Exercício, ensaio, interpretação e prática do canto. 

6. Os ensaios e as práticas instrumentais de acompanhamento 

musicalizada para cada componente de acordo com o centro de 

interesse de cada um. 

7. Desenvolvimento do projeto de desenvoltura em palco e canto. 

8. Desenvolvimento de prática do canto em público. 

Fase 2: 

1. Elaboração de projeto para obter recursos para aquisição dos prêmios para os 

três primeiros lugares do Show. 

2. Escolher entre os professores do CED DAG ou de fora uma comissão 

julgadora para o Show, sendo 03 técnicos musicais e 02 leigos. 

3. Oferecer ao aluno(a) concorrente (cantor) um som de palco e um espaço para 

que seja realizado o show sem maiores dificuldades técnicas. 

4. Escolher professores, servidores e alunos que tenham conhecimento na área 

musical e técnica para auxiliar diretamente na montagem do show. 

Público Alvo. 
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1 – O projeto é direcionado para: 

 Comunidade Escolar do Centro Educacional Dona América Guimarães. 

 Direção, Coordenação, supervisão, professores e alunos do Centro 

Educacional Dona América Guimarães. 

2 – Forma de divulgação 

 A partir de Fevereiro 2017 em sala de aula e murais da escola; 

 Através do sistema de som do CED DAG nos eventos; 

 Através dos professores em sala de aula. 

A coordenação 

A coordenação ficará a cargo do Professor Alexandre Lopes de Souza, 

Músico, instrumentista, regente e Cantor, especialista em exposição vocal, que 

compõe o quadro de Professores efetivos do CED DAG e que atua na orientação 

Musical e científica de jovens e crianças, em Formosa-GO, sendo profissional com 

larga experiência no assunto. 

Funções e atribuições dos envolvidos no projeto 

A – Professor coordenador do Projeto. 

 Ministrar ensaios com os componentes de canto e interpretação. 

 Classificar e selecionar os prováveis participantes do show de calouros 

antes da culminância do mesmo. 

 Orientar o Aluno sobre qual música escolher para interpretar de acordo 

com sua impostação vocal. 

 Desenvolver a composição vocal e sonora; 
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 Orientar os Professores na elaboração de atividades que serão 

desenvolvidas com os alunos antes do Show para melhor apresentação 

dos mesmos; 

 Acompanhar os professores e os alunos participantes na aplicação e 

desenvolvimento das atividades (ensaios) na comunidade alvo; 

B – Alunos (cantores) 

 Realizar atividades propostas pelo Regulamento do Show e pelos 

professores responsáveis; 

 Montar planejamento de atividades que irão desenvolver com o aluno 

Participante (ensaiar); 

 Desenvolver atividade de canto e expressão; 

 Recolher material resultante das atividades desenvolvidas ( ensaios, 

gravações, fotos); 

 Debater e analisar as atividades realizadas antes e durante o Show; 

 Promover exposição dos trabalhos desenvolvidos com os alunos 

cantores no Show. 

Exposições e/ou publicações dos trabalhos. 

 Fotos das atividades desenvolvidas; 

 Produção de um vídeo (Se houver recursos financeiros); 

 Produção de um CD ( Se houver recursos financeiros); 

 Postagem das fotos do evento no BLOG, FACE BOOK, REDES 

SOCIAIS e meios de comunicação do Centro Educacional Dona 

América Guimarães. 

Forma de execução. 

Primeiras semanas de Fevereiro 
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 Preenchimento das Fichas de Inscrição. 

 Pré-seleção.  

Período de Execução 

 Conforme deferimento deste pela coordenação e supervisão pedagógica 

do Centro Educacional Dona América Guimarães. Proposta de Data: 

______/________/_____________ 

6. CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO 

Pelo caráter abrangente e multidisciplinar que possui, o projeto trará 

contribuição sobre quatro aspectos: 

1 – Capacitação (ensaio) do Participante; 

2 – Capacitação Musical dos Alunos; 

3 – Desenvolvimento do poder de cantar e se expressar; 

4 – Divulgação do Show. 

Com relação à capacitação do Participante, ela dar-se-á em dois aspectos: 

Na primeira fase, o Participante será orientado e terá maiores condições para lidar 

com canto e produção vocal em razão do trabalho específico que com ele será 

desenvolvido nos ensaios. Este trabalho, uma vez que atinja os objetivos propostos, 

será capaz de derrubar bloqueios ocasionando uma comunicação mais fluente em 

público, clara e segura por parte do participante. Por outro lado, a capacitação do 

participante acontecerá também no aspecto artístico musical, uma vez que ele terá a 

prática com o Professor Coordenador do projeto. Esta experiência será altamente 

benéfica, principalmente para aqueles que não possuem a prática pedagógica da 

música em seu cotidiano. 
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O segundo aspecto, relacionado à capacitação dos estudantes, acontecerá 

como consequência, uma vez que ele acompanhará os trabalhos do Professor, 

enquanto participantes do Show. Este cantor será capacitado com uma metodologia 

de incentivo diversificada e de vanguarda estabelecida sobre as propostas atuais 

(Interpretação musical), antes da culminância do projeto. 

Se o professor é capacitado, em consequência o aluno terá melhor orientador 

o que remete ao item 3; 

O item 4 refere-se ao benefício social e Humano que o Centro Educacional 

Dona América Guimarães está desenvolvendo. 

7. CONCLUSÃO 

A ideia de desenvolver um Show de Calouros propõe a descoberta do 

método cultural e seu uso para melhorar o processo disciplinar, desenvoltura, 

expressão e arte, integrando, socializando e estimulando as potencialidades dos 

alunos nos mais diversos campos da Arte musical cantada. É uma proposta 

inovadora das transformações dos procedimentos de eventos multidisciplinares, já 

que caracteriza a investigação e a divulgação do método cientifico - cultural e sua 

influencia musical e cultural no meio. Proporciona a interação da comunidade escolar 

com o método, o estudo detalhado de questões fundamentais para a vida, para a arte 

e desenvolve a capacidade de organização e realização de um evento de tanta 

importância educacional e artística. 

Para o professor a construção e execução do projeto têm possibilitado uma 

mudança completa na sua atuação em classe e no convívio com os alunos, 

proporcionando racionalização do conhecimento, abertura emocional e múltiplas 

inteligências, em vez de memorização de informações, realização vivencial, ao invés 

de audição passiva, aprendizagem significativa e prioridade de experimentos sobre 

os princípios e as culturas. Proximidade e quebra de paradigmas cotidianos e 

estereotipados. 
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FICHA DE INCRIÇÃO DO CANDIDATO (ALUNO/ALUNA) 

PARA O 1º SHOW DE CALOUROS INTERNO 

CENTRO EDUCACIONAL CENTRO EDUCACIONAL DONA AMÉRICA 

GUIMARÃES PLANALTINA - DF 

NOME:_________________________________________________________                                                                              

SÉRIE:___________ TURMA:_________________IDADE:________________ 

NOME DA MÚSICA:________________________________________________ 

COMPOSITOR/INTERPRETE:_____________________________________ 

 

FICHA DE JULGAMENTO PARA O 1º SHOW DE CALOUROS INTERNO 

CENTRO EDUCACIONAL CENTRO EDUCACIONAL DONA AMÉRICA 

GUIMARÃES PLANALTINA - DF 

NOME DO CANDIDATO(A):_________________________SÉRIE:_____________ 

NOME DO JURADO:____________________________________________ 

ITEM DE JULGAMENTO                                                                                     NOTA 

AFINAÇÃO( Nota de 1 à 5 )  

INTERPRETAÇÃO( Nota de 1 à 5 )  

RITMO( Nota de 1 à 5 )  

             TOTAL  

OBS.: AS NOTAS DEVEM SER DADAS DE 1 A 5 PONTOS SENDO 1 A MENOR E 

5 A MAIOR. PODE-SE USAR NÚMERO DECIMAL . EX.:  NOTA = 1,70 
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REGULAMENTO 

1º SHOW DE CALOUROS INTERNO DO CED DAG 

1ª edição/Março de 2017  

 

1. ORGANIZAÇÃO 

     O Centro Educacional Dona América Guimarães, Direção, Supervisão, 

Coordenação e Equipe de Professores, através do Projeto idealizado pelo Professor 

Alexandre Lopes de Souza, para proporcionar ao estudante uma oportunidade de 

apresentar o seu talento como cantor e intérprete , irão em conjunto organizar o 1º 

Show de Calouros Interno do  CED DAG, com o objetivo  de despertar nos 

estudantes o interesse pela Música Cantada e Interpretada, assim como as múltiplas 

inteligências e a Arte, incentivando a participação, a competição sadia e a diversão 

para todos e principalmente para nossos estudantes. 

2. DO LOCAL E DAS INSCRIÇÕES 

LOCAL DA REALIZAÇÃO: Na tenda móvel do Projeto Musical do CED DAG 

atrás da Guarita, pelo portão de entrada.  

LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Na tenda móvel do Projeto Musical do CED DAG 

atrás da Guarita, pelo portão de entrada CONFORME HORÁRIO à ser estipulado 

pela equipe de organização.  

3. DATA E HORA DAS INSCRIÇÕES:  

 À DECIDIR. 

- Turno vespertino. 

4. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO:  
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À DECIDIR. 

5. DA INSCRIÇÃO: 

1º - Pode inscrever-se um aluno interpretando uma música Nacional ou 

Internacional de autor ou interprete conhecido ou desconhecido. 

2º - Pode inscrever-se uma Dupla de Alunos interpretando uma música 

Nacional ou Internacional de autor ou interprete conhecido ou desconhecido, desde 

que optem por cantar em 02 niveis vocais diferentes (soprano e contralto). 

3º - No ato da Inscrição o candidato deverá apresentar o Nome da música e 

do interprete que ele vai interpretar cantando, juntamente com a Letra da música 

digitada em duas vias.  

4º - No ato da inscrição o candidato deverá ser informado que o instrumento 

de acompanhamento o nome do instrumento e do instrumentista que irá acompanhá-

lo.  

5º - Pode inscrever-se alunos de 5ª (6º ano) à 8ª(9ºano) séries do Ensino 

Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio e EJA. 

6º - Não será necessária a inscrição do aluno que executará o 

acompanhamento no Violão ou no teclado (Piano sem acompanhamentos extras 

como bateria, baixo, etc). 

7º - Será permitida a inscrição de candidatos interpretando apenas músicas: 

popular brasileira ou música popular internacional. Será vedada a inscrição de estilos 

como: Gospel, Religiosas, Hip-Hop, Funk, Tecno-ritmos. 

6. REGULAMENTO  
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Parágrafo 1º - Os candidatos (cantores do 6º ano ao 9º EF/1º ao 3º ano EM) 

pré-classificados pelo Professor  Alexandre Lopes, deverão está no local da 

apresentação 30 minutos antes do início do Show com os respectivos 

acompanhamentos instrumentais (Violão ou Teclado); 

Parágrafo 2º - Se até o término do Show o Candidato não comparecer será 

automaticamente eliminado; 

Parágrafo 3º - O candidato terá 03 (três) minutos para passar o Som antes 

do início da Apresentação e deverá permanecer no palco até o término de sua 

apresentação; 

Parágrafo 4º - O candidato deverá interpretar a letra e a melodia da música 

decorado, para que seja julgado a interpretação da Letra da Música, não podendo o 

candidato está no palco com papel nas mãos ou em estante musical. O 

acompanhante instrumental (instrumentista)  está autorizado a usar Partitura ou 

Cifras musicais no palco; 

Parágrafo 5º - O candidato só poderá ser acompanhado por um aluno, 

servidor ou professor (instrumentista) do CED DAG, que não faça parte da comissão 

julgadora, ficando expressamente proibida a participação de instrumentistas de fora 

do CED DAG; 

Parágrafo 6º - Haverá premiação para o 1º, 2º e 3º lugares conforme definido 

pela comissão organizadora do Show; 

Parágrafo 7º - Os candidatos serão julgados por uma comissão julgadora 

formada pelos Professores do CED DAG e convidados da área técnica-musical nos 

itens referentes a apresentação da Música: 

Artigo 1- AFINAÇÃO ( qualidade da Voz e domínio da melodia); 
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Artigo 2- INTERPRETAÇÃO (desenvoltura no Palco e interpretação da letra - 

sentimento); 

Artigo 3- RITMO ( Compasso e entrosamento com a melodia e harmonia da 

Música). 

Parágrafo 8º- As notas serão dadas pela comissão julgadora de 1 a 5, sendo 

1 a menor nota e 5 a maior nota, para cada item do parágrafo 7º. As notas dadas 

podem ter  casas decimais com até duas casas após a vírgula. Exemplo: Nota do 

Candidato da 5ª série = 4,90. 

Parágrafo 9º- Em caso de empate no 1º lugar os candidatos empatados, o 

ganhador será o que obtiver a maior nota no quesito Afinação e interpretação 

somadas. 

Parágrafo 10º- O Candidato deverá trazer o seu instrumento ou 

instrumentista com instrumento próprio e cabos para ligação do instrumento. A 

organização do Show oferecerá o Som com capacidade para apenas dois (02) 

microfones, um violão ou um teclado. Não será necessário os candidatos trazerem 

microfones e qualquer falha técnica por parte da organização do Show não 

ocasionará ao candidato perda de pontos. O candidato não poderá usar Play Back; 

Parágrafo 11º- O resultado do julgamento dos ganhadores do 1º Show de 

calouros Interno do CED DAG será anunciado no mesmo dia, após apuração dos 

votos pela comissão julgadora e comissão organizadora, assim como a entrega dos 

prêmios para os três primeiros lugares; 

Parágrafo 12º- Os candidatos estão submissos a todos os parágrafos e 

normas deste regulamento do 1º Show de Calouros Interno do CED DAG, sabendo 

que a infração de qualquer de um dos parágrafos de julgamento anteriores, da 

inscrição e da Organização ocasionará perda de pontos pelo candidato, conforme 

julgar a comissão organizadora e julgadora.   
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PROJETO MUSICAL “TENDA MÓVEL!” 
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1. JUSTIFICATIVA 

O Projeto visa à organização de UM ESPAÇO INDEPENDENTE da estrutura 

física da escola. Por não ter na escola uma sala devidamente organizada para aulas 

de música, instrumento (Violão) e canto (individual ou coral) resolvemos, com a 

colaboração voluntária de vários amigos e empresários de Formosa – GO, 

comprarmos uma tenda de 6mx6m e equipa-la para execução do Projeto inserido no 

PPP do CED DAG “Música em todos os tempos e para toda a vida”. 

2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Esta Tenda Musical tem por objetivo, a regência aulas de violão e canto para 

a escola onde estiver lotado o professor ARTICULADOR Alexandre Lopes de 

Souza Matricula nº 221.318-4 (40h/a Química SRE-PLANALTINA-DF), dentro do 

horário de coordenação individual, sendo de no máximo 03h no turno vespertino por 

semana. 

2.2. ESPECÍFICOS 

Juntamente com a comunidade, estudantes, professores e equipe diretiva do 

CED DAG, manter funcionando o projeto Musical da Tenda que anda assim como a 

participação efetiva dos alunos do Ensino Médio e Fundamental sob a orientação do 

Professor Alexandre Lopes de Souza e demais colaboradores. 

3. CRONOGRAMA 

Inauguração da Tenda no Dia 01/03/2017 conforme calendário escolar pré-

estabelecido e acordado com a equipe pedagógica e diretiva do CED DAG. 
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4. RECURSOS MATERIAIS1 

 

5. CONCLUSÃO 

As parcerias a serem formadas no decorrer da aplicação deste projeto, com 

os professores, comunidade escolar, equipe diretiva, estudantes do CEDDAG, 

empresários e amigos, serão fundamentais para tornar realidade o desejo de se ver 

construído e funcionando um espaço independente de aprendizado em música, 

disciplina e arte dentro da escola.  

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Servir Lanche junto com estrutura já existente na escola para os estudantes do projeto no horário estipulado pela 

Direção e coordenação pedagógica do CED DAG. Fazer a limpeza dos bancos e pisos  da tenda em horário 

anterior a aplicação das aulas do projeto citado. 

Quant. Itens Valor (R$) 

01 Tenda de Lona 6mx6m com fechamento de dois lados 3.300,00 

01 Quadro branco com cavalete                                               180,00 

40 Banquetas de plástico 47cm x 29cm Inox                          576,00 

01 Jogo de mesa com 04 cadeiras bistrô Plástico Inox          116,00 

01 Outros materiais de estruturação                                       400,00 

02 Ventiladores de torre                                                           424,00 

02 Extensões de luz e força                                                         55,00 

01 Caixa de som amplificada                                                   300,00 

01 Microfone com  cabo                                                          100,00 

01 Pedestal    120,00 

01 Violão Kashima usado                                                           50,00                                                     

CUSTO TOTAL 5.621,00 
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SALA DE PROJEÇÃO CINE MAIS 

CULTURA DIGITALIZADA E INFORMÁTICA DO 

CED DONA AMÉRICA 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste universo digitalizado dos “Palm-Tops”,Tablet‟s, Lep-Top‟s, Note-

Book‟s, celulares de última geração e mundo globalizado em que vivemos, a 

informática se torna cada dia mais relevante e, no cenário educacional não é 

diferente. A busca por inovações e desafios é constante e sua utilização como 

instrumento de aprendizagem, treinamento intelectual e avaliativo é cada vez mais 

necessária. Nesse sentido, a educação vem passando por mudanças frente às novas 

tecnologias. Portanto, há a necessidade de melhorar a formação de docentes para 

gerar mudanças na seleção, na aplicação dos conteúdos, nos instrumentos de 

exibição e no tratamento dos conteúdos a serem ensinados e aprendidos na escola. 

