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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Projeto Político Pedagógico,é pensadoem conjunto e 

debatido de forma democrática por representantes dos segmentos que 

compõem a Comunidade Escolar, atendendo inicialmente à exigência legal 

determinada pela Lei 4.036 de 25 de outubro de 2007, que dispõe sobre a 

gestão escolar compartilhada nas Instituições Educacionais da rede pública de 

ensino do Distrito Federal ea Lei 4.751/2012, que dispõe sobre a Gestão 

Democrática, passou por várias fases até sua completa elaboração. 

Inicialmente, a fim de favorecer o planejamento coletivo e 

encaminhamento das ações para que o processo acontecesse 

democraticamente e,cumprindo com as exigências determinadas pela 

CRE/Planaltina neste ano de 2018, foi constituída uma Comissão Organizadora 

composta por:Diretor, Vice diretor, Supervisoras Pedagógicas, Coordenadores,  

Secretário Escolar e Professores Regentes que tinham como atribuições, além 

de sensibilizar a Comunidade Escolar em torno da importância da presente 

tarefa, proceder às demais ações que viabilizariam a versão final deste 

importante documento. 

As discussões em torno da construção deste PPP, considerando que a 

escola é um espaço vivo de debate em que coexistem diferentes sujeitos 

sociais, aconteciam nos dias letivos temáticos, momentos destinados às 

Coordenações Pedagógicas e em reuniões nas quais compareciam os demais 

componentes  da comunidade escolar, a saber,  alunos e servidores. Os pais e 

os demais alunos fizeram-se ‘ouvir’ também através de um questionário 

específico em que não precisavam se identificar e que se encontra no 

Apêndice deste documento. 

Enfim, objetivamos propor procedimentos no sentido de buscar soluções 

para os problemas mais significativos verificados no Centro Educacional 

Condomínio Estância III, localizado no bairro Estância de Planaltina-DF, 

caracterizados por alto índice de repetência, evasão escolar, distorção entre 

idade e série, indisciplina e desmotivação, verificados nos diversos segmentos 

da nossa escola. Além  da questão da violência que permeia toda a localidade. 

Neste sentido, consideramos que o trabalho constituir-se-á de metas e 

estratégias a serem desenvolvidas a curto e longo prazo, sendo fundamental a 

participação de toda a comunidade escolar. 
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As ideias e propostas contidas neste Projeto Político-Pedagógico foram, 

assim, uma construção coletiva que será acompanhada e avaliada pela 

comunidade escolar nos dias letivos estabelecidos pela SEEDF em calendário 

escolar e em reuniões extraordinárias sempre que se julgar necessário. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na busca por uma nova visão de educação em que o ensino seja 

voltado para a formação de cidadãos autônomos, conscientes, críticos, 

participativos, éticos e solidários, desejamos superar os problemas existentes 

na escola em que estamos inseridos. Realidade caracterizada pela violência 

extramuros da escola, por altos índices de repetência, evasão escolar, 

distorção entre idade e série, indisciplina e desmotivação verificadas nos 

diversos segmentos da escola. Buscaremos realizar um trabalho voltado para a 

transformação das práticas educativas, onde toda a comunidade escolar possa 

estar engajada na realização de um trabalho participativo, comprometido, 

criativo e inovador, adotando medidas de intervenção e reorientação ao longo 

do processo. 

Realizaremos os nossos trabalhos de maneira eficaz, transparente, 

segura e responsável, respeitando nossos alunos, pais, professores e demais 

servidores, como também os parceiros que vierem a somar ao nosso trabalho, 

a comunidade local e o interesse público, acreditando que o conhecimento se 

faz através da convivência, da cooperação, instrução e do bom relacionamento 

entre as pessoas. 

Almejamos ser uma escola de referência pela qualidade do ensino que 

ministramos, pela maneira como atendemos nossos alunos e pela competência 

profissional e união de nossa equipe. Para isso, trabalharemos com elevado 

senso de compromisso, seriedade, respeito e solidariedade em todas as 

nossas ações, tratando com equidade nossos alunos e comunidade escola, 

respeitando as necessidades e capacidade de cada um, reconhecendo as 

contribuições individuais e coletivas. 

Educar para o pleno exercício da cidadania é a nossa meta maior. 

Queremos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária 

e fraterna em que “o conhecimento deve proporcionar ao homem 

possibilidades de ele conviver bem com ele mesmo (ser individual) e também 

em grupo, respeitando as diferenças” (Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI. 
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 

A construção desta escola teve como objetivo atender às comunidades 

das Estâncias Mestre D’Armas de I a V, Recanto do Sossego e Nova 

Planaltina, loteamento nas proximidades de Planaltina, em terras públicas e 

particulares, muitos moradores de baixa renda, grande número de habitantes, 

muitos na idade escolar iam para as cidades de Planaltina e Sobradinho à 

procura de escola. 

Nossa escola veio ao encontro de uma necessidade da época, 

construída para atender 1500 alunos divididos em três turnos, atendendo da 

primeira à quinta série no turno diurno e, no turno noturno, da EJA Primeiro e 

Segundo seguimentos. Com o passar dos anos e a diversidade da sua 

clientela, nossa escola tornou-se inclusiva e foi criada a Sala de Recursos. 

 

                                  IDENTIFICAÇÃO 

  

Nome: Centro Educacional Condomínio Estância III 

 

Endereço: Módulo 01, Rua 01 com A/16, Estância Mestre D’Armas III 

- Telefone: (61) 3901 4425 

- Correio Eletrônico: cedcondominio2015@gmail.com 

- Localização: Planaltina-DF 

- Regional de Ensino: Planaltina-DF 

  

Data de criação: 07/10/1998 

- Autorização: nº 6363 de 07/10/1998 – CD/FEDF 

 

Turnos de funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno. 
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Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental e Médio- EJA 

 

Compõem as Instalações Físicas  de nossa escola: 

 

- 15 salas de aula; 

- 01 sala de materiais esportivos; 

-01 biblioteca; 

- 01 laboratório de informática; 

- 01 sala de professores; 

- 01 sala de recursos; 

- 01 sala para a direção; 

- 01 sala para a secretaria; 

- 08 banheiros; 

- 01 sala para os servidores; 

- 01 cantina; 

- pátio coberto; 

- quadra poliesportiva coberta; 

- 02 salas de depósito; 

- 01 sala para mecanografia. 

