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Núcleo Rural Taquara – Planaltina-DF 

 

Apresente Proposta Político Pedagógica tem a finalidade de organizar coletivamente e 
democraticamente o trabalho no âmbito escolar do Centro Educacional Taquara, a partir da 
Construção de Inventário Social, Histórico e Cultural, o qual visa produzir conhecimentos de 
caráter etnográficos sobre o entorno da escola do campo e inserção sociocultural de estudantes, 
comunidade escolar em geral, produtores adjacentes, por meio da apropriação de recursos, 
experiências, investigações dos quais esses sujeitos são sempre excluídos e alienados 
identificando assim, as Matrizes do Campo Garantindo a construção do conhecimento pela 
aprendizagem dentro de um prisma do ensino e da formação da consciência crítica, afetiva e 
coletiva a fim de possibilitar ao ser humano o direito à educação de qualidade e à cidadania. 

 

A perspectiva desta Proposta é provocar as mudanças básicas e essenciais em nossa 
escola, a qual, a participação tornar-se-á o aspecto fundamental em todo o processo de ensino-
aprendizagem, afetividade e transformação positiva, com avaliação global constante na busca 
de atingir metas e propostas. O ser humano não é um mero reprodutor de conceitos e ideologias 
dominantes, porém, concebemos que ele seja criativo e ativo construtor da cultura e da história.  

 

Sendo assim, estabelecemos o debate, a discussão e a reflexão coletiva, envolvendo 
alunos, professores, servidores, pais, direção, equipe pedagógica e demais membros da 
comunidade rural local, a fim de formularmos as concepções numa construção do 
conhecimento mútuo e da busca do equilíbrio, que embasarão as ações educativas que serão 
desenvolvidas por este centro de ensino educacional com o propósito de construir uma 
sociedade justa, inclusiva, igualitária e democrática. 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Após várias reuniões pedagógicas, observou-se que o sistema organizacional e pedagógico do 
Centro Educacional Taquara, escola da SEEDF, deveria passar por mudanças especiais quanto 
ao processo de aprendizagem e reestruturação ambiental global, pois as mudanças sociais 
requerem uma nova postura diante da busca do sucesso escolar. Desse modo, estabeleceu-se 
eixos norteadores para todas as práticas desta escola, GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS 
MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE O SISTEMA ESCOLAR DO CED – TAQUARA: 
Preservando e fortalecendo os saberes tradicionais da nossa  comunidade, onde nossos 
sujeitos individuais e coletivos educativos sejam agentes transformadores e 
humanizadores das ações. 

Criou-se o título deste projeto como sendo a globalização de um novo fazer 
pedagógico, assim como a possibilidade de expor esta inovação ao crivo de concursos sobre 
gestão escolar e inovações pedagógicas dentro de uma reestruturação, assim como da 
transformação positiva. 
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  INTRODUÇÃO 

 

 A LDB nº 9394/96 redimensiona o conceito de escola e explicita o que está nas mãos 
dos sujeitos que fazem a escola definir a organização do seu trabalho pedagógico. Isto implica a 
definição dos caminhos que a escola vai tomar e, consequentemente, a construção de sua 
autonomia. As LDB’s nº 9131/95 e n° 9394/96 elaboraram diretrizes curriculares para a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 

Indígena,a Educação Especial, a Educação Profissional de nível técnico e a formação de professores em 

nível médio na modalidade normal. A orientação estabelecida por essas diretrizes, no que se refere às 

responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com o atendimento escolar sob a ótica do direito, 

implica o respeito às diferenças e a política de igualdade, tratando a qualidade da educação escolar na 

perspectiva da inclusão. Nessa mesma linha, o presente Parecer, provocado pelo artigo 28 da LDB, 

propõe medidas de adequação da escola à vida do campo. A educação do campo, tratada como 

educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da 

pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, 

caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é 

um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das 

condições da existência social e com as realizações da sociedade humana. Assim focalizada, a 

compreensão de campo. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo institui: 

                                             “O Presidente da Câmara da Educação Básica, reconhecido o modo próprio de vida 
social e o de utilização do espaço do campo como fundamentais, em sua diversidade, 
para a constituição da identidade da população rural e de sua inserção cidadã na 
definição dos rumos da sociedade brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996-LDB, na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 
na Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, e 
no Parecer CNE/CEB 36/2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da 
Educação em 12 de março de 2002, resolve: Art. 1º A presente Resolução institui as 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo a serem 
observadas nos projetos das instituições que integram os diversos sistemas de ensino. 
Art. 2º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto 
de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas 
do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a 
Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a Formação de 
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Professores em Nível Médio na modalidade Normal. Parágrafo único. A identidade da 
escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, 
ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva 
que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas 
questões à qualidade social da vida coletiva no país. 

 Trabalho compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da 
educação escolar com qualidade social, constituir-se -á num espaço público de 
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do 
trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e 
ecologicamente sustentável. Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, 
respeitadas as diferenças e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o 
estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade 
do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de 
gênero, geração e etnia.  

 Parágrafo único. Para observância do estabelecido neste artigo, as propostas 
pedagógicas das escolas do campo, elaboradas no âmbito da autonomia dessas 
instituições, serão desenvolvidas e avaliadas sob a orientação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica e a Educação Profissional de Nível 
Técnico. 

 Art. 6º O Poder Público, no cumprimento das suas responsabilidades com o 
atendimento escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, proporcionará Educação Infantil e 
Ensino Fundamental nas comunidades rurais, inclusive para aqueles que não o 
concluíram na idade prevista, cabendo em especial aos Estados garantir as condições 
necessárias para o acesso ao Ensino Médio e à Educação Profissional de Nível 
Técnico. Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de 
seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento 
escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, 
salvaguardando, nos diversos 35 espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os 
princípios da política de igualdade. § 1° O ano letivo, observado o disposto nos artigos 
23, 24 e 28 da LDB, poderá ser estruturado independente do ano civil. § 2° As 
atividades constantes das propostas pedagógicas das escolas, preservadas as 
finalidades de cada etapa da educação básica e da modalidade de ensino prevista, 
poderão ser organizadas e desenvolvidas em diferentes espaços pedagógicos, sempre 
que o exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da capacidade dos 
alunos de aprender e de continuar aprendendo assim o exigirem. Art. 8° As parcerias 
estabelecidas visando ao desenvolvimento de experiências de escolarização básica e de 
educação profissional, sem prejuízo de outras exigências que poderão ser acrescidas 
pelos respectivos sistemas de ensino, observarão: I - articulação entre a proposta 
pedagógica da instituição e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a respectiva 
etapa da Educação Básica ou Profissional; II - direcionamento das atividades 
curriculares e pedagógicas para um projeto de desenvolvimento sustentável; III - 
avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a qualidade da vida 
individual e coletiva; IV - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a 
efetiva participação da comunidade do campo. Art. 9º As demandas provenientes dos 
movimentos sociais poderão subsidiar os componentes estruturantes das políticas 
educacionais, respeitado o direito à educação escolar, nos termos da legislação 
vigente. Art. 10. O projeto institucional das escolas do campo, considerado o 
estabelecido no artigo 14 da LDB, garantirá a gestão democrática, constituindo 
mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, 
os movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e os demais setores 
da sociedade.” 

  A partir da necessidade de inovar a ação coletiva e democrática no cotidiano 
pedagógico é que as ações desta proposta contemplam o currículo básico da educação como 
sendo a ação de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, democrático e afetivo, 
objetivando a integração do educando na rede cultural e tecnológica da atualidade, fornecendo 
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um ensino de qualidade, dando condições de potencializar as capacidades individuais dentro de 
sua realidade e de seu contexto social, tornando-o construtor de sua história, que se auto- 
realizará com a participação dos docentes e apoio de toda a comunidade. 

Este instrumento norteia e possibilita uma GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS MÚLTIPLOS 
OLHARES SOBRE O SISTEMA ESCOLAR DO CED TAQUARA, Preservando e 
fortalecendo os saberes tradicionais da nossa comunidade, onde nossos sujeitos 
individuais e coletivos educativos sejam agentes transformadores e humanizadores das 
ações. 

Inovando nossa prática à medida que aparecem novos caminhos que possam ser 
modificados tornando-se ao mesmo tempo um dever e um direito da escola. Um dever por se 
tratar do elemento responsável pela vida da escola em seu tempo institucional. Um direito 
porque por meio dela a escola consolida sua autonomia e os seus vários segmentos podem 
pensar executar e avaliar o próprio trabalho, pois a teoria e a prática são interdependentes e se 
enriquecem mutuamente.  

 O documento aqui construído, objetiva apresentar o Centro Educacional Taquara e sua 
missão enquanto escola, reavaliando a sua função social, que é formar cidadãos críticos, 
comprometidos com as situações vindouras, não medindo esforços para a construção de uma 
sociedade igualitária e democrática. Relatando, assim, o trabalho da escola como um todo em 
sua finalidade primeira e a todas as atividades desenvolvidas, tanto dentro, quanto fora da sala 
de aula, inclusive quanto à forma de gestão, à abordagem curricular e à relação escola-
comunidade. 

 Quanto às dimensões administrativas, financeira e jurídica, esta proposta está atenta ao 
gerenciamento do quadro de pessoal, do patrimônio físico, da merenda escolar e demais 
registros sobre a vida escolar, captação e aplicação de recursos financeiros dentro da legalidade 
das ações e a relação da escola com outras instâncias do sistema de ensino do Distrito Federal. 
A presente proposta assegura o sucesso dos educandos e o atendimento das necessidades 
educativas da comunidade utilizando diálogos e discussão coletiva para a busca de soluções 
compartilhada para os problemas que enfrenta. 

 O coletivo da escola, na elaboração desta proposta, está representado pelos docentes, 
gestores, pais ou responsáveis, discentes, representantes da comunidade, orientador 
educacional, supervisor pedagógico, Coordenadores, servidores, pessoal administrativo e de 
apoio que, por meio de discussão coletiva, sugeriu e acatou ações e metas com o objetivo de 
assegurar o envolvimento da toda a comunidade escolar, levantando o perfil da escola que hoje 
temos e daquela que almejamos construir. Esta proposta explicita a intencionalidade desta 
Unidade de Ensino como instituição, indicando seu rumo e sua direção, expressando as 
diversas concepções da comunidade escolar, da relação ensino-aprendizagem, bem como seus 
pontos de vista sobre o cotidiano escolar, observando-se tanto o que ela já é, quanto o que ela 
poderá vir a ser. Norteia-se por: princípios da autonomia e do diálogo; relação entre a escola e a 
comunidade; democratização do acesso e da permanência, com sucesso, do aluno na escola; 
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gestão democrática; valorização dos profissionais da educação; qualidade do ensino e 
organização curricular, onde o envolvimento dos pais nas organizações de eventos garante o 
sucesso dos mesmos à medida que a relação escola-comunidade local fica mais restrita.  
 Para que este instrumento tivesse em consonância com a realidade local, alguns dados 
foram avaliados, tais como: número de alunos matriculados, número de alunos que 
permaneceram na escola até o final do ano, número de alunos que concluíram o ano com 
sucesso, distância entre a moradia dos alunos e a escola, adequação curricular e processo 
avaliativo. Isto se fez necessário para nortear as ações a serem desenvolvidas no decorrer do 
ano corrente. 

 A qualidade de ensino está intimamente relacionada à valorização dos profissionais da 
educação, daí algumas ações foram planejadas objetivando uma adequada formação dos 
profissionais envolvidos. A valorização do educando avançou no sentido de criação de um 
sistema de visitas domiciliares a alunos evadidos, como também, valorizando a cultura a partir 
do desenvolvimento de projetos que contempla o anseio da comunidade. Nesse contexto fez-se 
necessário um diagnóstico da realidade da escola nas dimensões pedagógicas, administrativa e 
financeira, o levantamento das concepções do coletivo da escola em relação ao trabalho 
pedagógico como um todo, bem como a definição de estratégias, pessoas e/ou grupos 
objetivando assegurar a realização das ações definidas e a valorização do pedagógico em 
função do educando e do educador.  