A realização deste projeto facilita a interdisciplinaridade e o uso de 

tecnologias, contribuindo para um melhor desempenho e aprendizado dos alunos, o 

Projeto sala de Projeção Cine Mais Cultura Digitalizada e Informática,  além de 

trabalhar a interdisciplinaridade busca também preparar o aluno para os desafios de 

um vestibular ou concurso com uma tecnologia e uma didática mais atraente, pois na 

Sala de Projeção e Informática, o aluno terá possibilidade de aprender os conteúdos 

mais facilmente,  já que estamos em um mundo imediatista e extremamente 

tecnológico, onde o tempo é Precioso e a ansiedade é uma realidade cada dia mais 

presente na vida do ser humano. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Diante da proposta de realizarmos projetos que oferecem novas 

oportunidades e outros com didáticas interdisciplinares e tecnológicas,  visando o 

estreitamento do caminho entre sala de aula, o mundo e as tecnologias, este projeto 

em especial se faz necessário e busca contemplar os mesmos. O estímulo e a 

necessidade por busca de novos desafios juntamente com a capacitação, incentivo 

atrativo e o treinamento, ocorrem de forma agradável e acaba satisfazendo tanto 

quem ensina quanto quem aprende. 



                                                    
 
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                                     Secretaria De Estado De Educação 
                                             Coordenação Regional De Ensino De Planaltina 
                                               Centro Educacional Dona América Guimarães 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Quadra 10K, Conjunto C – CEP 73.368-854 – Arapoanga – Telefone: 3029-3134 

                                       “Escola, Família e Sociedade, juntos por uma educação melhor”                                            109 

 
 

 Este projeto torna-se interdisciplinar porque abrangerá todas as disciplinas 

e professores e também, o mesmo se torna parte de uma etapa do Projeto para o 

Ensino Médio Inovador do MEC. Nosso grupo de professores percebeu que era 

preciso algo a mais, um uso de tecnologia atraente, didática, acessível  e 

comprometida com o aprendizado. Dentro desta perspectiva, apenas o método de 

avaliação Qualitativo (50%) e Quantitativo (50%) em sala de aula com quadro, pincel 

e material impresso, não supriria as dificuldades eminentes dos nossos alunos em 

razão dos vestibulares, ENEM‟s e concursos futuros.  

3. PÚBLICO ALVO 

Professores e alunos do Centro Educacional Dona América Guimarães –DF. 

4. OBJETIVO GERAL: 

Integrar, junto a sala de tecnologias educacionais, Cine Mais Cultura,  

professores e alunos, visando um melhor aproveitamento da regência, das aulas e 

conteúdos ministrados por bimestre, tanto em sala de aula, com base nos PCN‟s, 

ENEM‟s e Vestibulares, quanto na sala de tecnologias educacionais e Cine Mais. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabalhar a interdisciplinaridade; 

 Estimular o uso da sala de Tecnologias; 

 Acrescentar conhecimento em relação a recursos disponibilizados pela 

informática; 

 Estimular o estudo e acrescentar conhecimento aos estudantes; 

 Eliminar qualquer tipo de gasto com material impresso ou pouco 

ecológico; 

 Apresentar o conteúdo planejado pelos professores de forma áudio-

visual mais atraente para o aluno; 

 Eliminar a rotina da sala de aula e o calor ambiente; 
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 Aumentar o raciocínio lógico, a concentração e o uso do intelectual 

adquirido mentalmente; 

 Trazer o mundo para dentro da sala de aulas por meio da internet; 

 Criar um ambiente atraente e rico em imagens, sons e nova tecnologias. 

6. METODOLOGIA: 

Criar dentro do Laboratório de Informática do CED DAG um espaço para 

exibição de filmes, aulas com animação gráfica, conteúdos da internet, slids com 

equipamento de projeção digital, obras brasileiras, em DVD, do catálogo da 

Programadora Brasil e oficina de capacitação cineclubista. O CED DAG já possui um 

kit contendo 01 aparelho de DVD, 01 projetor, 01 mesa de som de quatro canais, 03 

caixas de som, 01 amplificador, 01 microfone, 01 computador, um quadro branco e 

uma sala de aula informatizada (Lab. de |Informática). 

A ação visa democratizar o acesso à novas tecnologias para auxiliar o 

Professor em sua didática de ensino e melhoramento do aprendizado. O Cine Mais 

Cultura é uma ação prioritária e estratégica, não só para a Secretaria do Audiovisual, 

mas para o Ministério da Cultura como um todo. Atualmente o programa está sob 

avaliação quantitativa e qualitativa e será reaproveitado nesta sala por ocasião da 

montagem da Biblioteca da escola. 

A montagem técnica dos equipamentos já existentes no CED DAG e a 

estruturação para projeção digital ficarão sob responsabilidade do professor 

Alexandre Lopes de Souza junto com o grupo Gestor, Supervisão e Coordenação 

Pedagógica. Após montada a sala será dado um treinamento para todos os 

professores para o bom funcionamento e utilização desta sala de Projeção 

Digitalizada. 

7. CONCLUSÃO 
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A parceria a ser formada no decorrer da aplicação deste projeto, com todos 

professores, servidores, coordenações, direção e supervisão pedagógica será 

fundamental para tornar realidade o desejo de se ver na prática a teoria estudada 

durante o tempo de aplicação das etapas do ensino-aprendizagem. E que a 

experiência adquirida no processo de ensino-aprendizagem em sala possa ser 

aplicada de forma atraente pelos colegas professores, tornando o treinamento, o 

pensamento, o compromisso com o futuro e os projetos didáticos instrumentos de 

força para nossa prática docente, discente e social, voltada a Disciplina e Postura em 

oportunidades reais de valorização da educação e do estudante. 
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RECUPERAÇÃO DIGITALIZADA 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste universo digitalizado dos “Celulares”, “Palm-Tops”,Tablet‟s, Lep-Top‟s, 

Note-Book‟s, aplicativos de última geração e mundo globalizado em que vivemos, a 

informática se torna cada dia mais relevante e, no cenário educacional não é 

diferente. A busca por inovações e desafios é constante e sua utilização como 

instrumento de aprendizagem, treinamento intelectual e avaliativo é cada vez mais 

necessária. Nesse sentido, a educação vem passando por mudanças frente às novas 

tecnologias. Portanto, há a necessidade de melhorar o rendimento e os métodos de 

recuperação do aprendizado para gerar mudanças mais eficazes e atraentes para o 

aluno do ensino básico. Usando a sala de informática buscamos um método atraente 

e inovador para a aplicação dos conteúdos, pelos instrumentos de exibição e no 

tratamento dos conteúdos com déficit de aprendizagem, a serem repassados, 

recuperados e aprendidos na nossa escola. 

A realização deste projeto facilita a interdisciplinaridade e o uso de 

tecnologias, contribuindo para um melhor desempenho e recuperação dos conteúdos 

repassados no aprendizado pelos alunos, o Projeto Processual Recuperação 

Digitalizada,  além de trabalhar a interdisciplinaridade busca também preparar o aluno 

para os desafios de um vestibular ou concurso com uma tecnologia e uma didática 

mais atraente, pois na Sala de Projeção e Informática, o aluno terá possibilidade de 

contato direto com computador, mouse, aplicativos de avaliação e reaprender os 

conteúdos inconsistentes do aprendizados cotidiano mais facilmente. O resultado 

desta Recuperação sairá imediatamente ao término da avaliação e será lançada em 

planilha digital somando este resultado a nota geral bimestral para todos os alunos da 

escola independentemente do seu resultado nas avaliações dos professores. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Diante da proposta de realizarmos projetos que oferecem novas 

oportunidades e outros com didáticas interdisciplinares e tecnológicas, visando o 

estreitamento do caminho entre sala de aula, o mundo e as tecnologias, este projeto 
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em especial se faz necessário e busca contemplar os mesmos. O estímulo e a 

necessidade por busca de novos desafios juntamente com a recuperação, incentivo 

atrativo e o treinamento, ocorrem de forma agradável e acaba satisfazendo tanto 

quem ensina quanto quem aprende. 

Este projeto torna-se interdisciplinar porque abrangerá todas as disciplinas e 

professores e também, o mesmo se torna parte de uma etapa do Projeto para o 

Ensino Médio Inovador do MEC. Nosso grupo de professores percebeu que era 

preciso algo a mais, um uso de tecnologia atraente, eficaz, didática, acessível  e 

comprometida com o aprendizado. Dentro desta perspectiva, apenas o método de 

avaliação Qualitativo (50%) e Quantitativo (50%)em sala de aula com quadro, pincel e 

material impresso, não supriria as dificuldades eminentes dos nossos alunos em 

razão dos vestibulares, ENEM‟s e concursos futuros.  Esta recuperação é somatória a 

todos os resultados adquiridos pelos alunos em um bimestre, melhorando o 

rendimento geral dos alunos de forma igualitária e sem discriminações. 