 

Em 2013, ainda atendendo às necessidades da comunidade, a escola 

mudou a tipologia de Centro de Ensino Fundamental para Centro Educacional, 

passando a se denominar “Centro Educacional Condomínio Estância III” , 

conforme Portaria nº 97 de 10/04/2013, divulgada no DODF do dia 11/04/2013. 

Atende (no ano de 2014) alunos de 6ºs anos provenientes das Escolas Classe 

vizinhas, 7ºs e 8ºs anos; além do segundo e terceiro segmentos da Educação 

de Jovens e Adultos – EJA. 
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DIAGNÓSTICO 
 

Enquanto reflexo das contradições características da sociedade em que 

está inserida, temos, hoje, um número considerável de alunos apresentando 

dificuldades de aprendizagem; além daqueles oriundos de outros estados cuja 

defasagem revela-se preocupante; e, ainda, alunos repetentes em defasagem 

idade e série;realidade caracterizada pela violência extramuros da escola, por 

altos índices de repetência, evasão escolar, distorção entre idade e série, 

indisciplina e desmotivação verificadas nos diversos segmentos da escola.  

Com a realização do trabalho diversificado, estamos tentando recuperar, 

na medida do possível, essas deficiências. Procuramos, para tanto, o apoio dos 

pais, que, na maioria das vezes, não é oferecido; no entanto, há que se fazer 

um trabalho constante de resgate desses pais para o ambiente escolar. 

Os professores, subsidiando-se nos PCN’s, trabalham de forma 

diversificada e interdisciplinar com a finalidade de  atingir os objetivos 

propostos através de uma prática educativa adequada às necessidades 

sociais, políticas, econômicas e culturais desta realidade, considerando os 

interesses e as motivações dos alunos, garantindo a aprendizagem essencial 

para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos. 

É preciso respeitar o conhecimento anterior da criança e do adolescente, 

bem como dos jovens e adultos, valorizar esse conhecimento e trabalhá-lo em 

situações reais, pois que são cidadãos aqui e agora. E é por respeitar a 

diversidade da sua clientela que nossa escola tornou-se inclusiva, devido a um 

grande número de  alunos com necessidades especiais, facilitando, assim, o 

ingresso desses alunos e a permanência na escola, podendo atender as suas 

particularidades. Foi criada a Sala de Recursos, onde os docentes atuam na 

complementação, suplementação e adaptação curricular que constituem o 

atendimento educacional especializado. Trabalhar com as diferenças pode ser 

uma experiência criadora no sentido de construção de conhecimento, por 

formas e caminhos diversificados, pois motiva e impulsiona buscas, trocas 

positivas de interação de ajuda e cooperação. 

Enquanto educadores voltados para um só objetivo, tentamos fortalecer  

os vínculos escola/comunidade, além de aproveitar todas as oportunidades 

possíveis criando e respeitando valores, neutralizando as forças ameaçadoras 

e as fraquezas que poderiam nos impedir de realizar  um bom trabalho,  

Os alunos diagnosticados terão o currículo adaptado considerando seu  

nível de dificuldade e desempenho, respeitando suas necessidades. 
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FUNÇÃO SOCIAL 
 

 

Nossa escola tem como missão: 

- Contribuir para a constante melhoria das condições educacionais da 

sociedade, visando a assegurar uma educação de qualidade, garantindo o 

acesso e a permanência dos nossos alunos num ambiente de 

responsabilização social e individual, participativo, criativo, informatizado, 

inovador e de respeito ao próximo; 

- Contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes, 

preparados para o exercício da vida profissional e para os desafios do mundo 

moderno; 

-  Valorizar as relações interpessoais e o trabalho de equipe. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

E ADMINISTRATIVAS 

 

- Construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico, envolvendo todos os 

segmentos da escola; 

- Divulgação do maior número possível de projetos e atividades desenvolvidas 

pela escola no âmbito da comunidade escolar e Secretaria de Educação do DF 

por meio de murais informativos; 

- Reuniões bimestrais com a comunidade, professores e alunos, parceiros e 

Conselho Escolar para tomada de decisões e avaliação institucional; 

- Prestação de contas por meio de relatório bimestral em conjunto com o 

Conselho Escolar através de reuniões próprias; 

- Conscientização do aluno sobre o seu papel na preservação dos bens 

públicos; 

- Avaliação bimestral por parte da Direção, para que se verifique o 

desempenho da escola, professores e alunos; 

- Elevação do índice de desempenho individual da Instituição Educacional; 

- Estabelecimento de critérios avaliativos únicos para toda a escola, 

estabelecendo as competências e habilidades a serem atingidas em cada 

bimestre; 

- Participação ativa do Conselho Escolar nas reuniões mensais e bimestrais e 

demais atividades desenvolvidas na escola; 

- Conscientização dos pais, nas reuniões bimestrais, sobre a importância da 

participação efetiva no processo de ensino-aprendizagem de seu filho; 

- Participação ativa dos alunos na elaboração e execução dos projetos 

escolares, eventos e atividades extraclasse promovidos pela escola ou por 

outras instituições envolvidas no processo; 
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- Reuniões quinzenais para o fortalecimento da equipe gestora, visando a 

mantê-la interessada e comprometida na busca da melhoria da aprendizagem 

dos alunos; 

- Estudos mensais, nas coordenações, abrangendo diversos temas ligados à 

educação por meio de palestras e grupos de estudo; 