 A forma adotada para diagnosticar a realidade do Centro Educacional Taquara foi a 
observação e a discussão do grupo sobre a realidade escolar na perspectiva das forças internas e 
fragilidades que a compõe e o contexto externo local que pode trazer oportunidades, mas 
também ameaças, chegando, assim, ao mapeamento da situação real da Instituição. Por meio de 
diversas reuniões e momentos de discussões e reflexões é que definiu se os objetivos, as metas 
e práticas pedagógicas, metodológicas, avaliação, relacionamento interpessoal, organização do 
trabalho pedagógico, participação da comunidade escolar e ações a serem realizadas. 

 Fundamentando-nos nesses princípios é que foi definida a missão do Centro 
Educacional Taquara, seu propósito e como atuar no seu dia-a-dia, sua função social, 
orientando a tomada de decisão e garantindo a unidade da ação e o acompanhamento de todos 
na ação pedagógica. 

 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do GDF 

CGC:00394.676/0001-07 

Endereço: SGAN 607 Projeção D Asa Norte- Brasília- DF 

Telefone: 61 3901 1842 

Secretário: Júlio Gregório 

Dados da Instituição Educacional:Centro Educacional Taquara 
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Endereço: BR-020,km 19, DF 410 - Núcleo Rural Taquara 

Telefone/Fax: 6139018022 

e-mail: cedtaquara@gmail.com 

Regional de Ensino: DRE/Planaltina 

Turnos: Matutino, Vespertino e Noturno 

Modalidades de ensino: Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

com Educação Integral, Ensino Médio e Ensino Médio em Tempo Integral e Educação de 

Jovens e Adultos 1º, 2º e 3º segmentos. 

 

 

 
 

 

CONTEXTO FÍSICO-ESPACIAL  

 
O Centro Educacional Taquara, escola da SEEDF, criada pela Portaria nº 03 de 

12/01/2004, situa-se no Núcleo Rural Taquara, em Planaltina-DF, cujo CEP é73.307-991. O 
acesso até o mesmo é feito, principalmente, pela BR 020, DF 410, Km 19, representando assim, 
o seu endereço oficial. 
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Blocos/Salas Desviado Área M² Cap.  
Máx. 

Matutino 
Turmas 

Total de 
Alunos 

 
A - Sala 01 
A - Sala 02 
A - Sala 11 
A - Sala 12 
A - Sala 15 
A - Sala 16 
B - Sala 03 
C - Sala 01 
C - Sala 02 
C - Sala 03 
C - Sala 04 
C - Sala 05 
D - Sala 02 
D - Sala 03 
D - Sala 04 
D - Sala 05 
D - Sala 06 
 
TOTAL: 
 Salas; Área; 
Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 

25,00 
25,00 
42,75 
29,55 
29,55 
29,55 
39,20 
45,12 
45,12 
45,13 
44,31 
44,31 
45,13 
45,13 
44,47 
45,13 
45,13 

 
646,13 m² 

20 
20 
35 
24 
24 
24 
32 
37 
37 
37 
36 
36 
37 
37 
37 
37 
37 

 
557 

9EF9-A 
1PE-B 

8EF9-B 
1PE-A 
3EM-A 
3EM-B 
9EF9-B 
6EF9-A 
6EF9-B 
7EF9-A 
7EF9-B 
8EF9-A 
1EM-A 
1EM-B 
1EM-C 
2EM-A 
2EM-B 
2EM-B 

 
 

19 
20 
20 
20 
26 
20 
18 
26 
24 
27 
29 
19 
29 
35 
32 
26 
28 
35 

453 
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Bloco/Salas Desviado Área M² Capacidade 
máxima 

Vespertino 
Turmas 

Total de 
Alunos 

A - Sala 01 
A - Sala 02 
A - Sala 12 
A - Sala 15 
B - Sala 03 
C - Sala 01 
C - Sala 02 
C - Sala 03 
C - Sala 04 
C - Sala 05 
D - Sala 02 
D - Sala 03 
D - Sala 04 
D - Sala 05 
 
TOTAL: 
 Salas;Área; 
Alunos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

25,00 
25,00 
29,55 
29,55 
39,20 
45,12 
45,12 
45,47 
44,31 
44,31 
45,13 
45,13 
44,47 
45,13 

 
 

552,49 

20 
20 
24 
24 
32 
37 
37 
37 
36 
36 
37 
37 
37 
37 

 
 

451 

2PE-A 
2PE-B 

1PE9-B 
4EF9-A 
3EF9-B 
1EF9-A 
1EF9-B 
2EF9-A 
2EF9-B 
3EF9-A 
4EF9-A 
4EF9-B 
5EF9-A 
5EF9-B 

 
 
 

22 
20 
20 
18 
21 
15 
18 
24 
26 
21 
21 
18 
25 
24 

 
 

293 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Para a realização de aulas práticas de Educação Física, a escola dispõe 
de uma quadra esportiva coberta e utiliza o pátio para recreações. As 
atividades culturais, tais como: apresentação teatral, musical, shows e 
algumas palestras são realizados no pátio, nas dependências internas, na 
quadra coberta ou dependendo do evento, no Salão da Igreja São João 
Batista, localizado no Núcleo Rural Taquara.  
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Blocos/Salas Desviado Área M² Cap. 
 Máx. 

Noturno 
Turmas/alunos 

Total de 
Alunos 

 
D - Sala 02 
D - Sala 03 
D - Sala 04 
D - Sala 05 
 
TOTAL: 
 Salas; Área 
Alunos 

 
 
 
 
 
 

4 

45,13 
45,13 
44,47 
45,13 

 
 

179,86 m² 

37 
37 
37 
37 

 
 

148 

1EM-A 
1EM-B 
1EM-C 
2EM-A 

 
 
 

23 
19 
21 
36 

 
 

99 
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BLOCOS 
SALAS 

Desviado Área M² Denominações   

A - Sala 05 
A - Sala 06 
A - Sala 07 
A - Sala 08 
A - Sala 09 
A - Sala 10 
A - Sala 14 
A - Sala 15 
B - Sala 01 
B - Sala 04 
B - Sala 05 
C - Sala 06 
C - Sala 07 
C - Sala 08 
C - Sala 09 
D - Sala 07 
E - Sala 01 
E - Sala 02 
E - Sala 03 
E - Sala 04 
F - Sala 01 

 
TOTAL 

Salas/ Área 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23                           

          3,31 
          8,78              
          9,12 
          2,56 
        21,00 
        28,92 
        29,03 
        79,00 
        20,51 
        16,15 
          4,13 
        14,06 
        14,06 
          7,03 
          7,03 
        27,84 
          3,25 
          8,25 
        35,68 
          2,69 
        37,58 
 
 
       434,10 

     Coordenação 
     Banheiro 
     Banheiro 
     Mecanografia 
     Banheiro 
     Sala de Professores 
     Despensa 
     Cozinha 
     Refeitório 
     Sala de Servidores 
     Banheiro 
     Banheiro 
     Banheiro 
     Banheiro 
     Banheiro 
     Sala de Multimídia 
     Secretaria 
     Banheiro 
     Direção 
     Banheiro 
     Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE ALUNOS: 845 
 
CARREIRA MAGISTÉRIO: 
Efetivos (51)Contrato Temporário (17)  
TOTAL: 68 
 
CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO:  
Efetivos (7) Terceirizados (13) TOTAL: 20 
 
TOTAL GERAL DE PESSOAL: 74 
 
TOTAL DA ÁREA: 1035,40 m²           
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OBJETIVO GERAL 

Este projeto político-pedagógico visa, de forma democrática, participativa e 

descentralizada, gerir os múltiplos olhares sobre o sistema escolar do CED –Preservando e 
fortalecendo os saberes tradicionais da nossacomunidade, onde nossos 
sujeitos individuais e coletivos educativos sejam agentes transformadores e 
humanizadores das ações. Sob o comando de eixos norteadores do Inventário Social, 

Histórico e Cultural, o qual visa produzir conhecimentos de caráter etnográficos sobre o 
entorno da escola do campo e vários outros de aspectos teóricos, culturais, linguísticos, 
midiáticos, comportamentais, avaliativos e de reflexão. 

 

1º EIXONORTEADOR–SUSTENTABILIDADE: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM 

DEFESA DA VIDA 

Metodológico:Estimular mudanças e práticas dos cidadãos nos vários aspectos sociais, 
econômicos e ambientais relacionando os conteúdos à vida. 

Nesta perspectiva, este projeto visa resgatar a Cultura. Despertar o gosto pelos estudos 
em momentos de inovação, descontração e satisfação.Sendo assim, envolver os alunos com 
estratégias necessárias para melhoria do ensino e da aprendizagem. 

 A interdisciplinaridade é um processo de humanização e o ser humano como criador se 
transforma e transforma a natureza através de seu trabalho, produzindo novas maneiras de ver e 
sentir que são diferentes em cada momento histórico e em cada cultura. 

 

2º EIXO NORTEADOR 

Metodológico: ensinar sob a perspectiva de emancipação inserida nos pilares do acordo 
comum, da compreensão, do respeito e da prática dos valores humanos, especificamente, da 
afetividade. Portanto, este segundo procedimento trata de letramento, da organização social e 
da prática da cidadania através da instalação de: Comissões Sociais, Grupos de Estudo, A 
Sociedade de Escritores e Leitores e o Grêmio estudantil. 

 

3º EIXO NORTEADOR- O projeto com o tema :“ A água é para todos?”  
 
Metodológico:o que se propõe aqui é apresentar e socializar resultados de pesquisas de várias 
áreas de conhecimentos para todos da comunidade escolar, uma visão ampla e pensamento 
crítico que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à 
falta de água, racionamento,desperdício e falta de fiscalização dos órgãos competentes. Assim, 
espera-se proporcionar aos alunos um aprendizado significativo e uma grande diversidade de 
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experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as questões 
relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma atitudes e 
valores voltados à sua proteção e conservação. 
 

4º PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS:  

Correção do Fluxo Escolar; Educação Integral; Projeto Letramento; Projeto Interventivo 
de Aprendizagem; Projeto de Reagrupamento;Projeto Momento Cívico Semanal;  Projeto 
Escola Sustentável;  Projeto Violão e Voz na escola; Projeto Soletrando Taquara;  Projeto 
Avaliação Global Digitalizada; Projeto Esporte tudo de bom; Projeto Cine Mais Cultura 
Digital; Projeto Feira de Ciências e Cultura; Projeto Festa Junina; Projeto Festa da Primavera; 
Projeto Alimentação Saudável 2ª opção;Projeto Orientação Sexual Como Prevenção à Saúde; 
Projeto Semana de preparação para a vida; Projeto Semana da educação Infantil; Projeto 
Aprendendo Como Eu Aprendo e demais programas de Governo;projetos 
“Sustentabilidade:Preservação Ambiental em Defesa da Vida” e “ A água é para todos?”( 
Ambos da Educação de Jovens e Adultos); Programa Ensino Médio de Tempo Integral;Projeto 
Agroecologia, jardinagem e compostagem; Projeto Alimentação saudável (ambos da Educação 
Integral do Ensino Fundamental). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Definir as ações educativas dentre eixos norteadores, temas e as características 
necessárias para que a escola cumpra seu propósito e intencionalidade, que é a formação 
do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo; 

2) Explicitar claramente o diagnóstico da realidade socioeconômica e educacional dos 
alunos, pais, funcionários, professores e, a partir deste, definir as ações que nortearão o 
currículo e as atividades escolares; 

3) Garantir a permanente reflexão e discussão acerca dos problemas da escola; 
4) Buscar alternativas viáveis para a efetivação da intencionalidade da escola; 
5) Propiciar a vivência democrática necessária para a participação de todos os membros da 

comunidade escolar e o exercício da cidadania; 
6) Organizar o trabalho pedagógico de forma que possibilite romper com as relações 

competitivas, corporativas e autoritárias; 
7) Eliminar os efeitos fragmentários da divisão do trabalho no interior da escola 

provenientes da hierarquização dos poderes de decisão; 
8) Promover a construção de uma educação de qualidade para todos os educandos a partir 

da aplicação de projetos pedagógicos e do fortalecimento das relações interpessoais na 
escola, da re-construção de valores e do incentivo à participação efetiva da comunidade 
escolar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos; 

9) Elevar o índice de desempenho do CED Taquara baseado na média do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2015, do SIADE 2015 e metas 
estabelecidas pelo IDDF; 

10) Garantir o cumprimento do Currículo da Educação Básica do Distrito Federal e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, considerando- se especialmente os aspectos 
relacionados à educação para o campo; 

11) Desenvolver as políticas públicas de apoio à educação básica e seus programas como: 
Ciência em Foco, PDAF, Correção de Fluxo de Séries Finais, Ensino Fundamental de 
Nove Anos,Português e Matemática em Foco, etc. 