3. PÚBLICO ALVO 

Professores e alunos do Centro Educacional Dona América Guimarães –DF. 

4. OBJETIVO GERAL: 

 Integrar, junto a sala de tecnologias educacionais, Cine Mais Cultura,  

professores e alunos, visando um melhor aproveitamento da regência, 

do ensino aprendizagem, das aulas e conteúdos com baixa 

aprendizagem nos aspectos Qualitativos e Quantitativos trabalhados por 

bimestre, tanto em sala de aula como fora dela e com base nos PCN‟s, 

ENEM‟s e Vestibulares, recuperar as médias e os conteúdos de forma 

tecnologicamente atraente ao aluno utilizando sala de tecnologias 

educacionais e Cine Mais Cultura (Sala Digitalizada). 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recuperar a médias inferiores a 5,0 de forma igualitária 

 Oportunizar ao aluno contato com novos métodos de avaliação e uso 

das tecnologias atuais; 

 Trabalhar a interdisciplinaridade; 

 Estimular o uso da sala de Tecnologias; 

 Acrescentar conhecimento em relação a recursos disponibilizados pela 

informática; 

 Estimular o estudo e acrescentar conhecimento aos estudantes; 

 Eliminar qualquer tipo de gasto com material impresso ou pouco 

ecológico; 

 Apresentar o conteúdo planejado pelos professores de forma 

audiovisual mais atraente para o aluno; 

 Eliminar a rotina da sala de aula e o calor ambiente; 

 Aumentar o raciocínio lógico, a concentração e o uso do intelectual 

adquirido mentalmente; 

 Criar um ambiente atraente e rico em imagens, sons e nova tecnologias. 

6. METODOLOGIA: 

Utilizar o Laboratório de Informática do CED DAG, que é um espaço para 

exibição de filmes, aulas com animação gráfica, conteúdos da internet, slides com 

equipamento de projeção digital, obras brasileiras, em DVD, do catálogo da 

Programadora Brasil e oficina de capacitação cineclubista, programa ou aplicativo de 

avaliação Quantitativa como forma de recuperação processual continuada 

bimestralmente.A ação visa recuperar as médias bimestrais igualitariamente com o 

acesso à novas tecnologias para auxiliar o Professor em sua didática de ensino e 

melhoramento do aprendizado. A montagem técnica dos equipamentos já existentes 

no CED DAG e a estruturação para projeção digital ficarão sob responsabilidade do 

professor Alexandre Lopes de Souza junto com o grupo Gestor, Supervisão e 
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Coordenação Pedagógica. A estrutura digital e o aplicativo utilizados nas avaliação 

de recuperação digitalizada ficarão sob a responsabilidade do Professor Lauriney 

(Matemática) e a montagem de cada caderno de provas sob responsabilidade de 

todos os professores (Diagramadores). Após montada a sala será dado um 

treinamento para todos os professores para o bom funcionamento e utilização desta 

sala de Projeção Digitalizada e da aplicação da recuperação Digitalizada. 

7. CONCLUSÃO 

A parceria a ser formada no decorrer da aplicação deste projeto, com todos 

professores, servidores, coordenações, direção e supervisão pedagógica será 

fundamental para tornar realidade o desejo de se ver na prática a teoria estudada 

durante o tempo de aplicação das etapas do ensino-aprendizagem e uso das 

Tecnologias. As falhas no decorrer do processo deverão ser analisadas pelo grupo de 

professores e tomadas novas atitudes pedagógicas na intenção do melhoramento e 

aperfeiçoamento deste projeto. A experiência adquirida no processo de ensino-

aprendizagem em sala possa ser aplicada de forma atraente pelos colegas 

professores, tornando o treinamento, o pensamento, o compromisso com o futuro, 

uso das tecnologias, recuperação do rendimento bimestral e os projetos didáticos, 

instrumentos de força para nossa prática docente, discente e social, voltada a 

Disciplina e Postura em oportunidades reais de valorização da educação e do 

estudante igualitariamente.  
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AVALIAÇÃO GLOBAL 
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1. JUSTIFICATIVA 

Por que avaliar?  

O aperfeiçoamento da prática educativa é o objetivo básico de todo educador. 

E entende-se esse aperfeiçoamento como meio para que todos os alunos atinjam o 

maior grau de competências, conforme suas possibilidades reais. O alcance dos 

objetivos por parte de cada aluno é um alvo que exige conhecer os resultados e os 

processos de aprendizagem que os alunos seguem. E, para melhorar a qualidade do 

ensino, é preciso conhecer e poder avaliar a intervenção pedagógica dos 

professores, de modo que a ação avaliadora observe simultaneamente os processos 

individuais e grupais. Isso se refere tanto aos processos de aprendizagem quanto aos 

de ensino, já que, de uma perspectiva profissional, o conhecimento relativo a como 

os alunos aprendem é, em primeiro lugar, um meio para ajudá-los em seu 

crescimento e, em segundo lugar, o instrumento que nos permite melhorar nossa 

atuação em aula. 

Quando se afirma que o processo avaliativo da aprendizagem é global, 

coletivo e compartilhado, é preciso ter presente que o resultado da avaliação dos 

objetivos propostos deve ser comum entre os educadores e os educandos envolvidos 

diretamente no projeto, bem como entre a comunidade escolar e o contexto geral. 

Para isso, é fundamental que, norteado por princípios éticos, o educador 

interaja com os educandos, seja solidário com eles e tenha domínio da 

heterogeneidade de conhecimentos existentes na classe, pois através desta 

referência poderá elaborar uma Avaliação que atenda toda expectativa coletiva e 

individual de suas turmas, primando sempre pela qualidade destas. 

Embora haja inúmeras razões e dificuldades para não mudar a forma de 

avaliação da aprendizagem escolar, urge que se deem os primeiros passos no 

sentido de percebê-la como processo contínuo de orientação e de reorientação da 

aprendizagem em busca de melhores resultados. É preciso que todos, além de 
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educador e educando, aprendam a aprender e, conforme Luckesi (2002), “Aprender 

com qualidade é aprender com profundidade, com sutileza, com preciosidade um 

conjunto de informações, uma habilidade ou os mais variados procedimentos.”, e 

esse agir deve conduzir dialogicamente o fazer escolar de SUCESSO. 

2. OBJETIVOS 

 Desenvolver no educando um hábito de estudo coletivo e contínuo, 

estabelecendo relevância em todas as disciplinas, desmitificando que 

disciplina A é mais ou menos importante que a disciplina B, pois ambas 

comporão um resultado final; 

 Propor ao educando um modelo de Avaliação a serviço de um projeto 

pedagógico comprometido com as variáveis do meio sociocultural de 

sua época, ou seja, instituir desde cedo no processo de ensino-

aprendizagem os modelos adotados pelos Institutos de níveis superiores 

em educação e para o mercado de trabalho público ou privado 

(vestibulares, concursos e entrevistas); 

 Priorizar a ampliação da capacidade de pensar, refletir, criticar, 

compreender e agir sobre determinadas situações da vida social e 

produtiva, articulando conhecimentos das mais diversas áreas 

(linguagens, humanas, ciências, arte, etc.) na perspectiva da 

emancipação humana, de forma igualitária a todos os cidadãos; 

 Tirar da Avaliação o sinônimo de processo de conhecimento 

individualizado e torná-la uma ferramenta pedagógica para o 

desenvolvimento de habilidades e competências múltiplas que tem por 

objetivo a melhoria do processo ensino-aprendizagem, primando pela 

qualidade. 

 Evitar a criação de um bloqueio psíquico suficiente para impedir a 

captação da aprendizagem e encerrar sonhos precocemente, pois a 

fragmentação da avaliação pode levar o educando a aversão a certas 

áreas do conhecimento. 
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3. PÚBLICO ALVO 

Alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental Séries Finais e do 

Ensino Médio do Centro Educacional Dona América Guimarães. 

4. DIRETRIZES DA AVALIAÇÃO 

 A Avaliação Global corresponde a 50% da nota bimestral do aluno; 

 Compete ao Colegiado composto por Professores e membros do Conselho 

Escolar e da Equipe de Direção propor a quantidade de questões que comporá 

a Avaliação Global para o Ensino Fundamental Séries Finais e o Ensino Médio 

do Centro Educacional Dona América Guimarães;  

 Fica assegurado ao educando, quando este faltar ao (s) dia (s) destinado (s) à 

sua aplicação fazê-la (s) desde que, apresente justificativa legal e 

documentada desta (s) ou parecer da Equipe de professores; 

 Toda e qualquer alteração neste projeto deverá ser submetido ao Colegiado 

que o regimenta; 

 Para sua manutenção, se faz necessária, a integração de todos os docentes 

que compartilham de mesma disciplina e série, ou seja, a uniformização do 

conteúdo curricular; 

 Compete a Equipe Docente: a elaboração, a diagramação, a montagem, a 

aplicação, a correção e os registros da Avaliação Global, conforme o 

Regimento Escolar da SEEDF; 

 Compete a Equipe de Coordenação: à reprodução, bem como acompanhar e 

ofertar o suporte necessário à produção e aplicação desta; 

 Compete a Equipe Gestora supervisionar e ofertar o suporte necessário à 

produção, reprodução e aplicação desta; 

Diante do exposto, todos os agentes envolvidos se comprometem a zelar pelo 

cumprimento deste. 
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 Área de Convivência 
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Justificativa 

O Centro Educacional Dona América dos Guimarães possui cerca de 120 

funcionários, entre professores, servidores terceirizados entre outros. Muitos desses 

funcionários possuem carga horária de 40h∕semanais, ficando na escola cerca de 08h 

por dia.  