- Promoção de ações de formação contínua que contribuam para o 

enriquecimento da prática pedagógica em sala de aula e na melhoria da 

aprendizagem; 

- Diminuição dos índices de repetência; 

- Redução no percentual dos alunos defasados em idade/série, mediante a 

adoção de estratégias de intervenção, desenvolvidas em parceria com a 

comunidade escolar; 

- Aumento do índice de aprovação em 10% (dez por cento), em todas as séries 

a partir do ano letivo de 2018; 

- Diminuição da defasagem de aprendizagem em todas as séries desta 

Instituição; 

- Diminuição do índice de evasão escolar, principalmente no Ensino Noturno; 

- Coordenação eficiente através do cumprimento dos horários estabelecidos e 

discussões coletivas; 

- Construção coletiva e ampla divulgação do Regimento Interno da escola e do 

Regimento das Instituições Públicas do DF, através de reuniões bimestrais; 

- Resolver coletivamente os problemas específicos relativos ao ensino-

aprendizagem, à disciplina, à limpeza, ao relacionamento e à utilização dos 

recursos disponíveis; 

- Acompanhamento e fiscalização da limpeza em todo o ambiente escolar por 

meio de comissão composta por pais, alunos e servidores; 

- Organização da rotina da escola; 

- Otimização no gerenciamento da escola; 

- Integração de professores, coordenadores, direção, auxiliares e comunidade 

escolar visando a um bom desenvolvimento de suas funções; 

- Inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo o 

seu acesso às dependências e quadra de esportes; 
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- Implantação do Conselho de Classe participativo com maior presença de pais 

e alunos, buscando uma maior efetividade; 

- Conscientização da comunidade escolar da necessidade de construção das 

salas de biblioteca, de reforço e de vídeo; 

- Estabelecer em reunião de Avaliação da Instituição, as reformas e ampliação 

do espaço para recreação e melhorias necessárias para um melhor 

funcionamento da escola. 
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OBJETIVOS GERAIS 

 

• Assegurar a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da 

unidade escolar, tendo em vista a valorização dos profissionais e a 

elevação do padrão de desempenho da escola, a fim de tornar-se 

referência pela qualidade do ensino; 

• Promover a participação eficaz da comunidade escolar e dos parceiros 

da escola na tomada de decisões, estabelecendo o respeito entre todos; 

• Garantir a transparência na gestão financeira e a preservação dos bens 

públicos, suprindo, da melhor forma possível, coletivamente as 

necessidades da escola por meio dos recursos financeiros recebidos 

pela instituição e parcerias; 

• Promover periodicamente a avaliação institucional da escola com a 

participação de todos os segmentos; 

• Criar mecanismos de avaliação que respeitem as necessidades e 

capacidades dos alunos; 

• Envolver o Conselho Escolar de forma efetiva no dia a dia da prática 

educativa; 

• Fortalecer a participação dos pais no processo de ensino- aprendizagem 

de seus filhos; 

• Promover a formação autônoma, consciente, crítica e participativa de 

nossos alunos para o exercício pleno da cidadania; 

• Transformar as práticas educativas da escola, através da motivação dos 

diversos segmentos, para a realização de um trabalho comprometido, 

criativo e inovador que leve à melhoria da aprendizagem dos nossos 

alunos; 

• Diminuir a indisciplina dos alunos, fazendo cumprir o Regimento Interno 

e o Regimento das Instituições Públicas do Distrito Federal; 

• Assegurar o cumprimento das normas e leis que estabelecem os direitos 

e deveres de todos na comunidade escolar; 

• Conscientizar a todos sobre o papel de cada um na unidade escolar, 

bem como da importância da união e do senso de equipe para a 

realização de um trabalho eficiente e eficaz; 

• Assegurar o cumprimento das leis que estabelecem igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, inclusive dos alunos 

portadores de necessidades especiais, o respeito à liberdade e o apreço 

à tolerância; 
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• Trabalhar com os temas transversais dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais como tema dos Projetos desenvolvidos anualmente; 

• Assegurar aos alunos ANEE o acesso às dependências do prédio e da 

quadra esportiva; 

• Conscientizar o corpo docente da Instituição sobre a valorização da 

Coordenação Coletiva, visando a um melhor desempenho; 

• Criar um espaço para o reforço escolar, contemplando item do PDE. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Promover reuniões nos primeiros meses de 2018, com toda a 

comunidade escolar, para a construção do Projeto Político-Pedagógico 

da escola; 

• Organizar calendário de reuniões bimestrais com a comunidade escolar, 

Conselho Escolar e parceiros da escola para tomada de decisões e 

discussão de estratégias utilizadas por todos na busca de soluções para 

os  problemas emergenciais e as prioridades estabelecidas; 

• Desenvolver projeto anual que conscientize o aluno da importância de 

se preservar os bens públicos; 

• Promover reuniões específicas bimestrais com a comunidade escolar e 

o Conselho Escolar para a prestação de contas; 

• Divulgar o maior número de projetos e atividades desenvolvidas na 

escola no âmbito da comunidade escolar e da Secretaria de Educação 

do DF, por meio de reuniões e murais; 

• Estabelecer, na Semana Pedagógica, critérios de avaliação únicos para 

toda a escola, estabelecendo as competências e habilidades a serem 

atingidas em cada bimestre; 

• Avaliação institucional da escola com a participação de toda a 

comunidade escolar com o intuito de melhorar a qualidade, corrigindo as 

falas apresentadas; 

• Promover reuniões bimestrais, ou sempre que necessário, com os pais 

ou responsáveis para informar a situação escolar do aluno e 

desenvolver dinâmicas para maior conscientização e participação no 

processo ensino-aprendizagem; 

• Discutir com os pais, nas reuniões bimestrais, sobre os problemas da 

escola e a busca de soluções, aproveitando as habilidades de cada um; 

• Elaborar com os professores e alunos projetos e eventos a serem 

desenvolvidos por toda a comunidade escolar; 