12) Reafirmar a qualidade de ensino a fim de melhorar o desempenho dos alunos e diminuir 
os índices de repetência; 

13) Incentivar a participação dos alunos em competições desportivas locais; 
14) Melhorar a segurança, reforçando o policiamento na unidade de ensino; 
15) Fortalecer ainda mais os laços escola-comunidade; 
16) Buscar parcerias com empresas e instituições de ensino, implantando o projeto amigos 

da escola; 
17) Promover a Gestão Compartilhada, por meio do fortalecimento da convivência 

democrática; 
18) Desenvolver a conscientização dos educandos quanto à limpeza e conservação dos 

espaços físicos da escola; 
19) Favorecer a integração social, o respeito às diferenças, por meio de um currículo que 

oportunize as práticas heterogêneas e inclusivas; 
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20) Aplicar a avaliação Institucional nessa Unidade de Ensino; 
21) Validar a gestão financeira da Instituição de forma transparente e participativa, baseada 

nos princípios de autonomia e ética do administrador público. 
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ORIGEM HISTÓRICA E 
 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 
 

Histórico do Centro Educacional Taquara 

             Em março de 1962, instalou-se nesse local, uma invasão de pessoas vindas de vários 
lugares do nordeste. A escola “nasceu” em um rancho de palha. Após alguns anos, foi 
construído um prédio definitivo com apenas três salas, inaugurado em maio de 1965. A partir 
de então, instalou se como elemento educador e modificador desse povo. 

           O Centro Educacional Taquara está situado no Núcleo Rural Taquara. O número de 
alunos tem se mantido em torno de 733 alunos, tendo em vista que algumas escolas da região 
não oferecerem Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Também, garantindo o 
funcionamento com um corpo docente necessário ao bom desenvolvimento do trabalho 
pedagógico e administrativo. A escola funciona em três turnos, ofertando todas as modalidades 
de Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental- Séries Iniciais e Finais 
(Educação Integral), Ensino Médio( Ensino Médio em Tempo Integral). Passou por várias 
reformas e ampliações. Em 2004, através da portaria 228 de 20/08/2003, publicada no DODF N 
162 de ?22/08/2003, o seu nome foi alterado para Centro Educacional Taquara, objetivando 
garantir o atendimento de alunos do Ensino Médio dessa localidade e vizinhança. 

O CED Taquara passou por uma série de reformas no final de 2017 e início de 2018 
para receber o EMTI. Os recursos disponibilizados pelo MEC e pela SEE/DF foram 
empenhados na reforma de pintura das salas e estruturação para atender como sala ambiente, na 
troca de toda a rede elétrica, na pintura do pátio da escola e na compra de novos 
equipamentos.Na escola, cerca de 100 alunos vão participar do EMTI, com a ampliação da 
jornada escolar em três dias da semana. Os estudantes terão oficinas de projetos flexíveis onde 
os mesmos optaram por meio de uma enquete, voltado para as provas do Programa de 
Avaliação Seriada (PAS) e do Enem. “Vamos ter professores de Biologia, 
Matemática,Português e Física, além de Prática Esportiva, além disso, terão os professores 
trabalhando além do conteúdo das disciplinas, focando na vivência, na prática e no lado 
profissionalizante de cada matéria”. 

Contexto da Instituição 

            O Centro Educacional Taquara está localizado na Zona Rural de Planaltina DF, no 
Núcleo Rural Taquara. Como já citado, a escola funciona em três turnos ofertando as quatro 
modalidades de ensino da Educação Básica. O quantitativo de alunos matriculados é de 
aproximadamente 732 alunos frequentes. Atende aos Núcleos Rurais: Taquara, São José, Rio 
Preto, Pipiripau, Cerâmicas Reunidas Dom Bosco, Estância do Pipiripau e MST (BR 020). 

           Os alunos que frequentam a escola respeitam os professores, demonstram certo interesse 
pelo ensino, talvez por residirem em zona rural e possuírem raras opções de lazer e acesso às 
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diferentes manifestações culturais. As maiorias dos alunos não têm expectativa de um futuro 
melhor, geralmente alguns estão desmotivados, carentes emocionalmente e financeiramente, 
levando os à atividade sexual precoce.São amorosos com o corpo docente, coordenadores e 
demais servidores da escola. 

          É premente a necessidade de somar esforços para conseguir trazer a comunidade para a 
escola, processo este, nada fácil, pois se trata de uma comunidade carente. A escola promove 
várias atividades referentes às datas comemorativas durante todo o ano letivo, que propiciam a 
interação entre professores, alunos e comunidade. Devido a localização das residências das 
famílias e a dificuldade de locomoção na região, os pais são solicitados a participarem das 
reuniões bimestrais e normalmente comparecem em um número razoável. 

COLABORAÇÃO DOS PROFESSORES, PAIS, MÃES, 
RESPONSÁVEIS, ALUNOS E SERVIDORES EM 04/03/2016 

Objetivos a serem alcançados: 

1) Organizar dinâmicas que fujam dos padrões oferecidos em sala de aula. 
2) Evitar que a frequência em sala em sala de vídeo e laboratório de informática seja muito 

restrita. 
3) O CED – Taquara deve ser um caminho fundamental para o alcance de um futuro melhor. 
4) Cada segmento escolar precisa se amar e amar o semelhante, conhecer as realidades, e 

definir as formas de sentir e agir. 
5) Todos os segmentos devem se respeitar. 
6) Adequar as pesquisas à quantidade de livros de referência na biblioteca desta escola, 

fazendo previsão de uso e tornando pública a alternativa de busca de informações por 
meios próprios dos discentes. 

7) Os pais e os outros segmentos precisam conversar mais sobre amor e respeito. 
8) Cada segmento precisa se conhecer melhor o seu eu (interior emocional) para se entender 

e entender o outro. 
9) Os projetos, depois de discutidos e aprovados, precisam ser iniciados e concluídos. 
10) O compromisso com o estudo precisa ser estimulado e organizado por todos os 

segmentos. 
11) O amor, o respeito e a compreensão precisam ser temas de discussão entre todos os 

segmentos. 
12) Buscar a Educação Integral para todos os alunos. 
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COLABORAÇÃO DOS PROFESSORES, DASREALIDADES 
OBSERVADAS E DE TEXTOS REFERENCIAIS 

Objetivos específicos a serem alcançados: 

1) Todos os segmentos precisam saber ouvir e falar no momento certo e na hora certa. 
2) Compartilhar as responsabilidades com a Comunidade Escolar. 
3) Enfatizar, com mais afinco, as questões sobre o respeito. 
4) Promover aprendizagens significativas. 
5) Observar a efetiva sistematização do conhecimento através da produção textual, dentro 

de parâmetros mais responsáveis. 
6) Observar a transposição dos alunos em relação aos ciclos, principalmente em relação à 

continuidade. 
7) Visar as ações ante o ser humano desta comunidade, sempre em decorrência de posições 

democráticas, participativas e descentralizadas, promovendo a emancipação. 
8) Incluir a família em todos os processos de esclarecimento, disciplina e execução do 

regimento. 
9) Resgatar as boas práticas de ensino e aprendizagem em que os professores possam se 

formar melhor através de cursos, palestras, workshop, capacitação e orientação. 
10) Promover atividades em que os alunos possam compreender as próprias histórias e 

experiências no intuito de entender suas deficiências e comportamentos. 
11) Promover situações que os alunos sejam inseridos em discussões que visem cidadania e 

organização social. 
12) Deverá ser criada uma sala de leitura com vistas ao lúdico, ao bem-estar e aos níveis de 

leitura. 
13) Identificar e compreender os transtornos de aprendizagem, agindo de acordo com as 

orientações profissionais e promovendo a inclusão dos alunos e a interação de todos os 
segmentos em face à construção de uma inclusão verdadeira. 

14) Promover a criação, execução de um projeto direcionado ao tema: Valores. 
15) Promover o ensino e a aprendizagem sob a perspectiva 
16) Valorizar a importância do contato dos alunos do Ciclo I em relação ao avanço dos 

alunos que já iniciaram este processo. 
17) Respeitar o próximo em qualquer situação. 
18) Promover a conscientização positiva em relação ao equilíbrio e à afetividade 
19) O Projeto Político Pedagógico deve ser produto de intenções dos vários segmentos que 

compõe o CED Taquara. 
20) A gestão, participativamente, deverá pautar-se em planejamentos e ações pedagógicas; 

gerindo pessoas e recursos sob a liderança democrática. 
21) Instituir o equilíbrio e a afetividade na construção do conhecimento, analisando-os 

perante aos aspectos quantitativos e qualitativos. 
22) Tornar este projeto político-pedagógico um instrumento de humanização positiva da 

transmissão do saber, da disciplina e das interações que o envolvem. 
23) Instruir esta comunidade escolar em face dos conceitos, dos objetivos e metodologias 

utilizados neste novo plano de gestão. 
24) Valorizar a educação através da conscientização. 
25) Compartilhar as responsabilidades com a comunidade escolar. 
26) Promover o autoconhecimento, a auto-reflexão e a auto-avaliação e plano de ação de 

acordo com as situações encontradas. 
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27) Haverá, obrigatoriamente, indicadores para avaliar a gestão: insuficiente, regular, bom e 
ótimo. 

28) Oferecer, de forma clara, a análise dos resultados, permitindo uma satisfatória 
socialização. 

29) Os resultados de análise desta gestão deverão ser tabelados e utilizados para ações de 
reestruturação. 

30) Esta gestão democrática e participativa deverá promover a auto-avaliação em três 
momentos distintos: apenas a equipe gestora; com professores e funcionários; como 
todos os segmentos desta escola e comunidade externa; e, finalmente, com 
representantes de diferentes segmentos. 

31) Oferecer ações planejadas, objetivas e pontuais para a concretização de uma educação 
eficiente, equilibrada e afetiva. 

32) Incluir a família em todas as fases do processo educativo, estreitando os laços de 
afetividade e responsabilidade. 

33) Determinar o uso da tecnologia como forte fator no avanço escolar e social. 
34) Construir os caminhos para o sucesso escolar sobre os ditames da ética, do respeito e da 

cidadania. 
35) Averiguar em todas as situações a veracidade da gestão democrática e descentralizada 

quanto aos seus conceitos. 
36) Propiciar a categorização, a reflexão, a articulação e exposição dos aspectos e 

movimentos culturais em diversos tempos e espaços. 
37) Reconhecer a importância do ensino da linguagem e seus códigos como fator precípuo 

para todo o processo de aprendizagem. 
38) Tratar qualquer temática a partir de conhecimentos sobre letramento, tornando este a 

base de concepções cognitivas e de transformações sociais. 
39) Permitir que a pedagogia a ser utilizada seja a do diálogo e da autonomia. 
40) Criar situações reais de resolução dos problemas diagnosticados. 
41) Designar ações de orientação profissional. 
42) Estabelecer políticas educativas e práticas sociais que trabalhem as desigualdades no 

intuito de sanar preconceitos e comportamentos hostis. 
43) Conhecer os transtornos de aprendizagem, permitindo ações de intervenção. 
44) Efetivar como algumas das bases do sucesso escolar: a proposta, o planejamento, a 

execução, a avaliação e a intervenção. 
45) Conhecer: Os papéis dos segmentos – Quem somos?  
46) Apontar para onde planejamos chegar – Como chegar?  
47) Construir situações para que os objetivos sejam alcançados. O que fazer? 
48) Promover a dinamicidade em todos os fazeres escolares. 
49) Formar os discentes cidadãos plenos. 
50) Efetivar a Educação Integral. 
51) Compreender a dimensão dos recursos gramaticais, utilizando situações de interação 

social, respeitando as diferentes manifestações da linguagem. 
52) Priorizar os gêneros textuais. 
53) Estabelecer quadro referencial para a correção da produção textual, primando a 

dissertação. 
54) Criar, fomentar e finalizar os projetos. 
55) Incentivar a congruência de projetos para um tema norteador. 
56) Articular temas em situações práticas. 
57) Estimular a socialização e integração nos vários âmbitos: coordenação, supervisão, 

direção, aprendizagem, convivência e respeito. 
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58) Apresentar metáforas novas para re-encantar as práticas educativas. 
59) Oferecer condições para que os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os 

conteúdos necessários para a construção da interpretação da realidade e da participação 
em relações sociais, políticas e culturais. 