A qualidade de vida está diretamente ligada às condições de vida e ao estilo de 

vida. Segundo Lessa (1999), o estilo de vida “inclui hábitos e comportamentos 

autodeterminados, adquiridos social ou culturalmente, de modo individual ou em 

grupos”. Portanto faz-se necessário um ambiente onde esse servidor possa 

descansar em seus intervalos, fazer suas refeições, tornando seu dia-a-dia mais 

prazeroso dentro da Instituição. 

Embora a Instituição possua um amplo espaço físico, suas salas são totalmente 

utilizadas como Sala de Aula, Coordenação, Biblioteca, Direção, entre outras. Além 

das salas, a Instituição possui uma ampla área verde que se encontra subutilizada e 

que pode ser melhor aproveitada se criado um ambiente adequado para convivência 

dos servidores.   

Objetivo 

- Proporcionar momentos de convivência e descanso aos funcionários durante seu 

horário de descanso e almoço. 

 

Metodologia 

- Construção de mesas e bancos na área lateral à sala de coordenação. 

- Plantação de mudas no local. 

 

Público Alvo 

Professores e demais servidores do Centro Educacional Dona América Guimarães 

 

Avaliação 

Será feita ao longo do ano nas coordenações coletivas. 
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Projeto apresentado à Subsecretaria de 
Educação de Estado da Educação do Distrito 
Federal Regional de Planltina DF para 
constituição e manutenção de uma Fanfarra no 
Centro Educacional Dona América Guimarães 
como um dos pré-requisitos para aprendizagem 
de música no ambiente escolar sob a 
orientação do Professor Alexandre Lopes de 
Souza, instrutor de fanfarra. 

 

Diretor (a): Robinson Lopes de Oliveira 

Vice-diretora: Lauriney Moraes de Souza 
 
 
 

 
 
 
 

 
Planaltina/DF 

2018 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

Este projeto tem como objetivo geral a construção e manutenção do ensino da 

música no contexto da fanfarra escolar no Centro Educacional Dona América 

Guimarães. Como revisão de literatura este projeto traz estudos que abordam 

temáticas como, ensino, música, ludicidade (interação), com base em autores 

como Higino (2006), Brescia (2003) que ressaltam a musicalidade da fanfarra 

como um dos mecanismos de melhora comportamental dos alunos. O projeto será 

desenvolvido a partir de conceitos relacionados a prática da musicalidade e 

ensino na escola por Tourinho(1993). Este projeto traz a perspectiva de que a 

fanfarra é uma ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos em um contexto amplo  da postura e da disciplina. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Há muito se fala em aprender brincando, sendo esse aprendizado, 

ferramenta importante para o ensino/aprendizagem, servindo como elementos 

balizadores e semediadores na relação entre professor, educando e ensino. 

Através desse recurso, os conteúdos e a aprendizagem ficam mais fáceis e 

prazerosas. 

Pesquisas comprovam que indisciplina, evasão escolar e baixa auto 

estima são mecanismos de defesa utilizados pelos alunos que se encontram em 

posição inferior e vulneráveis, quer seja econômica, de afeto ou discriminados das 

mais variadas maneiras (HIGINO, 2006). 

Dentro dessa perspectiva, este projeto aborda como tema o ensino de 

música realizado por meio de uma fanfarra. O meu interesse pelo tema tem 

relação com a minha atuação como professor de fanfarras escolares, e pelo fato 

da cidade satélite de Brasília Planaltina DF, não possuir uma forte tradição 

musical nesta área, havendo inclusive poucas fanfarras, um projeto de música 

com instrumentos de sopro no Centrão e, três mini orquestras nas igrejas 

particulares de Planaltina-DF. 

Para que não se perca a musicalidade latente no ser humano e no mundo 

que o cerca, e tendo em vista a necessidade de se aprofundar sobre as aulas 

teóricas e práticas de música, este projeto propõe e se justifica pela necessidade 

e a revitalização de fanfarras nas escolas. 
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2 BASELITERÁRIA PARA O PROJETO 
 
 

Este projeto está embasado no ensino de música em fanfarras, com 

literaturas que ajudam a delinear e aprofundar a compressão acerca como vem 

acontecendo o ensino de música nesse âmbito. Os capítulos que se seguem 

abordam a origem da fanfarra e os trabalhos já realizados sobre o ensino em 

fanfarras. 

 

 
2.1 A ORIGEM DA FANFARRA 

 
 

A fanfarra é um tipo de banda musical, inicialmente composto por 

instrumentos de percussão (tarol, caixa de guerra, bumbo, surdos, pratos, etc) ao 

qual foram sendo incorporados outros com estilo marcial e para exibição pública. 

A princípio, apenas instrumentos de bocal eram utilizados na Fanfarra, 

posteriormente, foi introduzida alguns instrumentos com chaves ou palheta. Para 

Bennett (1998), a fanfarra se caracteriza como um tipo de banda composta por 

instrumentos de percussão. Podemos observar as seguintes definições: fanfarra 

simples tradicional; simples marcial e fanfarra com instrumentos de um pisto. A 

primeira refere-se aos instrumentos melódicos, compostos de cornetas e 

cornetões lisos, com distinta tonalidade. Há também em sua conjuntura, 

instrumentos de percussão, a exemplo de tambores, pratos, bumbos, entre outros. 

Na fanfarra simples marcial, também há a semelhança com estes 

instrumentos melódicos, porém temos os instrumentos de graves e agudos 

(corneta e caixa clara). Particularmente, esse tipo de fanfarra é característico de 

academias e corporações militares, a exemplo do Corpo de Fuzileiros Navais e da 

Marinha Brasileira. A definição de fanfarra com instrumento de um pisto, consiste 

em seu aspecto melódico, na existência de cornetas de 1 pisto (sons agudos) e 

graves com valvular de tonalidades variadas. 

Com o passar dos anos a fanfarra vem sendo modificada de acordo com 

a evolução musical. Na década de 1960 as fanfarras tinham um “caráter 
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militarizado” (HIGINO,2006,p.  36), com  uma  ordem  e uma  sequência  de ritmos  

bem  marcados.  Para trabalhar essa modernização musical, os professores 

precisaram inovar, incorporando outros ritmos aos repertórios das fanfarras. 

Para Higino (2006), um grande exemplo dessa transformação foi o rock, 

gênero musical que fora muito bem aceito por todos; e até os dias atuais podemos 

ver que as fanfarras continuam inovando com ritmos cada vez mais diversificados. 

As fanfarras têm sido abordadas em pesquisas na área da Educação 

Musical como um importante espaço que propicia aos alunos, o interesse pela 

musicalidade.  

 

 
2.2 ENSINO DE MÚSICA EMFANFARRAS 

 
 

Para justificar este projeto à respeito da importância de se dedicar espaço 

e tempo para a Música nas escolas, sobretudo através do estímulo à criação de 

fanfarras que se utilizem do recurso da arte musical, tomemos emprestado o que 

afirmou Nietzsche(1996,p. 12): “A música nos oferece momentos de verdadeiro 

sentimento”. 

 
Baseando-se nessa premissa, ratificamos o pensamento nietzschiano “só 

a música colocada ao lado do mundo pode nos dar uma ideia do que deve ser 

entendido por justificação do mundo como fenômeno estético” (NIETZCHE, 1996, 

p. 12). Soube ele, como ninguém, valorizar  o poder da música nos meios de 

relações sociais humanas. A respeito da importância da música, nos alertou, 

ainda, o grande filósofo: 

A vida no fundo das coisas, a despeito de toda a mudança 
dos fenômenos, é indestrutivelmente poderosa e alegre. 
Esta consolação aparece com nitidez corporal como coro de 
sátiros, coro de seres naturais que vivem inextinguivelmente 
por trás de toda a civilização (NIETZSCHE, 1996, p. 21).  

 

Encontramos em inúmeros outros autores eco para as vozes dos que têm 

esse olhar essencialmente sensível para o ensino da música e para os que, 

acreditam no poder transformador de uma fanfarra dentro de uma escola. Para 
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Lima (2000, p. 105) o contexto da fanfarra nas escolas, consiste no processo de 

apreciação e aversão dos alunos mediante a música. 

Para o autor, isto é normal, pois os alunos irão se adequar a essas novas 

práticasde ensino, começar a interagir mais, perceber a importância da história da 

música, entre outros aspectos. 