• Reservar mensalmente um dia da Coordenação Pedagógica para estudo 

de temas que venham suprir a necessidade dos professores e a 

melhoria da prática pedagógica; 

• Despertar o interesse dos professores para participarem de todos os 

projetos da escola de forma comprometida e coesa, utilizando dinâmicas 

durante as coordenações semanais; 
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• Discutir, na Semana Pedagógica, os temas transversais que nortearam 

os projetos e atividades desenvolvidas anualmente na escola; 

• Informar bimestralmente aos pais e ao Conselho Tutelar os alunos que 

apresentarem um número excessivo de faltas; 

• Construir coletivamente o Regimento Interno da Escola e buscar meios 

para o seu cumprimento, registrando todos os fatos ocorridos em livro 

ata; 

• Divulgar, no início do ano letivo, os direitos e deveresde cada segmento 

da comunidade escolar e assegurar o cumprimento dos mesmos; 

• Incentivar os professores a participar de cursos de capacitação para 

atendimento de aluno com necessidades educacionais especiais 

oferecidos pela EAPE e outras instituições; 

• Adequar os espaços físicos da escola para o atendimento dos alunos 

com necessidades educacionais especiais, de acordo com a 

disponibilização das verbas; 

• Organizar a rotina da escola, resguardando os horários de entrada e 

saída, tanto de profissionais quanto dos alunos; 

• Executar Hora Cívica semanalmente; 

• Discutir e elaborar uma nova forma de Conselho de Classe e Reunião 

de pais para que sejam mais efetivos, a partir de 2018; 

• Reunir toda a Equipe Gestora para tomada de decisões quanto ao 

pedagógico e o administrativo, visando ao melhor andamento dos 

trabalhos realizados em toda a escola;  

• Providenciar, junto aos órgãos competentes construção de rampa para a 

quadra de esportes, visando a atender às necessidades dos alunos 

ANEE; 

• Adaptação e adequação de banheiros para os alunos ANEE e reforma 

dos banheiros dos professores. 
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

Recursos Humanos 

 

Direção: 06 (Diretor, Vice diretora, 02 Supervisoras Pedagógicas e 02 

Supervisoras Administrativas); 

Coordenadores Pedagógicos: 06 (04 no diurno + 02 no noturno) 

Professores em regência: 74 professores 

Secretários: 03 secretários 

Servidores: 23 terceirizados e 07 efetivos 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A escola segue as orientações apresentadas no Currículo da Educação Básica 

da SEEDF, 2014,  do Currículo em Movimento conforme o que determina a 

Secretaria de Educação do DF e observadas as Diretrizes de Avaliação – 

SEEDF, 2014. 

                Procura-se a interdisciplinaridade no dia a dia da escola trabalhando  

com projetos que envolvam a maior parte das disciplinas e onde se evidencie a 

relação da teoria com a prática; a contextualização e o trabalho com os temas 

transversais tais como: Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação 

para a Vida e a Sustentabilidade, entre outros. 

MODALIDADES E SÉRIES OFERECIDAS 

                          Organização do Trabalho Pedagógico 

             O trabalho pedagógico é discutido e desenvolvido nas 

horas de Coordenação Pedagógica que acontece durante as 9 

horas de coordenação pedagógica dentro da Unidade de Ensino. 

              A escola atende a um total de 1.736 alunos, assim distribuídos: 

 

Modalidade                                 Quantidade 

6ºs anos                                          12 turmas- 389 alunos 

7ºs anos                                          10 turmas- 313 alunos 

8ºs anos                                          05  turmas- 180  alunos  

PAAE                                               03 turmas- 89 alunos 

EJA- 2º segmento                            08 turmas– 307 alunos 

EJA- 3º segmento                            07 turmas- 278 alunos 
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Os conteúdos são apresentados de forma interdisciplinar buscando aquisição 

de aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências e 

habilidades; distribuídos em 03 (três) aulas diárias de 50 (cinquenta) minutos 

cada e 03 (três) de 45 (quarenta e cinco) minutos no diurno e 05 (cinco) de 45 

(quarenta e cinco) minutos no noturno. 

 

AVALIAÇÃO 

 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

A avaliação educacional será parte integrante do processo educativo e 

terá papel primordial no acompanhamento e controle das ações desenvolvidas 

na unidade escolar, através da observação do cumprimento dos objetivos, 

metas e estratégias previamente definidas, a fim de verificar o estado real do 

trabalho desenvolvido. A avaliação educacional implicará na análise coletiva 

dos resultados alcançados, pondo em evidência as dificuldades surgidas na 

prática diária, e a tomada de decisões sobre as medidas necessárias para 

solucionar as possíveis deficiências encontradas no processo e orientar a sua 

correção. Os alunos com defasagem estão sendo atendidos, na medida do 

possível, com aula de reforço e outros, com idade adulta, são encaminhados 

ao EJA para sanar essa deficiência. 

Tomando como base as “Diretrizes de Avaliação Educacional 

Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016” – SEEDF, que 

defende e almeja a Educação Integral, entendemos que avaliar não se resume 

à aplicação de testes ou exames e procuramos que nossas avaliações se 

deem de forma processual e contínua, valorizando todo o processo de 

construção do conhecimento, enfatizando o  crescimento individual e social do 

aluno. 

Conforme as Diretrizes... “Nos anos finais do Ensino Fundamental... Em 

contraposição  a um sistema avaliativo que promove a fragmentação do 

conhecimento e a passividade do estudante frente a ele, a avaliação formativa 

apresenta-se como recurso pedagógico em condição de promover 

aprendizagens significativas e de instrumentalizar o estudante para a 

construção do conhecimento, sob a mediação do professor. Para tanto, é 

preciso superar as iniciativas individuais em prol de ações pedagógicas 

coletivas, articuladas dentro da escola por projetos interdisciplinares.” 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional, denominada “Avaliação do Trabalho da Escola” 

conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional, “destina-se a analisar a 

implementação de seu Projeto Político-Pedagógico para identificar suas 

potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da 

qualidade social do trabalho escolar” (p.56), também será parte integrante do 

processo educativo e será realizada de forma contínua. Dela participarão todos 

os segmentos da comunidade escolar. Esta avaliação cumprirá a função de 

regulação ativa do processo educativo, tendo em vista a preocupação com a 

qualidade do ensino. 