60) Acompanhar o desenvolvimento das relações interpessoais de todos os segmentos do 
CED – Taquara, para que influências cognitivas, afetivas, físicas, éticas, artísticas, se 
bem monitoradas, permitam o processo de construção e reconstrução de conhecimento. 

61) Tornar os alunos cidadãos plenos, aptos a interferirem na realidade, transformando-a, 
quando necessário, e não direcioná-los apenas para o mercado de trabalho ou meio 
acadêmico. 

62) Propiciar aos alunos uma aprendizagem qualitativa e de pesquisas, para que possam 
conseguir êxito na vida pessoal, profissional e ou acadêmica. 

63) Orientar o planejamento prévio dos trabalhos de pesquisas, indicando a fonte ou 
deixando o material organizado em pastas,para que o conjunto discente tenha, no 
próprio CED - Taquara, os meios tecnológicos e bibliotecários para a realização dos 
mesmos. 

64) A partir de situações do próprio contexto, o corpo discente, sob orientação pedagógica, 
deverá adquirir habilidades para a construção de um mundo cada vez mais justo, livre e 
responsável, colocando em prática o exercício da cidadania. 

65) Promover a integração escola-família-comunidade através de encontros individuais e ou 
coletivos, de visitas a workshop produzido pelos alunos, palestras e ou outros eventos 
de interação e informação. 

66) A Equipe diretiva deverá estar atenta aos modos de tratamento entre os segmentos desta 
comunidade escolar, tratando sempre de temas que abordem a igualdade e respeito na 
interação, assim como sendo exemplo de bom tratamento. 

67) Envolver os segmentos escolares em projetos diferenciados, para que ocorra a interação 
comportamental e cognitiva, assim como o estreitamento das relações. 

68) Considerar as experiências, vivências, interesses, potencialidades e dificuldades dos 
alunos nos projetos diferenciados. 

69) Desenvolver a criatividade e a sensibilidade dos alunos quanto ao fator artístico, 
espiritualidade, a afetividade e a liberdade de expressão. 

70) Desenvolver e estimular a solidariedade através de campanhas comunitárias. 
71) Promover o acompanhamento da recuperação contínua e paralela no decorrer dos 

bimestres. 
72) Oferecer suportes materiais, intelectuais e emocionais para o desenvolvimento das 

atividades. 
73) Oferecer a busca da verdade e da justiça na resolução de conflitos físicos e morais, 

conquistando a afetividade e a paz. 
74) Direcionar as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos alunos para seus 

interesses e motivações pessoais, fortalecendo a autoestima através do reconhecimento 
de dons e potencialidades. 

75) Propiciar um clima favorável para a realização de trabalhos em grupo, de maneira 
cooperativa, amistosa e organizada. 

76) Investir sistematicamente em mobiliário adequado. 
77) Programar passeios que viabilizem a aprendizagem de forma contextualizada e global. 
78) Oferecer e promover a manutenção de materiais diversificados como: jornais, revistas, 

folhetos, propagandas, computadores, calculadoras, filmes, além dos livros didáticos. 
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79) Propiciar situações para que os diversos segmentos do CED - Taquara possam: dialogar, 
ouvir o outro, ajudar, pedir ajuda, aproveitar críticas, explicar pontos de vista e 
coordenar os múltiplos olhares para os objetivos comuns e essenciais. 

80) Preparar o corpo docente e os demais para monitorarem as falas nas reuniões, evitando 
a monopolização, a repetição e uso indevido do discurso no intuito de ofender e ou 
questionar a situação particular de qualquer integrante. 

81) Seguir todos os documentos que regem a disciplina, funcionamento e acordos. 
82) Promover um bom canal de comunicação, mantendo bem informados todos os 

integrantes do CED – Taquara quanto às situações internas desta escola, assim como 
estabelecer as nuances entre o que acontece na escola e no mundo externo. 

83) Oportunizar aos segmentos situações que contemplem as aptidões, direcionando-as a 
projetos e ao fortalecimento da autoestima e do clima de afetividade. 

84) Buscar resoluções para a falta de pessoas especializadas, no intuito de descentralizar, 
contemplar projetos e substituir profissionais. 

85) Articular a presença de professores dinamizadores, ou seja, de professores que venham 
para o CED – Taquara para substituir os que estão usufruindo de algum tipo de licença, 
de modo que o processo de ensino e aprendizagem não fique estático. 

86) Sempre que possível, promover campanhas comunitárias, feiras cognitivas, exposição 
de atividades, campeonatos, gincanas e outros processos interacionais. 

87) O coordenador pedagógico precisa exercer sua função de fato e todos os segmentos 
precisam lutar para que isso ocorra, evitando que o mesmo seja imbuído de substituição 
do professor regente, como se isso fosse a sua função precípua. 

88) Criar comissões ou grupos de trabalho que visem: a Sociedade de Alunos Escritores e 
Leitores, Grêmio Estudantil e Colegiados específicos. Sendo que, dentre os interesses 
específicos de cada um, ressalta-se a prática de ações que ajudem a melhorar a 
sociedade, tais como: Preservação do Meio Ambiente, Respeito, Solidariedade, Justiça, 
Direitos e Deveres, Normas de Convivência... 

89) Expor os obstáculos para o sucesso escolar, propondo soluções. 
90) Discutir sobre os desafios do saber e do conviver na prática educativa dentro de cada 

segmento e em sua interação com os outros, observando: o meu direito termina onde 
começa o do outro. 

91) Propor a Educação Física como área de transformação pelo conhecimento e movimento 
do corpo. 

92) Promover a analogia entre a pedagogia de projetos e as diversas práticas e posturas. 
93) Gerir os espaços educativos em função de um positivo desenvolvimento 

psicoemocional. 
94) Oferecer recursos físicos, técnicos e pedagógicos de acordo com os diversos tipos de 

educandos, desde a criança até o adulto. 
95) Estabelecer os fundamentos, os métodos, os enfoques, os sentidos e desafios no ensino 

de matemática, física e química e as diversas áreas do saber formal. 
96) Permitir e incentivar a execução de atividades lúdicas, científicas. 
97) Promover reuniões por colegiados, assim como de forma ampla. 
98) Preparar todos os segmentos para se expressarem sem medo, porém com respeito e 

ética. 
99) Realizar, sempre que necessário, revisão, dinamização e reconstrução dos diversos 

aspectos encontrados neste ambiente escolar. 

Todas as reuniões deverão ser registradas em atas e relacionadas aos indicadores e suas 
respostas tabeladas. 
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O sucesso da aprendizagem do aluno deverá estar em consonância com o projeto político-
pedagógico desta escola. 

Para ser considerada uma boa gestão, o que foi acordado deverá ser cumprido dentro de 
uma realidade da escola pública no Brasil e os resultados devem ser analisados. 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 
OFERECIDOS 

 
          O Centro Educacional Taquara procura desenvolver o conceito de aprendizagem 
significativa, construindo um espaço educativo alicerçado na reflexão-ação-reflexão e na 
transformação social de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem por meio da 
Construção do Conhecimento sob a Influência da Afetividade e da busca do Equilíbrio. Para 
que isso ocorra, é preciso privilegiar as habilidades e as competências que se constituem como 
instrumentos de trabalho da escola, do professor e do aluno. Portanto, a escola procura 
disponibilizar, no âmbito do conhecimento, recursos que possibilitarão uma integração entre o 
aluno e aquilo que se objetiva aprender cujo resultado será uma ação eficiente nas situações que 
surgirão na vida social do aluno, onde serão necessários os conhecimentos vivenciados na 
escola.  

Por ser uma escola que atende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (Educação Integral), 
o Ensino Médio(Ensino Médio em Tempo Integral) e a Educação de jovens e Adultos 
(EJA),essa Unidade de Ensino procura vencer o anacronismo das disciplinas que durante 
décadas tem se instalado nas escolas. Sendo assim, os componentes curriculares como Língua 
Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Educação Física, Arte, Ciências Naturais, Física, 
Biologia, Sociologia, Filosofia, Química, Ensino Religioso e Língua Estrangeira Moderna, são 
matérias voltadas para a atualização de conhecimentos e valores numa perspectiva crítica, 
responsável e contextualizada, que privilegia a inteligência e a capacidade de alunos e 
professores vivenciarem os conhecimentos em seu enfoque interdisciplinar, onde todas as áreas 
se aproximam e possibilitam a análise da teia de relação entre seus aspectos comuns, diferentes 
e contraditórios.Para isso, o professor considerará todas as aprendizagens adquiridas pelo aluno 
ao longo da vida, o que favorece uma aprendizagem significativa e o desenvolvimento de 
competências e o domínio de habilidades. 
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Organização Curricular 

Os programas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal são desenvolvidos de 
forma integrada e multidisciplinar como Ciência em foco, Português e Matemática em Foco, 
Escola Digital, SuperAção Jovem, Correção de Fluxo de Aprendizagem, Educação Integral, 
bem como os projetos específicos dessa instituição, contribuem para a formação cidadã dos 
educandos atendidos, pois a organização curricular desse centro de ensino, vislumbra o aluno 
como ser criativo, apto a aprender tanto no contexto escolar, quanto no convívio social. Para 
alcançar os objetivos previstos e proporcionar uma educação sistêmica e de qualitativa para 
todos, a instituição preconiza que: 

“a organização de métodos de ensino parte do diagnóstico feito pelo professor, dos conhecimentos 
organizados dos componentes curriculares e dos domínios prévios dos alunos. Isso requer do professor o 
desenvolvimento de certa sensibilidade para romper com os estereótipos e pré-modelos, veiculados pela 
sociedade ou mesmo pela comunidade escolar, que padronizam categorias de alunos, seja pela faixa etária, 
seja pela origem étnica ou sociocultural.” (SSEDF, 2008, p.31). 

           A partir dos pressupostos citados, entende-se ser indispensável a concretização de 
trabalho interdisciplinar, utilizando-se,prioritariamente, a metodologia de projetos, e, 
consequentemente, articulando-os às orientações do Currículo da Educação Básica, bem como 
agregando às aulas os conteúdos obrigatórios como os referentes à História e à Cultura Afro-
Brasileira e Indígena (Lei nº 11.645/08); o tema Serviço Voluntário (Decreto nº 28.235/07 – 
DF); o conteúdo tratando dos direitos das crianças e dos adolescentes (Lei nº 11.525/07, que 
acrescenta o § 5º ao Art. 32 da Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 2006); conteúdos de 
direito e cidadania (Lei Distrital nº 3.940/07), trabalhados por meio dos projetos e de maneira 
interdisciplinar.   

A metodologia, é a forma em que as ações são e serão desempenhadas, pauta-se em 
organização, experiência e fundamentação teórica de aspectos pedagógicos encontrados em 
artigos, livros e pesquisas científicas nas áreas de educação e correlatas. Assim, cada 
PROCEDIMENTO/EIXO deste projeto designará conceitos, analogias e propostas de ações em 
tempo e espaço concernentes aos objetivos propostos neste Projeto Político Pedagógico e com 
o posicionamento registrado de cada segmento do Centro Educacional Taquara. 

Os objetivos deste Projeto Político Pedagógico são registrados em face de diálogos com 
os segmentos e a descoberta de seus anseios. Para cada eixo-norteador geral, vários projetos e 
eixos menores estão sendo articulados. Logo, os projetos individuais dos professores deverão 
estar organizados em função dos eixos e procedimentos globalizadores, observando-se os 
cronogramas e processos avaliativos. 