A interdisciplinaridade da música é capaz de proporcionar vários métodos 

didáticos, pois através de sua dimensão sociocultural, permite estabelecer um 

canal entre o código comum entre as pessoas: linguagem, dança, gestos, etc 

(BRESCIA, 2003). 

Dayrell (2002) diz que, as bandas musicais, além de permitirem uma 

profissionalização musical, possibilitam aos jovens reconhecerem-se como 

sujeitos que atuam no mundo, dando-lhes condições de criarem novos projetos de 

vida. 

 

 
Acreditamos que a socialização dos jovens pode ser 
compreendida com os processos por meio dos quais os 
sujeitos se apropriam do social, de seus valores, de suas 
normas e de seus papéis, a partir de determinada posição e 
da representação das próprias necessidades e interesses 
(DAYRELL, 2002, p.4). 

 
 

É importante que a escola incentive e mantenha uma fanfarra em sua 

grade curricular. Corrobora com essa ideia Tourinho: “O ensino de música na 

escola, assim como toda atividade social, „serve‟ a várias funções e pode ser 

diversamente interpretada” (TOURINHO, 1993, p. 92). 

Quando a escola se incumbe da tarefa, por vezes árdua, de criar e manter 

uma fanfarra dá um significante passo rumo à valorização do aluno e aumento de 

sua auto estima e, por conseguinte, da harmonização entre professores e alunos, 

acabando por refletir na disciplina em geral. Toda a escola ganha. 

Nesse sentido nos diz Pereira(2003,p.26): “ a banda de música é um dos 

locais que os jovens podem desenvolver e concretizar uma convivência 
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sociocultural mais afetiva, com vínculos de amizade”. Nestes espaços de 

musicalidade a amizade cresce e se fortalece, podendo durar para toda a vida, 

criando-se um sentimento de irmandade e cooperativismo. 

Nessa perspectiva, Marques (2013), investigou o processo de 

aprendizagem musical dos alunos da fanfarra musical do Colégio Militar de 

Brasília e teve por objetivos específicos, analisar o interesse dos alunos em 

participar da fanfarra; verificar quais 

conhecimentosmusicaissãoadquiridosnafanfarramusical;investigarquaisconhecime

ntos musicais são trazidos de outras redes deformação. 
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Tratou-se de pesquisa documental de vídeos contendo entrevistas de 

regentes, professores e alunos da fanfarra musical do Colégio Militar de Brasília. 

Os resultados obtidos com tal análise consubstanciaram que; a aprendizagem 

musical do aluno é construída com a finalidade de tocar na Fanfarra Musical do 

Colégio Militar –FAMCOMB. 

A pesquisa contribuiu para que o cenário musical possa ampliar estudos 

que envolvem processos de aprendizagem musical referentes às fanfarras 

escolares. A escolha partiu da identificação do tema ou foco central da pesquisa: 

“música e fanfarra”. 

A metodologia utilizada nos respectivos estudos mencionados acima, 

consistiu na utilização de questionários e entrevistas direcionadas aos alunos e 

regentes integrantes das bandas escolares. Como resultado, concluiu-se que, as 

bandas e fanfarras escolares oportunizam o aprendizado de um instrumento 

musical, integram o estudante no ambiente escolar e contribuem para a imagem 

institucional. 

Todos os trabalhos revisados contribuem para que este projeto de 

fanfarra também aborde os diferentes aspectos pedagógicos do ensino de 

música, tais como: incluir o despertar da capacidade auditiva. A visão 

contemporânea sobre o ensino de música, e da importância de uma educação 

musical, tem relevância primordial no que se referem ao desenvolvimento do 

indivíduo, valorizando os seus aspectos individuais, culturais, legados regionais, 

entre outros elementos. 

O objetivo da música, entre outros, segundo Bréscia (2003, p. 181) é 

auxiliar “no processo de apropriação, transmissão e criação de práticas músico-

culturais como parte da construção de sua cidadania”. O objetivo primordial da 

educação musical é promover o acesso à multiplicidade de manifestações 

musicais da cultura do país, permitindo a concepção de manifestações musicais 

de culturas mais distantes como exemplo, as bandas de fanfarras. Para Campos 

(2008) ao tratar do aspecto pedagógico das bandas e fanfarras escolares e do 

aprendizado musical, ressalta-se aspectos como, a importância das fanfarras nas 



                                                    
 
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                                                     Secretaria De Estado De Educação 
                                             Coordenação Regional De Ensino De Planaltina 
                                               Centro Educacional Dona América Guimarães 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 Quadra 10K, Conjunto C – CEP 73.368-854 – Arapoanga – Telefone: 3029-3134 

                                       “Escola, Família e Sociedade, juntos por uma educação melhor”                                            15 

 
 

escolas; a contribuição da interdisciplinaridade musical em face do aprendizado 

dos alunos. 

Encarara interação entre o ensino de música e o processo de 

aprendizagem, é tarefa para o agora. É importante, na medida em que, torna-se 

mais fácil o professor atender os anseios musicais de seus alunos e motivá-los, 

desenvolvendo práticas pedagógicas que privilegiem socialização(professor e 

aluno). Desse modo despertando seus interesses e construindo conhecimentos   

e ampliando habilidades, será capaz de mediar o ensino/aprendizagem. 

De acordo com Friedmann (1996, p. 55) “a aprendizagem depende 

grande parte da motivação e das necessidades, e os interesses da criança são 

mais importantes que qualquer outra razão para que ela se ligue a uma atividade”. 

Porque mais importante que ensinar ou aprender um instrumento de fanfarra, 

também é necessário que o aluno se aproprie desse aprendizado para a vida. Ao 

se trabalhar com a música, o professor logrará êxito em seu objetivo. 

3 CONCLUSÃO 
 

 
O ensino de música nas escolas, através de fanfarras, constitui-se um 

mecanismo importante no que se refere à prática interdisciplinar do ensino, tendo 

por relevância, o aporte de sociabilização e aprendizado que a música representa 

no meio escolar. 

A importância da implantação deste projeto a área musical, refere-se ao 

fato de que os possíveis pesquisadores sobre o ensino de música na escola, 

possam ter uma visão significativa da relevância das fanfarras no contexto 

escolar. 

Concluindo, uma aprendizagem voltada apenas para os aspectos técnicos 

da música é inútil e até prejudicial, se ela não despertar o senso musical, e não 

desenvolver a sensibilidade. É preciso “formar” no aluno o musicista, que talvez 

não disponha de uma bagagem técnica ampla, a capacidade de sentir, viver e 

apreciar a música. No ensino musical de uma fanfarra, se vê que os desafios são 

grandes, ainda assim, não é motivo para esmorecimento. É indispensável 
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desenvolver um trabalho criativo, motivador, que traga novas possibilidades de 

aprendizagem e que facilite o aprender do aluno. 
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1. Metodologia ∕ Cronograma 
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2. Avaliação 

 
O projeto será avaliado ao longo de sua execução nas coordenações 
coletivas 
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Clube da Leitura CEDDAG 

 

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam 

as pessoas”.(Mario Quintana) 
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JUSTIFICATIVA: 

Levando em consideração que a realidade atual vem afastando cada vez 

mais nossos alunos do ato de ler, foi necessário desenvolver o projeto Clube da 

Leitura CEDDAG, para estimular a leitura dentro do Centro Educacional Dona 

América Guimarães, para conscientizar os alunos a importância da leitura. Segundo 

o autor francês Belleger “a leitura baseia-se no desejo e no prazer” e é justamente 

nesse, despertar do desejo pela leitura, que se obtém o prazer no ler para aprender.  

O Projeto Clube da leitura CEDDAG, tem por finalidade inserir os alunos do 

ensino fundamental das séries finais ao mundo da leitura, deixando entendido que 

“como fonte de prazer e de sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução 

nos estreitos limites da escola” Marija Lajolo (1995).   

OBJETIVO GERAL:  

Inserir os alunos no mundo da leitura significativa, proporcionar situações 

diversificadas de leitura e de escrita, sanar dificuldades encontradas no cotidiano 

escolar nas diversas áreas de conhecimento.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Incentivar os demais colegas com relatos do gosto e do prazer de ler; 

 Despertar o gosto pela leitura, estimulando o potencial cognitivo e criativo do 

aluno; 

 Proporcionar leituras diversas; 

 Estimular a linguagem oral; 

 Ter acesso e conhecer diversos livros; 

 Promover o desenvolvimento do vocabulário; 

 Compartilhar opiniões, ideias e preferências sobre leituras realizadas; 

 Fazer intercâmbio via whatsApp; 

 Divulgar livros disponíveis na biblioteca escolar. 