                     O intercâmbio de informação com os pais dos alunos também fará 

parte do processo de avaliação, bem como a participação ativa dos alunos, 

através da autoavaliação e da avaliação em conjunto com o professor. 

                   Entendemos que “a reflexão coletiva é imprescindível para que 

novas ações sejam estabelecidas em função da realidade e das necessidades 

de seus atores, de forma a promover as aprendizagens dos estudantes e dos 

profissionais que ali atuam.” ( Diretrizes..., p.56) 
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PROJETOS 

 

PROJETO DE LEITURA “Formando grandes leitores” 

- Este Projeto de Incentivo à Leitura, será desenvolvido na Unidade Escolar do 

CED Condomínio Estância III, atendendo aos alunos do Ensino Fundamental, 

anos finais, tendo como pano de fundo as aulas de PD I, com a 

disponibilização de duas aulas de carga horária semanal. 

 

EXPOMAT 

- Projeto que tem como base a ideia de que a Matemática é uma ciência que 

está presente no dia a dia e que é possível ser descomplicada. 

 

FEIRA DE CIÊNCIAS 

- Apresentação para a comunidade escolar dos trabalhos produzidos pelos 

alunos de todos os anos durante o ano letivo. 

 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA :  

TEMAS: Vamos abolir o bulliyng nas escolas- Bulliyng nao é brincadeira; 

               Conscientização da água; 

                Drogas; 

                 Agressão familiar. 

 

CAFÉ LITERÁRIO–Diversidade cultural 
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- Momento em que se compartilha com a comunidade escolar as vivências 

literárias e artísticas, projeto que incentiva a leitura e o compartilhamento das 

produções de Língua Portuguesa, Música, Arte e Educação Física. 

 

BULLYING 

- Situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, 

feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas; 

procura-se, através da interdisciplinaridade, uma reflexão efetiva sobre o 

termo,as  ações e as maneiras de se evitar tal comportamento. 

 

CANTANDO COM O CORAÇÃO 

-Sabendo que muitos alunos apresentam certo grau de carência afetiva, viu-se 

a necessidade de proporcionar-lhes momentos de lazer através de 

apresentações com músicas que falem de valores humanos. 

 

ALUNOS ANIVERSARIANTES 

- Sabendo que muitos alunos apresentam certo grau de carência afetiva em 

seu seio familiar, viu-se a necessidade de homenageá-los pela passagem do 

seu aniversário, lembrando com carinho desta data tão importante em suas 

vidas. 

 

FILMES NACIONAIS 

- Sabendo que muitos alunos apresentam certo grau de carência intelectual e 

cultural, viu-se a necessidade de proporcionar-lhes momentos de lazer através 

do incentivo à cultura nacional por meio de filmes nacionais. 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

-Como a participação e colaboração dos pais na vida escolar dos filhos não é 

notória, entendemos que a Educação Integral seja um dos recursos mais eficaz 

para resolver estes problemas de aprendizagem. 
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DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – Aprendizagem, Institucional e 

em Larga Escala 2014-2016 - SEEDF 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – nº 02 

 “ALUNOS ANIVERSARIANTES” 

 

 

1. Apresentação:  

Este projeto será desenvolvido nesta Unidade escolar, CED Condomínio Estância III, atendendo 

aos alunos dos 6ºs e 7ºs anos do ensino fundamental, tendo como plano de fundo as aulas de 

Educação Física, com apoio de todo o corpo docente, direção e demais membros da escola. 

2. Justificativa: 

Sabendo que muitos alunos apresentam certo grau de carência afetiva em seu seio 

familiar, viu-se a necessidade de homenageá-los pela passagem do seu aniversário, 

lembrando com carinho desta data tão importante em suas vidas. 

3. Objetivo Geral:  

Envolver todos os alunos do Ensino Fundamental, anos finais (6º ano, 7º ano), afim de que, 

sejam homenageados com um dia especial na escola. 

4. Objetivos Específicos:  

Despertar no educando o sentimento de pertencimento a um lar acolhedor e de um ser 

querido e amado. 

Proporcionar um momento de lazer e descontração, onde todos se parabenizem e 

confraternizem pela passagem de seus aniversários. 

5. Procedimentos:  

Os alunos aniversariantes do semestre se reuniram numa sala de aula, onde a professora 

Pakysa prestará as devidas homenagens.  

 

6. Duração: 

Este Projeto acontecerá em dois momentos, sendo um em cada semestre deste ano letivo de 

2017. 

7. Responsáveis: 

Professora Pakysa Rodrigues, direção e demais professores. 

 

8. Estratégias:  

Apresentação deste Projeto aos envolvidos: direção, professores, coordenadores. 

Discutir nas coordenações a disponibilidade de horários para possíveis interferências, bem como 

fixar as datas para a realização do mesmo. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – nº 03 

 “FILMES NACIONAIS” 

 

 

1. Apresentação:  

Este projeto será desenvolvido nesta Unidade escolar, CED Condomínio Estância III, atendendo 

aos alunos dos 6ºs e 7ºs anos do ensino fundamental, tendo como plano de fundo as aulas de 

Educação Física, com apoio de todo o corpo docente, direção e demais membros da escola. 

2. Justificativa: 

Sabendo que muitos alunos apresentam certo grau de carência intelectual e cultural, viu- 

se a necessidade de propocionar-lhes momentos de lazer através do incentivo a cultura 

nacional por meio de filmes nacionais. 

3. Objetivo Geral:  

Envolver todos os alunos do Ensino Fundamental, anos finais (6º ano, 7º ano), afim de que, 

sejam homenageados com um dia especial na escola. 