Para cada eixo – norteador, de caráter globalizante, alguns posicionamentos teóricos 
foram utilizados para reforçar a intenção de seriedade e compromisso com os objetivos 
estipulados e o sucesso escolar. 
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Didáticos Pedagógicos 

Para que a aprendizagem significativa seja efetivada, essa instituição procura definir 
procedimentos que habilitem o aluno a descobrir o conhecimento e que os professores 
diversifiquem as metodologias utilizadas, passando pelos seguintes procedimentos: aulas 
expositivas; trabalho em grupo; debates; aulas práticas; seminários; recursos visuais; 
construção de maquetes; dentre outros. Elegendo-se a coordenação pedagógica como espaço de 
formação em serviço, ou seja, proporcionando momentos de estudos de casos, debates, oficinas 
pedagógicas, dentre outras metodologias, a fim de instrumentalizar o corpo docente para a 
adequação do currículo às necessidades de seus alunos. Contando, para tanto, com o auxílio da 
equipe que compõe a Sala de Recursos, o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, a 
Sala de Apoio à Aprendizagem, a Psicóloga Educacional e a Orientadora Educacional.      

 

Éticos 

         Para ampliar o conhecimento sobre ética, essa Unidade de Ensino procura realizar 
palestras que abordem o tema na escola e na comunidade. Oferecemos aulas de Filosofia e 
Sociologia no Ensino Médio, que abordam temas de reflexão sobre o papel de cada um de nós 
na sociedade. O CED Taquara procura desenvolver um ambiente agradável e afetivo para 
todos. O relacionamento entre alunos e professores é pautado pelo respeito e conscientização. 
Várias são as oportunidades em que os professores debatem sobre a vida do aluno no sentido de 
ajudá-los em suas dificuldades. Valores como: respeito aos pais, aos colegas, da própria pessoa, 
cuidado com o corpo, crescimento nos relacionamentos familiares, sociais e afetivos, são temas 
trabalhados constantemente pela direção, professores e orientadora educacional, junto aos 
alunos. 

 

Princípios Filosóficos do Trabalho Escolar 

               A capacidade do educador de pensar sobre sua prática cotidiana vai além de enumerar 
as teorias da educação de acordo com as concepções pedagógicas e de saber se está sendo 
construtivista, tradicionalista, idealista ou racionalista. De acordo com Dermeval Saviani,  

“a Filosofia da Educação não seria outra coisa senão a reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os 
problemas que a realidade educacional apresenta”,(2000, p. 20). 

 

Então, uma atitude filosófica na educação, requer a habilidade de identificar, analisar e 
buscar soluções para os problemas educacionais. 

De acordo com Saviani,  

“a tarefa da Filosofia da Educação é de oferecer aos educadores um método de reflexão que lhes permitam 
encarar os problemas educacionais, penetrando na sua complexidade e encaminhando a solução de questões, 
tais como, o conflito entre filosofia de vida e ideologia na atividade do educador, a relação entre meios e fins 
da educação, a relação entre teoria e prática, os condicionamentos da atividade docente, até onde se pode 
contá-los ou superá-los”, (2000, p. 23). 
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               Para Antonio Severino, as características específicas da educação, exigem que o 
profissional dessa área deve ser formado, com solidez e competência para ter 

“um rigoroso domínio dos conteúdos científicos e de habilidades técnicas, uma consistente percepção das 
relações situacionais dos homens e uma abrangente sensibilidade às condições antropológicas de sua 
existência” (1994, p. 40). 

 

              Os educadores precisam compreender que consciente ou inconscientemente toda 
prática pedagógica está embasada numa teoria, numa filosofia, ou seja, numa concepção de 
mundo, de educação e de homem que se pretende formar. Essa deve ser a primeira definição a 
ser feita, antes mesmo de se definir quais os objetivos da educação. 

              Nossa educação tem sido pautada pelos princípios do silêncio, da obediência,do 
autoritarismo, da hierarquia, da passividade, da dissimulação (fingir o ensinar e o aprender), da 
omissão, da exclusão, da fraude, da desigualdade. Como resultado dessa prática espera-se que o 
aluno seja um cidadão crítico, atuante, participativo, honesto, solidário, criativo e humano. É a 
grande contradição se revelando entre o discurso e o fazer pedagógico. Os conflitos existem 
porque os interesses das classes sociais são divergentes. Uns lutam pela manutenção do status 
quo, outros querem a transformação da estrutura social a fim de que se desenvolva maior 
equidade social, e muitos, por não terem consciência de como se dão as relações de poder na 
sociedade, alienam-se.  

Neste contexto, segundo Gadotti,o papel diário do educador deve ser crítico e 
revolucionário.  

“Seu papel é o de inquietar, incomodar, perturbar. A função do pedagogo parece ser esta: à contradição 
(opressor/oprimido, por exemplo) ele acrescenta a consciência da contradição” (1988, p. 120). 

 

Essa não é tarefa fácil, mas o educador precisa assumir esse desafio, nessa sociedade de 
conflitos, de classes e de interesses, de criar condições necessárias que fortaleçam o 
aparecimento de uma nova concepção de homem, materializada em pessoas conscientes, 
solidárias, organizadas e capazes de superar o individualismo. No contexto da dominação 
política e da exploração econômica capitalista, o papel do educador revolucionário é o de ser 
um agente atuante do discurso contra-hegemônico. 

Precisamos abrir espaços de comunicação com o nosso aluno, permeada pelo ato da fala 
e da escuta. Deixar que o aluno exponha oralmente sobre seu cotidiano, seus sonhos, sua 
família, seus desejos, seus medos, suas desilusões, suas alegrias, suas tristezas, suas fantasias, 
seus conhecimentos. Esta é a forma de considerá-lo como sujeito de sua história, buscando 
construir sua identidade e subjetividade. 

De acordo com o pensamento de Libâneo (1994),  

“é através do domínio de conteúdos científicos, de métodos de estudo e habilidades e hábitos de raciocínio 
científico é que os alunos poderão formar consciência crítica face às realidades sociais e, assim, terão 
capacidade de assumir no conjunto das lutas sociais, a sua condição de agentes ativos das transformações 
sociais e de si próprios”. 
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O papel da escola na sociedade contemporânea exige mudanças na sua estrutura. 
Assumindo que nessa mudança é necessária a adoção de uma nova abordagem que enseje aos 
egressos a capacidade de investigação de forma a criar condições para o processo de educação 
permanente. 

 

1ª Opção de Procedimento Metodológico:  

Início à Humanização Positiva, ao Equilíbrio e à Afetividade. 

Alunos envolvidos:________________________________________________ 

Comissão Responsável: _____________________________________________ 

                                       _____________________________________________ 

Cronograma de desenvolvimento:_____________________________________ 

Horário de realização da culminância:__________________________________ 

Avaliação através dos indicadores anexos: ______________________________ 

________________________________________________________________ 

Exposição de tabelas com as análises dos indicadores:_____________________ 

Tornar este Projeto Político-Pedagógico um instrumento de humanização, equilíbrio e 
afetividade na transmissão do saber e nas interações que o envolvem é um dos procedimentos 
de maior interesse deste projeto, pois se acredita que se as relações humanas quando estão 
coordenadas em harmonia, entendimento, cooperação e valorização, as pessoas se sentem mais 
produtivas e felizes. Logo, todos os segmentos do CED Taquara podem se tornar mais 
satisfeitos e produtivos. 

“Todo projeto educativo, tem que ser um projeto de humanização. O que implica reconhecer a 
desumanização, ainda que seja uma dolorosa constatação. “Juntar os cacos” triturados pela injustiça, pela 
fome, provocadas pela brutalidade do capitalismo. Buscar a viabilização da sua humanização no contexto 
real, concreto, do Brasil, é o desafio do Projeto Histórico Popular. Recuperar a humanidade roubada do 
povo brasileiro!” (FREIRE, 2000). 

Baseando nas palavras deste autor, temos que reaprender, todos os segmentos do CED 
Taquara, o porquê de gostarmos ou não do que somos e do que representamos, assim como do 
que podemos ser em virtude de avaliações. 

A “Pedagogia Popular” antecede a individual, a particular; e aquela pode reforçar as 
ações positivas para o fazer pedagógico humanizado. Não estamos inventando, no agora, a 
“Pedagogia popular”. Precisamos traçar um itinerário que esclareça a memória coletiva e 
comece, hoje, fazendo analogias de nossos comportamentos em relação ao passado, observando 
os aspectos positivos e negativos. Há muita positividade no povo brasileiro e devemos nos 
preocupar mais em reconhecer o positivo em suas lutas pela sobrevivência. 
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Paulo Freire expõe a Educação como sendo um compromisso e um ato político, logo 
não é e não será imparcial.Observando a Educação sob estes dois aspectos, e compreendendo o 
ato de educar como globalizante, é necessário ter grande responsabilidade quando o educador 
se propõe a utilizá-lo para a transformação da realidade. É importante que a realidade sofra 
modificações para atender aos novos anseios, mas, mantendo-a sempre igual, em confronto 
com os novos propósitos, ela servirá como instrumento de dominação. Para transformá-la, 
precisa-se de uma forma que ajude as pessoas a conquistarem vida com plenitude e alegria.  

Para uma educação de visão dominadora, o povo é analfabeto, ignorante, bárbaro e a 
educação viria então para domá-lo. Agora, o que nos propomos é a concepção de Educação 
através de humanização e não a que instaurou por um longo período, incorporando valores de 
baixa autoestima. 

A meta deste projeto não é domar os alunos, mas conscientizá-los perante as situações 
sociais e individuais, valorizando as RELAÇÕES HUMANAS, de modo que eles entendam o 
porquê da infelicidade ser combatida pelo espírito de alegria e luta, ratificando as palavras de 
Paulo Freire, as quais mostram a Educação como uma exposição da realidade e não apenas da 
transmissão de conteúdos científicos. Desse modo, ela é uma relação entre pessoas, sobretudo 
uma relação entre gerações que lutaram e lutam pela sobrevivência, e principalmente pela 
felicidade. 

No segundo bimestre, reforçando o gênero discursivo e com base em parâmetros de 
letramento deverá ocorrer um SEMINÁRIO CULTURAL (Workshop) em que a humanização 
seja tema, levando em conta, a historicidade mundial, brasileira, estadual, municipal, escolar e 
individual. As MANIFESTAÇÕES CULTURAIS (LITERÁRIAS, MUSICAIS E TEATRAIS) 
poderão ser ajustadas a POSTURAS COGNITIVAS E PSICOLÓGICAS. Perante aos pontos 
expostos, o objetivo central deve ser cultuar a DIVERSIDADE CULTURAL E A 
AFETIVIDADE, NA FORMA DE ALEGRIA, EM SUA EXPOSIÇÃO, pois o povo brasileiro 
se mantém alegre após muitas turbulências, e os nossos alunos fazem parte deste povo e dos 
processos vivenciados. 

 

2ª Opção de PROCEDIMENTO: 

Ensinar sob a perspectiva de emancipação inserida nos pilares do acordo comum, da 
compreensão, do respeito e da prática dos valores humanos, especificamente, da afetividade. 
Portanto, este segundo procedimento trata de letramento, da organização social e da prática da 
cidadania através da instalação de: Comissões Sociais, Grupos de Estudo e da Sociedade de 
Escritores e Leitores e do Grêmio estudantil. 

Alunos envolvidos:________________________________________________ 

Comissão Responsável: ____________________________________________ 

Cronograma de desenvolvimento:_____________________________________ 
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Horário de realização da culminância:__________________________________ 

Avaliação através dos indicadores anexos: ______________________________ 

Exposição de tabelas comas análises dos indicadores:_____________________ 

 
Segundo a tradução das palavras de (Gadotti, 2007), o que significa ensinarna 

perspectiva emancipatória? Significa: educar sempre dandosentido aos atosimpregnados em 
todas as nossas vidas diárias;compreender e transformar o mundo; compartilhar com o mundo 
o além do conhecimento; partilhar ideias e (emoções) partes do coração. Imersos em uma 
sociedade violenta, precisamos, essecialmente, educar para a compreensão. Educar significa 
também desequilibrar-se, duvidar, desconfiar, lutar participar, estar presente no mundo. 