CRONOGRAMA:  

 Levantamento de dados de alunos que leram algum livro em sua vida 

escolar; 
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 Divulgação do projeto entre os grupos; 

 Troca de conhecimentos literários entre os colegas; 

 Divulgação de títulos já conhecidos pelo WhatsApp; 

 Formar roda de leitura entre colegas, fora da sala de aula; 

 Divulgar através de cartazes e fotos os livros mais atrativos; 

 Encenar uma história literária; 

  Avaliação sobre os aspectos que o Projeto tem contribuído para a 

aprendizagem dos alunos (por grupo); 

 Socialização dos rendimentos (e não rendimentos) no decorrer do 

desenvolvimento do Projeto; 

 Levantamento de ideias junto aos discentes em busca de soluções para as 

dificuldades encontradas acerca da leitura; 

AVALIAÇÃO: 

Avaliação constante das atividades realizadas dentro do Projeto e seus 

reflexos na/para a aprendizagem do educando, tendo a avaliação como ponto de 

partida para um recomeço do que não foi satisfatório,  
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Projeto: Laboratório em Sala de Aula 
 

“O processo educativo acontece através da interação do estudante   com o 
meio, através de desafios que agucem a curiosidade e cheguem à 
aprendizagem.” 

                                 "Para ensinar Ciências, não é preciso ter nem local nem materiais 

                                 sofisticados. Sempre é possível fazer adaptações" 

 
                                                            Profº Flávio Eduardo Comunian Pedrosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planaltina/DF – 2018  
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1- Apresentação 

 
       A educação é a base para a formação das pessoas. Sabemos que a formação cidadã 

independe de idade ou condição social, sendo de suma importância à construção do 

nosso juízo de valor para nos comportarmos adequadamente. É preciso exercitar a 

liberdade de pensamento, sentimento e imaginação e, assim, possibilitar o pleno 

desenvolvimento dos nossos talentos e habilidades. 

       Nesse contexto, é importante realçar que, para alcançarmos essa formação, 

necessitamos de uma contínua dedicação, base do êxito da prática pedagógica. 

       Neste projeto, procuramos demonstrar a importância do experimento na fixação dos 

conteúdos e o valor do laboratório como fonte essencial do desenvolvimento pedagógico 

do educando. 

       Espera-se, na conclusão do projeto de laboratório em sala de aula, que o aluno 

possa contribuir com mudanças significativas em seu ambiente de convívio familiar, 

social e profissional, proporcionando oportunidades de ressignificação dos conteúdos, 

garantindo melhor construção da aprendizagem e do crescimento, individual e coletivo. 

 

2- Metodologia 

 

O processo educativo acontece através da interação do estudante com o meio, 

através de desafios que agucem a curiosidade e cheguem à aprendizagem. 

        Nas séries do ensino fundamental vemos, a boa estrutura escolar, espaços de 

aprendizagem divididos em salas ambientes por disciplina e professor e, o conhecimento 

limitado às salas de aula. 

        Os estudantes questionam os professores e a coordenação da escola, solicitando 

trabalhos desenvolvidos em salas de aula, pois através das experiências concretas o 

aprendizado se torna mais fácil e mais elaborado. 

        Aprender ciências, física e química sem frequentar um laboratório, sem fazer 

experiências pode tornar as aulas cansativas para aqueles que têm maiores dificuldades.  

        Um Projeto integrando a sala de aula ambiente com o laboratório de ciências, 

realizando experiências simples dentro do adequado para a estrutura física da sala e o 

conhecimento dos alunos. 

        É preciso valorizar a oportunidade de por em prática aquilo que se aprendeu na sala 

de aula, e corresponder às intenções do professor e do aluno. 

 

 

        Muitos alunos esquecem o verdadeiro sentido da aula prática, da experiência, 

comportando-se como se estivessem em um parque de diversões. É importante a 

participação ativa de todo o grupo, pois isso incentiva a direção da escola a investir em 
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novos materiais, enriquecendo seu acervo e proporcionando um ensino de maior 

qualidade. 

        As salas de aulas ambientes podem variar, mas é interessante que a instituição 

educativa ofereça bibliotecas, laboratórios, e outros. Com esses, o professor terá a 

oportunidade de trabalhar com atividades que motivam os alunos, conseguindo melhores 

resultados para o aprendizado. 

        Para o melhor aproveitamento das Aulas em laboratório, os estudantes devem ser 

responsáveis e participativos, buscando o compromisso de trabalhar em cima das 

experiências a que tem oportunidade. Trazer os materiais solicitados é parte fundamental 

para o bom andamento das atividades. 

        A metodologia utilizada propõe ainda: 

 Abordagem da temática em sala de aula antes de ir para a prática do laboratório, 

onde o professor deve abordar o assunto relacionando com a prática e o aluno 

uma noção do que se deve fazer na hora da prática. 

  Esclarecimento quanto ao uso do laboratório: o professor deve esclarecer aos 

seus alunos como eles devem se comportar no laboratório, falando as regras para 

que não ocorram acidentes. 

 Montagem da aula prática no laboratório, juntamente com os alunos: o professor 

deve montar os kits para aulas práticas e falar da importância de todos os 

materiais usados no experimento. 

  Procedimento experimental: nesta seção deverá conter o procedimento da 

prática elaborada pelo professor. Esse procedimento deve ser revisto juntos com 

os alunos, sempre dando dicas do que eles devem fazer para chegar a um 

resultado. Caso os alunos errem o procedimento o professor deverá rever o 

procedimento para ver onde eles erraram.  

 Democratizar o acesso aos meios de comunicação moderna, incentivando o 

desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e afetivos.  

 Compartilhar conhecimentos com os colegas; 

 Ajudar quando solicitado; 

 

 Ser prestativo com os demais componentes do grupo e com professores; 

 Revezar os materiais e aparelhagens com os colegas, quando os mesmos não 

forem suficientes para todo o grupo; e uma série de outras atitudes de boa 

convivência. 

 Se as aulas forem produtivas, colhendo-se bons resultados, com certeza os 

dirigentes da instituição passarão a considerar as experiências concretas como 
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parte fundamental do processo de ensino/aprendizagem, investindo para que seus 

espaços se tornem protagonistas do saber. 

 

3- Objetivos: 
 

3.1- Objetivos Gerais 

        Tem como objetivo geral verificar quais as repercussões que as aulas nos 

laboratórios de Ciências despertam  nos alunos do Ensino Fundamental.  

3.1- Objetivos Específicos 

         Visa analisar os objetivos das atividades e verificar como elas são projetadas; 

observar as reações dos alunos em relação às propostas de trabalho; e avaliar o 

aprendizado do docente  após cada aula prática. 

A metodologia utilizada propõe: 

4- Avaliação 

 

A avaliação será contínua através de observações feitas a partir do 

desenvolvimento de cada aluno, trabalhos individuais e coletivos, participação ativa dos 

mesmos em todas as atividades propostas e registro em ficha específica bimestralmente. 
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PROJETO REFORÇO ESCOLAR DE 

MATEMÁTICA 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

Partindo do pressuposto de que muitos de nossos alunos, chegam em suas 

respectivas turmas, com excessiva falta de pré – requisitos básicos (tabuada, operações 

fundamentais, interpretação de situações-problemas, medidas de comprimento, medidas 

de massa, conhecimento geométrico etc.) para estarem cursando o ano em questão, 

tem-se a necessidade em horário inverso, reforçar conteúdos que deveriam ser 

previamente adquiridos. O que seria realizado no turno matutino, já que nossos alunos 

estudam no horário da tarde.  O reforço seria um grande suporte para nossos docentes, 

já que a maioria deles não consegue se preparar e atualizar conteúdos em casa, seja por 

falta de motivação ou mesmo despreparo. No que se referem à Educação Matemática, as 

tendências metodológicas modernas baseiam-se em dois pressupostos: a necessidade de 

tornar o aluno o protagonista, o agente ativo na construção de seu próprio conhecimento 

e o aproveitamento de suas experiências cotidianas no desenvolvimento de suas 

atividades matemáticas. Aqui se abandona a idéia do ensino tradicional, da educação 

bancária, onde o professor deposita todo o conhecimento, já acabado e pronto, no 

estudante.  

Sendo assim como alguns alunos apresentam tais dificuldades, e tendo em vista 

que estes não podem retroagir, e visando a não desmotivação do aluno, o que poderia 

levá-lo a reprovação nestes conteúdos relevantes, faz se necessário sua inserção no 

reforço escolar. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Estimular e valorizar alunos que queiram solucionar a falta de conhecimentos 

básicos, necessários para avançar de maneira positiva nos conteúdos atuais. Além disso, 

estimulá-los a serem comprometidos, seguros e criativos, mostrando-lhe a importância 

da Matemática para a sua formação profissional e cidadã. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar as operações básicas fundamentais (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 

 Compreender e solucionar situações-problemas, com medidas de 

comprimento, massa e capacidade. 

 Entender e entender a geometria forma aplicada. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 
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Alunos que apresentam dificuldades no ensino de matemática de 6° ao 9° ano. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Realizar os encontros com os alunos previamente selecionados e autorizados pelos 

seus responsáveis a participarem do reforço escolar. O local será definido de maneira que 

não atrapalhe o andamento dos trabalhos matutinos. Os professores envolvidos farão as 

listas de exercícios a serem trabalhados, e farão o rodízio entre eles para ministrar as 

aulas. O ambiente tranquilo e o contato direto com o professor para tirar dúvidas 

pertinentes ao conteúdo visa favorecer o sucesso escolar, com o foco no avanço concreto 

nas médias bimestrais.    