4. Objetivos Específicos:  

Envolver todos os alunos do Ensino Fundamental, anos finais (6° ano,7° ano ), afim de 

incentivar a ineração entre os aunos,bem como a valorização das ativiades culturais brasileiras. 

Proporcionar um momento de lazer e descontração em sala de aula tornando as 

atividades mais diversificadas a atrativas para os alunos. 

5. Procedimentos:  

Os alunos se reuniram numa sala de aula ampla e arejada, onde a professora Pakysa 

juntamente com os outr apresentará no data show alguns filmes por ela analisandos e 

escolhido. Acomoanhando a sessão de filmes, será servido sucos e pipocas. 

 

6. Duração: 

Este Projeto acontecerá nos meses de agosto e setembro desde ano letivo e 2018. 

7. Responsáveis: 

Professora Pakysa Rodrigues, direção e demais professores. 

 

8. Estratégias:  

Apresentação deste Projeto aos envolvidos: direção, professores, coordenadores. 

Discutir nas coordenações a disponibilidade de horários para possíveis interferências, bem como 

fixar as datas para a realização do mesmo. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – nº 04 

“CANTANDO COM O CORAÇÃO ” 

 

1.Apresentação:  

Este projeto será desenvolvido nesta Unidade escolar, CED Condomínio Estância III, atendendo 

aos alunos dos 6ºs e 7ºs anos do ensino fundamental, tendo como plano de fundo as aulas de 

Educação Física, com apoio de todo o corpo docente, direção e demais membros da escola. 

2.Justificativa:  

Sabendo que muitos alunos apresentam certo grau de carência afetiva, viu-se a 

necessidade de proporcionar-lhes momentos de lazer através de apresentações com 

músicas que falem de valores humanos.  

3.Objetivo Geral:  

Envolver todos os alunos do Ensino Fundamental, anos finais (6º ano, 7º ano), afim deincentivar 

a interação entre os alunos, bem como a valorização das atividades culturais através da música, 

e a aproximação da família com a escola. 

4.Objetivos Específicos:  

Despertar no educando o senso crítico sobre letras de músicas abordados durante as 

apresentações pelos alunos. 

Proporcionarmomentos de lazer e descontração em sala de aula tornando as atividades 

mais diversificadas e atrativas para os alunos. 

5.Procedimentos:  

Os alunos se reunirão no pátio da escola, onde os alunos farão apresentações musicais 

aos seus familiares, direção e professores, afim de que todos reflitam sobre a vida e suas 

relações com a família. 

6.Duração: 

             Este Projeto será trabalhado durante todo o ano letivo com culminânciano mês de 

novembro  de 2018. 

7.Responsáveis: 

Professora Pakysa Rodrigues, direção e demais professores. 

8.Estratégias:  

Apresentação deste Projeto aos envolvidos: direção, professores, coordenadores. 
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Discutir nas coordenações a disponibilidade de horários para possíveis interferências, bem como 

fixar as datas para a realização do mesmo. 

 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA –nº 01 

 “VAMOS ABOLIR O BULLYING NAS ESCOLAS – BULLYING NÃO É 

BRINCADEIRA” 

1.Apresentação:  

Este projeto será desenvolvido nesta Unidade escolar, CED Condomínio Estância III, atendendo 

aos alunos dos 6ºs e 7ºs anos do ensino fundamental, tendo como plano de fundo as aulas de 

Educação Física, PD I, Arte,com apoio de todo o corpo docente, direção e demais membros da 

escola. 

2.Justificativa: 

Sabendo que os alunos apresentam comportamentos adversos  em seu ambiente familiar, escolar 

e na sociedade,  o que acarreta dificuldades de aprendizagem na escola,  faz-se  necessária a 

realização de um trabalhocoletivo que enumere as causas e as consequências negativas que o 

bullying provoca no desenvolvimento psicossocial e na realização individual do educando. 

3.Objetivo Geral:  

Envolver todos os alunos do Ensino Fundamental, anos finais (6º ano, 7º ano), afim de que, 

através de incentivos possam expor seus medos e angústias; opinar sobre situações vividas, 

presenciadas e/ou conhecidas; serem lhes oferecido ajuda. 

 

4.Objetivos Específicos: 

Conscientizar a todos sobre as consequências negativas que o bullying provoca no 

desenvolvimento psicossocial da vítima. 

Incentivar a pesquisa e a leitura sobre o tema. 

Identificar comportamentos reclusos ou agressivos nos alunos. 

Despertar no educando habilidades de falar, escutar, ler , escrever, representar. 

Propiciar ao educando enfoques básicos de caráter moral, ético, humanitário. 

Levar o educando a colocar-se no lugar do outro, afim de refletir sobre o que sente o 

agressor e o agredido. 

Incentivar mudanças em comportamentos agressivos, preconceituosos e discriminatório. 

5.Procedimentos:  
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Pesquisas com os alunos, através de questões elaboradas pelo professor, sobre situações 

de bullying vividas por eles em casa, na rua, na escola. 

Relatos dos alunos sobre situações vividas ou presenciadas de práticas de agressões. Os 

mesmos deverão ser depositados em uma caixa, onde serão lidos e analisados por 

professores e direção. 

 

Levantamento dos resultados, com dados estatísticos, após respondidas as questões 

anonimamente. 

 

Apresentações de palestras, cartazes e desfiles. 

Apresentação de peças teatrais, demonstrando quão danosas são certas ‘brincadeiras’ 

feitas por colegas nas escolas. 

 

6.Duração: 

Este Projeto terá duração de todo o ano letivo de 2018, Vale salientar que o mesmo pode ser 

reiniciado e reinventado, cabendo aos professores, alunos, coordenadores pedagógicos e direção 

a tomada conjunta das decisões que se fizerem necessárias. 

 

7.Responsáveis: 

Professora Pakysa Rodrigues, alunos, direção, e demais professores. 