Qué significa enseñar dentro de esta óptica emancipadora? — Educar siempre significa impregnar de 
sentido todos losactosdenuestra vida cotidiana. Es entender y transformar el mundo y a simismo. 
Signif ica compartir conel mundo: compartir más al ládelc o n o c i m i e n t o  y  l a s i d e a s …  
c o m p a r t i r  e l c o r a z ó n .  I n m e r s o s c o m o estamosen una sociedad violenta educar para 
elentendimiento resulta i n d i s p e n s a b l e .  E d u c a r  t a m b i é n  s i g n i f i c a  
d e s e q u i l i b r a r ,  d u d a r , sospechar, luchar, participar, estar presente enel mundo. (Gadotti, 
Moacir. La Escuela y el Maestro Paulo Freire y lapasión de enseñar. 1a. Edición.São Paulo, 2007) 

 
De acordo com as palavras de (Gadotti, 2007), observou-se que,no CED – Taquara, 

para que haja a emancipação é necessário focar com mais intensidade em:interesse, visão 
crítica, capacidade de dialogar,organização dentro dos pilares do acordo comum, da 
compreensão, do respeito e da prática dos valores humanos, especificamente, da afetividade. 

Através da emancipação dos segmentos,a responsabilidade é dividida e o prêmio é o 
sentimento de liberdade, confiança, boa autoestima e união. Logo, inicia-se um processo real de 
interação e respeito que levará a uma aprendizagem significativa. Segundo (Smith, F. 1998, ET 
all), a leitura de vários assuntos relativos às dificuldades da aprendizagem precisa ser 
praticada enfaticamente, e direcionada aos aspectos sociais.Portanto, para a execução deste 
procedimento, é necessário que as informações sejam buscadas e as discussões respectivas 
ocorram sobre: 

� O que é aprendizagem? 
� O que as novas pesquisas trazem sobre o funcionamento do cérebro humano? 
� Quais são as condições para que ocorra o aprendizado? 
� Como ocorre o processamento da informação? 
� Quais são os estilos de aprendizagem? 
� Quais são os transtornos na aprendizagem? 
� Qual é o papel dos pais? 
� Quais são os papeis dos profissionais em Educação? 
� Quais são as estratégias linguísticas para formação de bons escritores e leitores? 

E qual é o desempenho almejado em situações de libertação e interação social? 
� O processo de leitura e escrita ocorre em todas as modalidades de ensino? Este 

processo está baseado em níveis de leitura, organização social e intelectual? 
� Como esta escola reage aos processos de emancipação e organização sociais? 
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� Há o compromisso com a descentralização e a democratização dentro de reais 
processos? 

É notória a intenção deste Projeto em preparar todos os segmentos em conceitos, 
definições e analogias sobre aspectos linguísticos, de aprendizagem e de organização social em 
vários setores e graus. 

http://www.trabalhosfeitos.com/assineNo livro Letramento: Um Tema em Três Gêneros, 
a autora Magda Soares apresenta o tema letramento sob três eixos: o verbete, um texto didático 
e um ensaio acadêmico. Esse livro mostra variadas situações e diferentes enfoques para cada 
enunciado, que, depois de devida análise, incorpora novos significados, do mais simples ao 
mais complexo. Dessa forma, essa obra, pode-se abranger o tema Letramento desde o público 
mais simples aos pesquisadores. 

Este termo novo técnico, Letramento, tem sua origem na língua inglesa, especificamente 
da “literacy”. É notório que esse termo tem uma relevância incomparável, já que em todas as 
realidades sociais não é suficiente apenas saber ler e escrever, mas interagir efetivamente às 
práticas sociais do ler e escrever necessárias à verdadeira cidadania. A autora afirma que o 
“letramento” se caracteriza ao indivíduo que sabe fazer uso dos gêneros textuais, em três 
níveis de leitura, adequando-se às exigências que a sociedade requer nas práticas de leitura e 
escrita no cotidiano. 

Magda Soares, no segundo gênero, o texto didático, enfatiza os conceitos de 
alfabetização e letramento, explicando também o processo de surgimento de novos vocábulos 
devido à necessidade de se nomear novos objetos e novas situações. Em relação a letramento, 
faz um apanhado que vai desde a explicação do significado, do motivo, de onde surgiu, 
exemplos, perguntas e respostas. Logo, apresenta uma verdadeira elucidação, contextualização 
exemplificação e análise crítica dos benefícios de seu domínio e execução individual e social. 

O tema letramento, no contexto da política educacional, sob o prisma da avaliação e 
medida, por ser ainda um assunto novo, nem sempre vem sendo compreendido com clareza 
pelos professores do Ensino Fundamental e ou Médio. Desde a infância, o professor precisa 
auxiliar as crianças ao longo do caminho da aprendizagem da leitura e da escrita, dentro dos 
parâmetros do Letramento. Esse caminho precisa ser bem delineado, conceituado para que se 
possa pensar em uma proposta de letramento para as outras Modalidades de ensino. 

É relevante que se forme, constantemente, grupos de estudo para o desenvolvimento 
de alunos e demais segmentos escolares em pessoas letradas, e que o objeto de estudo, o 
Letramento seja embasado em teoria, reflexão e referência nos meios acadêmicos. Desse 
modo,compreendendo a conceituação, a contextualização e a avaliação deste novo fenômeno 
de leitura e escrita, aprofunda-se a temática, realiza-se a prática dos gêneros, e se revisa as 
referências bibliográficas, quer sejam as de Ferreiro, Tfouni, Kleiman, Soares, Bortonee outros. 

A questão da atualidade do termo letramento, mesmo em referência à década de 70 e 
80, ainda pode ser considerado bastante atual no campo da educação brasileira, devido a soma 
total de anos que nos remetem ao ano de 2013. Assim, de acordo com Soares (2009, p. 33), 
esse termo parece ter sido usado pela primeira vez no país no ano de 1986 por Mary Kato, no 
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livro “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística”. Como parte de título de livro, 
o termo apareceu no ano de 1995,o que traduz a sua ampliação no tempo. 

“Os significados do letramento”, organizado por Angela Kleiman e “Alfabetização e 
Letramento”, de Leda V. Tfouni, são utilizados para embasar trabalhos na amplitude de 
letramento, desde a sua origem até as reflexões mais profundas: os motivos, adequação 
vocabular, já que é uma nova palavra ligado à falta de uma palavra que possa explicar o sentido 
deste fenômeno.  

A busca de um termo que mostrasse a amplitude da leitura e escrita no meio social, em 
sua prática, foi o contexto em que surgiu o termo letramento, distribuído assim: discussões 
sobre a década de 80 as altas taxas de repetência, o analfabetismo brasileiro, o processo que a 
criança percorre para aprender a ler e a escrever, Ferreiro e Teberosky (1979), a reflexão sobre 
a problemática da alfabetização. 

Após longa reflexão sobre a ocorrência do analfabetismo no Brasil, foi necessário 
encontrar uma palavra que se referisse à condição ou ao estado contrário daquele expresso pela 
palavra analfabetismo, ou seja, uma palavra que representasse o estado ou condição da pessoa 
queestá alfabetizada e domina o uso da leitura e da escrita nas interações sociais.  

De acordo com as relações de letramento e escolarização e as referências teóricas, os 
procedimentos escolares precisam pautar-se em alguns pilares: Letramento, Escolarização, 
Práticas sociais de leitura e escrita, Níveis de leitura e Transformação social. Logo, a 
sistematização das contribuições do Letramento em sua amplitude envolta de reflexões de 
cunho teórico sobre a origem do termo, conceituação e as possíveis relações entre letramento e 
escolarização podem gerar um ensino de boa qualidade e transformador. 

 
 
3ª Opção de PROCEDIMENTO:  
Mapa Global 
 
Eu e o mundo: Associação, construção e reconstrução. 

Alunos envolvidos:________________________________________________ 

Comissão Responsável: ____________________________________________ 

Cronograma de desenvolvimento:_____________________________________ 

Horário de realização da culminância:__________________________________ 

Avaliação através dos indicadores anexos: ______________________________ 

Exposição de tabelas com as análises dos indicadores:_____________________ 

Eu, minha família, minha escola,meu trabalho, minha cidade, meu país, meu mundo. O 
que eu era? Mudei?O que eu sou?O que fiz? O que tenho feito?O que aprendi e ou ensinei me 
levou ao equilíbrio, à felicidade, à paz, aos valores, à justiça,ao emprego, à família, a um 
trabalho produtivo, a uma cidade/ núcleo rural melhor, a construção de um país sério e digno, a 
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um mundo mais solidário e responsável? As minhas metas foram atingidas? Todos foram 
contemplados? Como vou dizer ao mundo o que sou? Através de quais gêneros textuais e de 
quais argumentos filosóficos eu posso mostrar e discutir esse mundo? 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
A avaliação institucional será realizada através de procedimentos e indicadores 

discutidos os acordados, os quais permitirão a análise e a orientação sobre os procedimentos 
pedagógicos, administrativos e financeiros da Escola, a partir dos parâmetros oferecidos por 
este Projeto Político pedagógico, consubstanciados nos anseios de Gestão Democrática e 
Participativa. 
 Com a realização da autoavaliação e avaliação global, será possível diagnosticar os 
progressos e as dificuldades dos docentes, discentes e demais funcionários desta escola ante a 
realização dos projetos, ao processo geral de ensino e aprendizagem e aos objetivos e 
procedimentos expostos. 

            Com base nestes resultados, devemos procurar desenvolver atividades de acordo com o 
currículo da educação básica das Escolas públicas (PCN’s). Sendo assim, o processo avaliativo 
tem por base as diretrizes pedagógicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal.A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita 
ao professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que gerem 
avanços na aquisição de conhecimento do aluno. Tem como função acompanhar, orientar, 
regular e redirecionar o trabalho educativo. Portanto, deve estar a serviço da aprendizagem, 
cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando 
identificar problemas, encontrarem soluções e corrigir rumos.  

         Mesmo reconhecendo a importância das muitas concepções e práticas distintas acerca do 
que significa avaliar, a avaliação formativa é a abordagem proposta pela Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal e a que adotamos no centro Educacional Taquara, pois esta 
forma de avaliação tem o objetivo de identificar e conhecer o que o aluno já aprendeu e o que 
ele ainda não aprendeu, afim de que se providenciem os meios necessários à continuidade dos 
seus estudos. Esta abordagem é vista, assim, como uma grande aliada do aluno e do professor, 
porque possibilita a co-responsabilidade e a reorganização do trabalho pedagógico da 
Instituição Educacional e da sala de aula. Os alunos exercem papel central, devendo atuar 
ativamente em sua própria aprendizagem. O professor observa todas as informações 
disponíveis sobre a aprendizagem do aluno e também deve ficar atento para identificá-las, 
registrá-las e analisá-las. 
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           Neste tipo de avaliação o ato de avaliar inicia se pelo diagnóstico e visa ao levantamento 
de informações e ao mapeamento de dados para a compreensão do processo de aprendizagem 
do aluno; assume uma dimensão participativa, quando o professor, a partir de mecanismos 
adequados, discute com os alunos o estágio de aprendizagem alcançado; e ocorre naturalmente 
de forma processual e contínua, uma vez que as intervenções acontecem de imediato, no dia-a-
dia, evitando-se momentos estanques de recuperação. Salienta-se, contudo, que o processo de 
avaliação não descarta a utilização da prova, que pode ser útil quando seus resultados são 
associados aos demais procedimentos avaliativos. Nesse sentido a avaliação assume uma 
característica dinâmica no processo educativo e impulsionadora da aprendizagem do aluno e 
também promotora da melhoria do ensino.    

               A avaliação no contexto escolar deve centrar-se na forma como o aluno aprende, sem 
descuidar da qualidade do saber. A aprendizagem se dá numa construção pessoal do sujeito que 
aprende, influenciada tanto pelas características pessoais quanto pelo contexto social. Com tal 
abrangência, a avaliação deve ser contínua, formativa, na perspectiva do desenvolvimento 
integral do aluno, com objetivo de detectar e prevenir os problemas identificados, 
estabelecendo um diagnóstico correto para cada aluno e identificando as possíveis causas de 
seus fracassos ou dificuldades, visando uma maior qualificação da aprendizagem, promovendo 
a participação efetiva do professor nesse processo valorizando o potencial qualitativo e 
quantitativo de cada aluno. 