 

6. CRONOGRAMA 

 

Coordenações individuais das quintas- feiras. 

 

7. CURRÍCULO 

 

- Situações- problemas com números naturais, inteiros, racionais, irracionais e 

reais. 

 

- Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos números 

reais;  

- Equação do 1° grau com uma incógnita; - Sistema de equação com duas  

incógnitas. 

- Calcular e resolver situações-problemas cotidianas, onde a matemática é 

fundamental. 
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PROJETO REINVENTAR 
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Apresentação 

 

 A sala de Recursos Generalista do CEDDAG se deparou com uma 

realidade muito diferenciada para o cotidiano de estudantes com deficiência. No 

caso em questão nos referimos as “meninas moças” que não conseguem exercer 

sua autonomia até mesmo para as ações cotidianas, como o banho e a alimentação. 

 O AEE em sala de recursos não se direciona as aulas de reforço, mas a 

um espaço para conversas e proposição de projetos que possam convergir com as 

necessidades do estudante, para que ele adquira e/ou aprimore suas 

potencialidades e reconheça suas fragilidades. Este o foco em destaque nesta 

proposição interventiva, uma vez que em entrevistas estruturadas aos pais ficou 

claro a dificuldade de suas filhas já adolescentes em cuidar da higiene pessoal, AVD 

e autonomia. 

Repensando a temática, segundo a citação de Seguin 

”...os brinquedos/jogos podem oferecer 

caminhos para que a criança desperte o 

interesse em aprender, bem como, transportá-

la para uma realidade alcançável  em meio às 

suas fragilidades, quer seja  familiar ou 

pessoal”. ( RJ, 1998) 

As bonecas dão às crianças um certo poder, controle de decisões sobre o 

que fazer e quando fazer, proteger e/ou castigar , de cuidar, amar ou rejeitar. Elas 

podem oferecer às crianças oportunidades para crescer e tomar decisões. E 

pensando nas dificuldades das estudantes e nos relatos da família  propomos 

resgatar a autoestima , autoconfiança e autonomia com o uso das bonecas. Afinal 

brincar e usar o imaginário faz bem. De modo, que o ato de brincar possa despertar 

o conhecer, compreender e entender a dinâmica do autocuidado para com o corpo e 

sua higienização. 

 

Objetivos gerais  

- Promover a reflexão e ações para desenvolver a autonomia das 

estudantes; 

- Implementar ações que envolvam o reconhecimento da identidade de cada 

envolvida no ambiente escolar. 
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 Objetivos específicos 

- Conhecer a realidade cultural das envolvidas na proposta. 

- Apresentar o ato de brincar. 

- Estabelecer diálogo durante o brincar. 

- Provocar o debate acerca do cuidar de uma pessoa no caso “boneca” 

- Oferecer momentos para criação de vestuário/ moda para as bonecas. 

- Demonstrar como se faz a higiene pessoal das bonecas. 

- Comparar ao ato de se cuidar. 

- Reconhecer seu protagonismo enquanto Mulher. 

 

Metodologia 

Para realizar o projeto Interventivo com as estudantes será utilizada a 

seguinte metodologia: 

Travar conversas informais sobre a fase de brincar de bonecas, como se vê 

agora nesta fase da adolescência e suas questões de autonomia. A seguir vamos 

propor abordar a questão da Moda, confeccionando roupas para as bonecas e neste 

momento abordar a questão da higiene pessoal, o vestir e as demais atividades para 

a vida autônoma.  

Como registro, iremos propor o Diário de Boneca, um caderno para relatar 

as sensações e aprendizados no decorrer dos atendimentos e ao mesmo tempo 

proporcionar que a estudante relate seus pensamentos, anseios e desejos. 

Ao final realizaremos uma Exposição de Moda para bonecas para que sejam 

divulgadas as suas criações e assim se sintam valorizadas e estimuladas conforme 

suas habilidades e potencialidades. 

 

Resultados Esperados 

A proposta é aguçar a criação artística das estudantes, bem como, promover 

o despertar para a vida autônoma e os debates de diferentes temas  como: higiene, 

ciclo menstrual, o vestuário, higiene pessoal, cuidados com os cabelos, cuidados 

básicos como sapatos amarar e limpar. Entre outros que temas que surgirem no 

decorrer da execução.. 

 

Cronograma 
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 A proposta será aplicada aos meses seguintes, observando o tempo de 

cada envolvida, suas possibilidades de compreensão e o relato da eficácia ou não 

pela família. Pretende-se findar quando atingirmos os objetivos previstos ou novos 

que surjam na trajetória das atividades. 

 

Materiais / Recursos 

08 bonecas tipo Barbie  

Recortes de tecidos (doações) 

Fitas e rendinhas 

Jogo de agulhas 

Linhas de diferentes cores 

Tesouras 

Lantejoulas e outros  

Uma bacia ou recipiente quadrado para banheira das bonecas 

Toalhinhas 

Vídeos para pesquisa dos temas e orientações. 
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PROJETO PESES 
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Apresentação 

 

O projeto PESES é um curso de idioma do Programa de Estágio do 

Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET) da Universidade de 

Brasília (UnB), que consiste no curso do idioma Espanhol gratuito ofertado à 

comunidade, com aulas ministradas por alunos da disciplina obrigatória de Estágio 

Supervisionado do LET, devidamente assistidos pelos Coordenadores de Estágio. 

Os alunos que concluem os cursos com aprovação recebem os certificados emitidos 

pelo Decanato de Extensão da UnB. O PESES, especificamente, pertence à 

graduação de Letras – Espanhol da UnB e é oferecido especialmente para alunos da 

Rede Pública do Distrito Federal com participação-regência de alunos do Estágio 

Supervisionado do curso de Letras-Espanhol da UnB. 

Para o 1º semestre de 2018 foram disponibilizados 50 novas bolsas de estudo 

ao Centro Educacional Dona América Guimarães, conforme visita do LET à referida 

Unidade Escolar, além da continuidade garantida aos alunos já cursantes do projeto 

e que estão sob responsabilidade da  Coordenação Regional de Ensino de 

Planaltina. 

 

Objetivo Geral 

 

O projeto tem o intuito de integrar a comunidade com os projetos de extensão 

da UnB por meio de oferta de cursos de extensão em diversos níveis na língua 

espanhola para alunos da Rede Pública de Ensino do DF, em especial os alunos do 

Centro Educacional Dona América Guimarães e de outras Unidades Escolares 

interessadas, no projeto PESES e, assim, propagar o ensino de língua espanhola e 

suas culturas para parcelas mais carentes da sociedade. 

 

Metodologia 

 

O Projeto Peses, como curso de idioma aberto e seqüencial, é oferecido 

regularmente, 1º e 2º semestres. As aulas são realizadas em salas de aula 

localizadas no campus universitário Darcy Ribeiro e ministradas por alunos da 

disciplina obrigatória de Estágio Supervisionado do LET.  
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A frequência às aulas é obrigatória, sendo um dos itens computados para a 

aprovação no curso. O limite máximo de faltas não justificadas é de 25% (vinte e 

cinco porcento), ou seja, é necessário que o aluno tenha 75% (setenta e cinco 

porcento) de presença. 

Ao concluir o curso o aluno recebe um Certificado de Conclusão, que é 

emitido automaticamente após o seu encerramento. A confecção do certificado e a 

expedição são de responsabilidade do Interfoco/Decanato de Extensão da 

Universidade de Brasília. 

 

Cronograma 

 

O curso de espanhol PESES-1 e PESES-2 possuem carga horária de 40h, 

distribuídas em 11 encontros. No 1º semestre, o PESES disponibilizou os níveis 

Básico 1,2 e 3 e Intermediário 1 e 2. As aulas serão ministradas no Pavilhão João 

Calmon, aos sábados, de 8h a 12h, com início no dia 7 de abril de 2018. 

Os seguintes dias fazem parte do calendário de aulas do 1º semestre: 

 

Abril: 7, 14, 28 

Maio: 5, 12, 19, 26 

Junho: 2, 9, 16, 23 

 

No entanto, estas datas podem sofrer alterações conforme necessidade e/ou 

conveniência do LET. As datas para o 2º semestre não haviam sido definidas 

quando da confecção deste PPP. 

A organização e as despesas relacionadas ao transporte dos alunos do 

Centro Educacional Dona América Guimarães matriculados no Projeto PESES 

ficaram a cargo da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina até a conclusão 

do referido projeto. 

 

Resultados Esperados 

 

Os alunos desta Unidade Escolar terão acesso a um curso da mais alta 

qualidade na área de idiomas. Logo, espera-se melhoras no rendimento acadêmico, 

além de avanços em outros aspectos, como o disciplinar. 