 

8..Estratégias:  

Apresentação deste Projeto aos envolvidos: diretores, professores, coordenadores, 

bibliotecários, alunos, entre outros. 

Definir a participação dos envolvidos. 

Discutir nas coordenações a disponibilidade de horários para possíveis interferências. 

  

Desenvolvimento de atividades a partir do tema: dramatizações, exposições, reescritas, 

ilustrações, contos, crônicas, cantos, danças, entre outras. 

 

 

9. Culminância: 

 No 2º bimestre, no mês de maio, na ‘Semana de Educação para a Vida’. 

 

10. Avaliação:  

A avaliação será feita pelos professores envolvidos durante seu desenvolvimento em cada 

disciplina trabalhada, visando primordialmente as melhorias de atitudes. 
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PROJETO DE MATEMÁTICA – EXPOMAT   2018 

 

 

Autor do projeto: Bruno Salles de Oliveira 

Professores colaboradores: Cinthia Nunes Fernandes 

                                                Rogério Flores Silva Júnior 

                                                Maria do Carmo Pereira dos S. Colonna 

                                                 Ana Carla Cogo Meurer 

                                                Valdinê da Cruz Silveira 

                                                  Amanda Maria de Oliveira  

                                                                             

    

  Histórico e Justificativa:  Como é possível constatar nas diversas pesquisas feitas em 

meio aos alunos, a Matemática não é popular e nos exames nacionais, como a OBMEP 

e testes de conhecimento internacional, se vêem poucos destaques. Também é possível 

observar que os recursos lúdicos para o ensino da Matemática ainda não são conhecidos 

de todos. Frente as dificuldades encontradas em tantos momentos, quando se trata do 

processo ensino-aprendizagem desta disciplina, no ano de 2011, inspirado na ideia de 

uma professora que atuou no Centro Educacional Condomínio Estância III, é que 

estruturei uma exposição de Matemática. Cada aluno teria a chance de escolher um 

assunto ligado às diversas subdivisões da Matemática (Geometria, 

Aritmética,Topologia, Álgebra, Estatística, Probabilidade, etc...) para apresentar aos 

demais discentes de uma maneira criativa e pessoal. Tive aceitação do grupo e a 

supracitada exposição como instrumento de avaliação, mas principalmente como 

ferramenta para popularizar a Matemática e aproximar mais os alunos da mesma. Em 

2016 aconteceu a 5ª edição da EXPOMAT. Em cada um dos alunos buscamos novos 

temas, muitos deles vistos como truques, até que se conhecesse que por trás está 

somente algum artifício matemático. O ideal é que o projeto seja permanente e que a 

cada ano se aproveite mais os diversos assuntos que podem ser explorados, bem como 

haja a possibilidade da interdisciplinaridade, já que facilmente vemos a Matemática 

aplicada nas demais disciplinas. Um clássico exemplo foi o envolvimento com a Arte, 

onde os símbolos matemáticos são confeccionados a partir de técnicas. Outro exemplo é 

a relação com a Língua Portuguesa e Redação, ao produzir um relatório o aluno aprende 

a interpretar, absorver dados e condensá-los na expressão escrita. Ainda nas 
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apresentações pode ser desenvolvida a capacidade de falar em público e no uso das 

Artes Cênicas, as expressões faciais que auxiliam no processo. Ainda na relação com as 

Ciências da Natureza, pois vários temas envolvem questões biológicas, químicas e 

físicas. Também já foi constatado apresentações onde os temas da Geografia foram mais 

claramente conhecidos a partir de recursos matemáticos. Sobre a História nem é preciso 

justificar, pois sabemos que a História da Matemática se mistura com a História Geral. 

Do mesmo modo podemos explorar temas onde a Filosofia traz em si célebres 

matemáticos que associaram as duas ciências em seu favor. Quanto à Sociologia, 

sabemos que muitos dados são ratificados a partir de números e cálculos. Pela sua 

abrangência e popularidade constatada nestes cinco anos, a EXPOMAT se tornou uma 

ferramenta de qualquer professor e qualquer unidade escolar que queira fazer uso de tal 

recurso. 

 

Objetivo: Tornar a Matemática mais acessível aos alunos, desmistificando velhos 

estereótipos da disciplina ser para poucos e dar uma nuance mais suave ao processo 

cognitivo da mesma, logrando das habilidades de cada aluno. 

 

Metodologia: Com um prazo de 45 a 50 dias do acontecimento da EXPOMAT, são 

apresentados temas aos alunos, que envolvam, em sua resolução, alguma área da 

Matemática.Os discentes também podem selecionar temas e apresentarem, desde que 

sejam pertinentes ao conteúdo matemático. Durante mais ou menos 20 dias ou mais, 

conforme a necessidade, os alunos estudarão os temas escolhidos, preferencialmente 

cada aluno escolha um tema, e neste período poderá pesquisar noutras fontes que o 

auxiliem na compreensão. Também poderá buscar o professor para que este lhe dê 

orientações. Após este período, o aluno deverá apresentar ao professor e aos colegas de 

turma, no horário de aula. O intuito é preparar o aluno para que, apresentando em seu 

meio familiar o mesmo possa desenvolver sua apresentação e desiniba-se para depois 

expor a um público maior no dia do evento. Caso a apresentação não esteja boa o 

mesmo terá a chance de aperfeiçoar e corrigir eventuais erros. O aluno deverá ter 

consciência que a apresentação deve ser clara e acessível a todos. Em geral estas 

apresentações são feitas no horário de aula e como cada aluno tem em média 10 a 15 

minutos para apresentar seu tema, podem ser gastos outros 15 dias até q se finde as 

apresentações e eventuais reapresentações. Depois deste período, o aluno segue 

estudando seu tema e ao mesmo tempo se dá continuidade ao conteúdo programático da 

escola até o dia da exposição. Neste dia é comum que não se tenha outra atividade na 

escola, já que a EXPOMAT envolve vários professores e todos os alunos. Mesmo os 

que não escolheram apresentar assistem aos colegas. São montadas pequenas barracas 