              A avaliação deve configurar-se como uma prática de investigação do processo 
educacional e como meio de transformação da realidade escolar partindo da observação, da 
análise, de reflexão crítica sobre a realidade/contexto. Esse processo exige o envolvimento, o 
comprometimento e a responsabilidade de todos no processo de avaliação, onde estabelecem as 
necessidades, prioridades e as propostas de ação para os processos de ensino e de 
aprendizagem, na construção de uma educação transformadora, afetiva, cidadã e responsável 
socialmente. De acordo com Cipriano Luckesi,“a prática da avaliação nas pedagogias 
preocupadas com a transformação deverá estar atenta aos modos de superação do 
autoritarismo e ao estabelecimento da autonomia do educando, pois o novo modelo social 
exige a participação democrática de todos”. (2002, p. 32). 

             A avaliação democrática é aquela que não exclui o educando, mas o inclui nocírculo da 
aprendizagem. É o diagnóstico que permite a decisão de direcionar ou redirecionar o processo 
de ensino e aprendizagem. Para que a avaliação diagnóstica constante seja possível, é preciso 
compreendê-la e realizá-la comprometida com uma concepção pedagógica. Sendo essa 
preocupada com a perspectiva de que o educando deverá apropriar-se criticamente do 
conhecimento. 

            A avaliação que se realiza em nossas escolas, ao nível de Brasil, não está garantindo a 
qualidade do ensino, não está sendo democrática, nem tão pouco está servindo para transformar 
uma sociedade que se caracteriza pelo modo capitalista de produção e coloca-se cada vez mais 
competitiva e excludente. 
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            A pedagogia do exame é ainda reinante e a avaliação é tomada como sinônimo de 
controle, um momento de aplicação de provas, onde são classificados através de números, 
letras e pareceres que em nada exprime a real aprendizagem do aluno nem sua qualidade 
pessoal-intelectual, serve apenas para classificá-lo, que é o passo prévio para a seleção e 
exclusão. 

           Pensar em mudanças na prática avaliativa é partir para novos rumos, inovar o ensino-
aprendizagem, pensar na forma que ensinamos, a quem ensinamos e porque ensinamos para 
chegar no como avaliar, quem avaliar e para que avaliar. Nesta perspectiva, a avaliação servirá 
para verificar a apropriação do conhecimento por parte do aluno. O ensino-aprendizagem e a 
avaliação não são momentos separados, acontecem de forma contínua em interação 
permanente. Os objetivos devem ser bem claros e os conteúdos selecionados pelo seu grau de 
importância para a vida do aluno. A avaliação deve ser parte integrante do processo de 
aprendizagem, deve ser incorporada às atividades normais da sala de aula, envolvendo os 
alunos no processo chamado de auto-avaliação, a fim de que possam refletir sobre como e o 
quanto aprenderam. 

          A avaliação não pode limitar-se apenas na etapa final de uma determinada prática. Ela 
deve estar sempre presente, indicando o caminho a seguir. Quando se constata que o aluno não 
aprendeu o que foi ensinado, o professor deve rever os programas, retificá-los, repensar a 
metodologia, descobrir falhas no processo, buscar outros caminhos, lançar novas indagações e, 
partir para novas práticas em busca de melhores resultados. 

         Mudar a avaliação não é tarefa simples e fácil, porém é imprescindível. Para transformar 
a prática avaliativa, é necessário questionar a educação desde suas concepções, seus 
fundamentos, sua organização, suas normas burocráticas. Isso implica em mudanças 
conceituais, redefinição de conteúdos, das funções docentes e discentes, entre outros.  

          A transformação da avaliação abrirá caminhos para a construção de novas possibilidades 
e de novas questões. Será mais um meio para fazer avançar o processo de ensino-
aprendizagem, garantindo a qualidade social do ensino.     

          Sendo assim, é necessário pensar em conjunto, envolvendo todos os interessados para 
propor uma reestruturação interna da escola, quanto a sua forma de avaliar e se efetivar a 
aprendizagem. Para Celso Vasconcellos, “os educadores devem se comprometer com o 
processo de transformação da realidade, alimentando um novo projeto comum de escola e 
sociedade” (1994, p.85). Assim, o educador estará consciente que seu trabalho servirá para 
construir uma sociedade mais humana e mais justa, onde o direito do saber não pertence só a 
uma determinada classe de pessoas. 

Nesta escola, pretende-se adotar uma avaliação dentro das disposições orientadas como regras 
comuns ao Ensino Fundamental e Médio, previstas na LDB 9394/96, Art. 24, Inciso V e 
Deliberação nº 007/99, sendo contínua, cumulativa e diagnóstica, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos.Adotou-se uma ficha de qualitativo e quantitativo onde os 
professores fazem a avaliação geral no decorrer do bimestre e tem um instrumento de 
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informações eficaz e imediato de cada aluno e a partir desta, juntamente com a ata do conselho, 
a presença da família, buscar soluções para os baixos índices de aprendizagem e disciplina. 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS E  

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

 

Nº. 

 

Matrícula 

 

Nome do professor/servidor 

 

TURNO 
 

Padrão 

 

Função 

 

Data 

Admissão 

NA 
ESCOLA 

CARGA 

 

NA SEE/DF 

SERVTEM 

M V N 1 2 20h 40h 

1. 026.481-4 Lucinéa Vicentina M. M. Vieira x X  23-PQ4 Professor 18/05/95 x x   

2.  Angela Moreira  x X   Professor 22/02/13 x x  x 

3. 027.956-0 Marcondes Neves Leão x X  G2-AQ3 Agente 
Educação 

17/01/96 x x  x 

4. 028.380-0 Eunice Mendonça dos Reis x X  G2-AQ5 Agente 
Educação 

12/04/96 x x  x 

5. 030.924-9 Gilson Domingos de Paiva X X   Professor  x x  x 

6. 031.246-0 Vania de Jesus Paiva x X  25-PQ4 Professor  x x  x 

7. 031.303-3 Welma Marques M. Resende x X  22-PQ4 Professor  x x  x 

8. 031.365-3 Hermes Vieira Lima Junior x X  22-PQ3 Professor 28/02/97 x x  x 

9. 032.177-X Adva de Sousa Caldas x X  25-PQ4 Professor 08/04/97 x x  x 

10. 032.252-0 Carla Josefa Miranda x X  21-PQ4 Professor 09/04/97 x x   

11. 032.356-X Sivore Celestino Pinto x X  25-PQ4 Professor 11/04/97 x x  x 

12. 034.089-8 Patrícia Regy Magalhães x X  21-PQ3 Professor 01/10/97 x x  x 

13. 035.783-9 Volemar Ornelas Araujo x X  20-PQ4 Diretor 26/01/98 x x  x 

14. 036.992-6 Glenda Amado Sales x X  21-PQ4 Professor 12/02/98 x x  x 
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15. 038.159-4 Fernanda M.de Oliveira x X  20-PQ3 Professor 12/02/99 x x  x 

16. 039.007-0 Aline Cristina de Carvalho x X  16-PQ4 Professor 22/03/99 x x  x 

17. 039.613-3 Telma Vaz Fernandes x X  16-PQ4 Professor  05/04/99 x x  x 

18. 041.340-2 Leonides Alves Guimarães x X  08-XA4 Agente 
Educação 

21/03/90 x x  x 

19. 041.447-6 Neusa Lemes x X  I1-AQ4 Agente 
Educação 

22/03/90 x x  x 

20. 044.509-6 Sonia Margaret Fagundes x X  24-PQ4 Professor 19/06/90 x x  x 

21. 045.291-2 Lázara Maria de P. Piasentin x X  25-PQ3 Professor 28/08/91 x x  x 

22. 046.431-7 Valéria Venâncio Pena x X  25-PQ3 Professor 28/02/92 x x  x 

23. 049.184-5 Silvana F. da S. Mesquita x X  H2-AQ4 Agente 
Educação 

28/04/93 x x  x 

24. 049.629-4 Aparecida da Costa Dias x X  25-PQ4 Professor 17/05/93 x x  x 

25. 049.805-X Amélia Pereira da Silva x X  H2-AQ3 Agente 
Educação 

03/06/93 x x  x 

26.  Ednalva Gomes  x X   Professor 23/11/98 x x  x 

27.  Flavio Eduardo x X   Professor 06/02/07 x x  x 

28.  Gleyciane Cirilo x X   Professor 29/02/16 x x  x 

29. 068.355-8 Rosilene Bezerra Ferraz x X  I1-AQ3 Agente 
Educação 

31/08/89 x x  x 

30. 181.084-7 Eila de Araujo Almeida x X  08-PQ5 Professor 29/07/09 x x   

31. 181.120-7 Alessandra de Paula G. Pires x X  15-PQ4 Professor 27/07/09 x x  x 

32. 200.399-6 Jossiane Ribeiro x X  19-PQ3 Professor 14/05/99 x x  x 

33. 200.518-2 Carmosita de Moura Aquino x X  20-PQ4 Professor 24/05/99 x x  x 

34. 200.652-9 Benedito Cardoso de Barros x x   18PQ-3 Professor 13/07/99 x x  x 

35. 201.674-5 Rosangela Pereira de Paula x X  16-PQ4 Professor 12/09/00    x 

36. 203.305-4 Roseli Isabel Provensi Welker x X  14-PQ4 Vice-Diretora 12/03/01 x x  x 

37. 203.347-x Patrícia de FátimaGalvão x X  14-PQ3 Professor 14/03/01 x x  x 

38. 206.696-3 WalériaDurand dos Santos x X  15-PQ4 Professor 24/01/04 x x  x 

39. 208.651-4 Glaziela Maria Borges x   13-PQ4 Professor  x  x  

40. 208.778-2 Ana Paula Pinto Carvalho x X  09-PQ4 Professor 07/07/05 x x  x 
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ATUALIZAR QUADRO DE FUNCIONÁRIOS! 

41. 212.907-8 Karla Daniella de A. Paiva x X  16-OQ4 Orientador 
Educacional 

 x x  x 

42. 221.047-9 Glauber Cristo A. de Carvalho x   4-PV5 Professor  x  x  

43. 222.371-6 Angela Moreira dos Santos X X   Professor  x x  x 

44. 225.449-2 Sandra Ferreira Rodrigues x X  01-TQ2 Técnico 
Escolar 

05/02/13 x x  x 

45. 226.645-X Larissa Silva Nascimento x   03-PV5 Professor  x  x  

46.  Lidiane Magalhaes x X   Professor 10/03/17 x x   

47. 231.161-1 Fabíula Sousa Amorim x   O2-PQ5 Professor 10/09/14 x   x 

48. 300.234-9 Denise Regina C.S. Oliveira x X  18-PQ4 Professor 22/02/00 x x  x 

49. 300.478-3 Luciene Maria M. Ferreira x X  19-PQ4 Professor 01/03/00 x x  x 

50. 300.769-3 Ana Gonçalves da Costa x X  18-PQ4 Professor 23/03/00 x x  x 

51. 300.845-2 Renata Batista de Sousa x X  18-PQ4 Professor 28/03/00 x x  x 

52. 032.413-2 Elizabeth Marra dos Santos x X   Professor  x x  x 

53. 031.466-7 Monica Martins Bonfante X X   Professor  x x  x 

54.  Marco Vinicio da Costa X X   Professor  x x  x 

55. 031.917-1 Marcia Lobo de Faria Carvalho X X   Professor  x x  x 

56.  Mario Cesar da Silva X X   Professor 14/01/98 x x  x 

57.  Simone Correia X X   Professor 24/03/87 x x  x 

58.  White Star Ferreira X X   Professor 13/02/01 x x  x 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA DEMOCRÁTICA 
E PEDAGÓGICA 

 
Operacionalização da Gestão e Práticas Pedagógicas 

 
 

Recursos Humanos:  
O papel específico dos segmentos da comunidade escolar Equipe Gestora 

                   A Equipe Gestora é o órgão decisório executivo e co-responsável que supervisiona, 
coordena e fiscaliza todas as atividades administrativas e pedagógicas da instituição de ensino. 
Ela deve assegurar a fidelidade dos princípios educacionais do estabelecimento de ensino em 
sua praxe educativa, zelando, prioritariamente, pela qualidade dos serviços educacionais e do 
ensino praticado na escola.A função da Direção é de congregar e dinamizar todas as forças 
vivas da comunidade educativa e canalizá-las rumo a objetivos educacionais, visando 
aqualidade de ensino, procurando integrar todos os organismos da estrutura administrativa e 
pedagógica assegurando a unidade de pensamento e de ação. 