(com mesas escolares)onde cada aluno dispõe seu material  e cartazes. Durante cerca de 

45 minutos um grupo de alunos apresenta ( de maneira individual ) enquanto os outros 

assistem, após este tempo mudam os alunos e seguem novas ou as mesmas 

apresentações até que todos tenham apresentado. Em geral, uma média de 240 a 270 

minutos serão suficientes para que ocorram todas as apresentações. Uma maneira de 

incentivar os alunos a assistirem as demais apresentações é pedir-lhes o preenchimento 

de um relatório escrito com perguntas já elaboradas pelos professores. A intenção é que 

o aluno seja levado a prestar atenção nas diversas apresentações a fim de responder as 
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questões propostas. O melhor é que os relatórios sejam entregues no mesmo dia em que 

ocorra a exposição. 

 

Avaliação: Desde o momento da escolha do tema, a pesquisa e o aprofundamento de 

dados referentes ao assunto, passando pelas apresentações em sala, apresentações no dia 

da EXPOMAT e preenchimento do relatório, é possível se avaliar o desempenho 

pessoal de cada um. Com isto não se corre o risco de prender o processo avaliativo a um 

único momento, o que torna a avaliação mais confiável. Diferentemente de um teste ou 

prova que avalia baseado em um único momento, desprezando assim, todo um histórico 

do processo ensino-aprendizagem. 

 

Recursos didáticos: Estes poderão variar muito, conforme os temas escolhidos e a 

criatividade de quem irá desenvolvê-lo. No entanto, é possível adiantar que de um 

simples cartaz ou desenho, passando por barbantes, palitos de picolé e de churrasco, 

massa de modelar, dicionários, vídeos, prismas de vidro e acrílico, lupas, lanternas, 

reagentes químicos ate apuradas maquetes, tudo será útil no desenvolvimento dos 

trabalhos.  
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Plano de Ação da Educação Integral - 2018 

 

1. Apresentação 

A escola em questão é o Centro Educacional Condomínio Estância III. Ela está 

situada em uma comunidade carente na cidade satélite de Planaltina. Por questões de 

ordem social e econômica o número de alunos com problemas de aprendizagem é 

grande. Como a participação e colaboração dos pais na vida escolar dos filhos não é 

notória, entendemos que a Educação Integral seja um dos recursos mais eficaz para 

resolver estes problemas de aprendizagem. 

Aqui, como em qualquer outra escola, há problemas de indisciplina, sendo que 

às vezes é necessário que a Direção da escola convoque a presença dos pais ou 

responsáveis. 

O prédio da escola tem passado nos últimos anos por várias reformas, 

tornando-a cada vez mais acolhedora. 

Alunos e professores podem contar com uma quadra desportiva, seis banheiros, 

sendo dois masculinos, dois femininos (para os alunos), um para os professores e um 

para as professoras. Também temos um laboratório de informática. Temos uma 

biblioteca a qual os alunos não podem usufruir dela, pois falta espaço para acolhê-los 

para fazerem os trabalhos escolares e pesquisas, restando a escola fazer empréstimos de 

tais livros. 

A escola possui uma sala de recursos para atendimento de alunos. 

Não dispomos de refeitório, os alunos fazem as refeições na própria sala de 

aula, porém, é necessário a aquisição do mobiliário adequado. A sala de aula dos alunos 

da Educação Integral é inadequada para o atendimento dos mesmos, por ser muito 

pequena para o grande número de alunos.  

Para que tenhamos um trabalho comprometido e eficiente é necessário a 

melhoria dos recursos pedagógicos tais como jogos, materiais esportivos, didáticos e 

pedagógicos. 

 

2. Objetivos 
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2.1. GERAL- Proporcionar o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores, levando em consideração o fortalecimento dos vínculos familiares, do 

cooperativismo humano em que se situa a vida social. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

• Reduzir o número de reprovação. 

• Atribuir caráter interativo no desenvolvimento das atividades escolares. 

• Estimular o gosto pelo espaço escolar, levando-o a respeitá-lo e conservá-lo. 

• Promover o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

• Levar à compreensão ambiental, das artes e dos valores que se fundamentam a 

sociedade. 

 

3. Público-Alvo 

Atendimento para 100 ( cem ) alunos, sendo 50 ( cinqüenta ) no período  

matutino e 50 ( cinqüenta ) no período vespertino. Esse atendimento será ofertado a 

alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem. 

Esses alunos cursam o 6° ano e foram selecionados por meio de teste 

diagnóstico aplicado pelos professores. 

 

4. Metodologia 

 

• Os alunos terão aulas no turno contrário. 

• Os alunos do turno matutino terão almoço antes do horário de aula e os alunos 

do turno vespertino almoçarão depois das aulas. 

• Os alunos serão atendidos por Educadores Sociais Voluntários  (2 para cada 

turno) que realizarão atividades de reforço escolar, lazer, atividades desportivas, 

atividades de artes, de informática, xadrez e horta escolar. 

 

5. Operacionalização 

 

5.1.   O lanche escolar e o almoço serão elaborados na escola (caso tenha recursos 

humanos e materiais necessários). 

5.2.   Espaços escolares utilizados: 

• Quadra desportiva (de preferência com cobertura); 
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• Laboratório de informática; 

• Pátio. 

5.3.   Período de atendimento 

• O atendimento será feito cinco vezes por semana (segunda- feira, terça-feira, 

quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) com atividades desenvolvidas pelos 

ESVs. 

 

6.0. Cronograma 

Durante todo o ano letivo de 2018. 

 

7.0. Avaliação 

A avaliação é um elemento do processo ensino-aprendizagem que deve ser 

considerado como um todo, de forma global, não podendo ser apenas um momento final 

na aprendizagem. É o resultado do acompanhamento contínuo e sistemático assim 

sendo, a avaliação será contínua.  
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