             É responsabilidade da Direção,representar o estabelecimento de ensino, em caráter 
oficial, perante as autoridades do poder público e junto às instituições culturais, profissionais, 
associativas, sindicais e outras; fazer cumprir as leis e determinações legais dos órgãos 
competentes; acompanhar e avaliar o desempenho profissional dos funcionários e professores; 
administrar verbas; cuidar e zelar pelo patrimônio da instituição de ensino. 

             A Direção deve fazer cumprir as determinações legais da SEDF e CRE,procurando 
promover o bem estar dos profissionais que atuam na instituição de ensino, exercendo as 
demais atribuições inerentes ao cargo, como determinado pelo Regimento Escolar das 
Instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal e que são: 

“Art. 6º À equipe gestora, constituída pelo Diretor e Vice-Diretor, compete cumprir o Termo 
de Compromisso assinado no ato da posse, que contemplará as competências da Gestão 
Compartilhada nos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro além daquelas decorrentes 
do cargo, bem como as atribuições a serem definidas pela Secretaria de Estado de Educação. 
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Art. 9º São obrigações e responsabilidades da equipe gestora: 

I - elaborar ou revisar e atualizar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, 
coletivamente, durante a sua gestão; 

II - implantar ou implementar o Conselho Escolar da instituição educacional, em conformidade 
com a legislação vigente, adotando ações que visem o fortalecimento de sua atuação; 

III - garantir o cumprimento da carga horária de acordo com as matrizes curriculares aprovadas 
para Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, distribuídas em, no mínimo, 200 
(duzentos) dias letivos e 1.000 (mil) horas, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 

IV - cumprir os dias letivos e horas estabelecidas por turma, separadamente, conforme as 
orientações emanadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal; 

V - montar a matriz curricular da instituição educacional em consonância com as Diretrizes 
Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação; 

VI - garantir o acesso do aluno e velar pela sua permanência na instituição educacional, de 
acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação; 

VII - garantir a lisura e a transparência na utilização e regular prestação de contas dos recursos 
repassados à instituição educacional, bem como daqueles por ela diretamente arrecadados; 

VIII - distribuir a carga horária dos professores segundo as normas estabelecidas pela 
Secretaria de Estado de Educação; 

IX - assegurar a qualidade das informações disponibilizadas por meio do sistema de informação 
adotado, mediante atualização contínua dos dados, conforme diretrizes da Secretaria de Estado 
de Educação; 

X - assegurar a prestação, de forma tempestiva, das informações solicitadas pela Diretoria 
Regional de Ensino e pelos Órgãos Centrais da Secretaria de Estado de Educação; 

XI - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

XII - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

XIII - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 

XIV - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução de sua proposta pedagógica; 

XV - notificar ao Conselho Tutelar do Distrito Federal, ao Juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade 
de faltas acima de 50% do percentual de dias letivos permitido em lei (25%); 

XVI - acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da 
instituição educacional; 
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XVII- promover atividades extra-classe em caso de compensação para Dias Letivos,tais como: 

 

� Ponto facultativo; 
� Reuniões extraordinárias; 
� Compactação de Turnos (vespertino/matutino); 
� Datas Comemorativas; 
� Culminância de Projetos; 
� Conselho de Classe Participativo com redução de horário; 
� Eventos que envolvam os parceiros da escola em ações comunitárias; 
� Reuniões de pais e mestres; 
� Feiras científicas e culturais; 
� Abonos dos professores em regência de classe.    

 

Corpo Docente 

O corpo docente é constituído por profissionais que têm a função de ensinar.Esta prática 
implica uma reflexão sobre o que, como e porque se ensina. Assim, envolve competência 
profissional, a necessidade de estudo e pesquisa permanente, o compromisso ético e político 
com a sociedade e com a escola pública. 

O profissional docente tem a responsabilidade de elaborar a Proposta Pedagógica junto com a 
comunidade escolar na qual atua, bem como elaborar e cumprir o seu plano de trabalho em 
conformidade com o mesmo. O docente deve estabelecer uma relação afetiva, ética e política 
com o educando. Sendo sua responsabilidade a formação do cidadão solidário, participativo, 
ético, responsável, crítico e criativo, capaz de exercer sua cidadania, fazendo parte de uma 
sociedade mais justa e igualitária. 

O professor tem a incumbência de zelar pela aprendizagem dos seus alunos, estabelecer 
estratégias de recuperação aos de menor rendimento, revendo conteúdos, mudando 
metodologias, buscando alternativas de ensinar e aprender. O professor deve cuidar para que 
não haja discriminação de cor, raça, sexo, religião e classe social, resguardando sempre o 
respeito humano ao aluno. 

O docente deve detectar, através do acompanhamento de ensino/aprendizagem, os 
possíveis casos de excepcionalidades e encaminhá-los ao professor pedagogo para avaliação 
diagnóstica; estimular e garantir a participação efetiva dos educandos com necessidades 
educacionais especiais nas atividades escolares e elaborar, junto à equipe pedagógica, o plano 
especial de ensino, fazendo adaptações no currículo e na avaliação, se houver necessidade. 

Cabe ao professor escolher, juntamente com a equipe pedagógica, livros e materiais 
didáticos conforme a proposta pedagógica da SEDF, apresentar projetos de enriquecimento 
curricular, novas estratégias de trabalho e recursos didáticos para melhorar a qualidade de 
ensino. É responsabilidade do professor manter o livro de registro de classe atualizado, com 
todos os campos devidamente preenchidos, sendo os registros fidedignos à realidade; 
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comunicar ao supervisor pedagógico , secretaria ou direção, todos os problemas referentes ao 
processo pedagógico, como faltas de alunos, aprendizagem,comportamento, buscando 
orientação da equipe pedagógica quando houver dúvidas relacionadas ao seu trabalho, reavaliar 
constantemente os resultados, procurando rever sua prática quando necessário, buscando novas 
alternativas de trabalho. 

             O professor deverá comparecer às convocações do estabelecimento de ensino, reuniões, 
Conselho de Classe, cumprir os dias letivos e horas-aulas estabelecidas pela Lei e não deixar 
faltar carga horária ao aluno. Cabe também ao professor, participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional, colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, zelar pelo tratamento aos 
pais, diante de problemas conflituosos. 

            A escola pública brasileira ainda está permeada por muitas contradições. Cabe ao 
profissional da educação refletir sobre a sua identidade e sua função, sabendo que poderá 
enfrentar desafios e dificuldades concretas. 

          Portanto, é necessário manter o exercício permanente do diálogo, a organização do 
trabalho pedagógico, estar em formação continuada, tendo sempre o compromisso de buscar 
uma escola pública de qualidade para todos. 

 

Supervisor Administrativo: 

          O Regimento Escolar define que: 

“Art. 10 São atribuições dos supervisores administrativos: 

I. assistir ao Diretor e ao Vice-Diretor em assuntos administrativos; 
II. coordenar o planejamento das atividades administrativas, bem como sua execução e 

avaliação; 
III. providenciar a criação ou o remanejamento de recursos materiais para a melhoria das 

condições de ensino, incluindo a reprodução e a montagem de materiais didáticos; 
IV. zelar pela aplicação da legislação pertinente; 
V. promover bom relacionamento entre os profissionais da instituição educacional; 

VI. assessorar a aplicação e a execução dos recursos oriundos do Programa de 
Descentralização Administrativo-Financeiro – PDAF, nos termos da legislação vigente. 

VII. distribuir tarefas entre os Serviços e Setores administrativos da instituição educacional; 
VIII. zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento; 

IX. manter atualizado o cadastro dos profissionais de educação da instituição educacional; 
X. acompanhar e informar a frequência dos profissionais de educação da instituição 

educacional, bem como assuntos relativos ao pagamento e demais informações 
relacionadas à sua vida profissional. 

Parágrafo único:“As atribuições dos Supervisores Administrativos das instituições 
educacionais podem ser acrescidas por ato próprio da Secretaria de Estado de Educação”. 
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Supervisor Pedagógico 

                  O Supervisor Pedagógico é o profissional responsável pela organização do trabalho 
pedagógico escolar, e deve, juntamente com a equipe pedagógica da escola, agir, intervir, 
lançar novos desafios, quebrar o equilíbrio e, assim, contribuir com a busca de novos 
conhecimentos e práticas libertadoras, na construção da escola pública democrática de 
qualidade. Entendendo que não há construção isolada de um projeto de escola, de educação e 
de sociedade. 

O trabalho é coletivo, permanente, e exige a participação, o debate e o diálogo. Cabe ao 
supervisor pedagógico, fomentar a organização de espaços na escola, a fim de possibilitar o 
debate sobre trabalho pedagógico, definindo em conjunto, o calendário escolar, a organização 
das classes, horários, rituais, metodologias, reuniões por áreas, atividades extracurriculares, o 
currículo, questões disciplinares, avaliação e implementação dos programas de ensino e 
projetos pedagógicos para a comunidade escolar. 

A organização do trabalho pedagógico está diretamente vinculada ao debate acerca do 
modelo de gestão escolar, da construção cotidiana da Proposta Pedagógica, da tomada de 
decisões nas instâncias colegiadas e na transparência do uso dos recursos públicos na escola. 
Portanto, cabe também ao supervisor pedagógico, acompanhar a relação entre alunos, 
funcionários, professores, direção, pais e comunidade, participar na composição e nas ações do 
Conselho Escolar e APM, participar na formulação e na aplicação do regulamento da 
biblioteca, do Regimento Escolar, no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
participar da discussão sobre o processo de seleção do livro didático. Enfim, atuar efetivamente 
em todas as questões que estão diretamente relacionadas com o pedagógico, com o exercício 
cotidiano de busca de coerência entre a teoria e a prática. 

O supervisor pedagógico deve ter o compromisso com as ações pedagógicas que 
possibilitam a apropriação do conhecimento de todos, sem discriminação e preconceitos, 
estando atento às questões como a evasão, a repetência, o baixo rendimento escolar, o 
atendimento às pessoas com necessidades educativas especiais, questões étnico-raciais. Para 
tanto,deve conduzir discussões, reflexões, promovendo o trabalho integrado de toda equipe, em 
busca de meios para que todos tenham melhor qualidade de ensino, visando construir caminhos 
de emancipação. Desvelando dialogicamente a realidade opressora e o opressor que muitas 
vezes são reproduzidas na prática cotidiana escolar. Sendo assim, são necessárias propostas 
educativas voltadas para a formação humana, valorizando o sentido da solidariedade e 
fraternidade, o pleno exercício da cidadania. 

E, como determina o Regimento Escolar: 

Art. 11 O Supervisor Pedagógico deverá assistir ao Diretor e ao Vice-Diretor em assuntos 
pedagógicos e articular as ações dos coordenadores pedagógicos, de modo a: 

I. implementar, acompanhar e avaliar a Proposta Pedagógica da instituição educacional; 
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II. orientar e coordenar os docentes nas fases de elaboração, execução, implementação e de 
avaliação da Proposta Pedagógica; 

III. divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 
promovidas pela instituição educacional, pela Diretoria Regional de Ensino e pela 
Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional, inclusive as de formação 
continuada; 

IV. estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da 
Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, por meio de pesquisas, de 
estudos individuais e em equipe e de oficinas pedagógicas locais; 

V. divulgar e estimular o uso de recursos tecnológicos, no âmbito da instituição 
educacional, com as orientações metodológicas específicas; 

VI. orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto ao 
desenvolvimento da Proposta Pedagógica; 

VII. realizar reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as ações pedagógicas; 
VIII. elaborar, com a equipe, relatórios das atividades desenvolvidas, propondo soluções 

alternativas para as disfunções detectadas e encaminhá-los, bimestralmente, e também 
quando solicitado, ao Núcleo de Monitoramento Pedagógico da Diretoria Regional de 
Ensino; 

IX. coordenar e acompanhar, de acordo com suas competências específicas e em articulação 
com o Serviço de Orientação Educacional, com a Equipe Especializada de Apoio à 
Aprendizagem e com os profissionais que atuam na Sala de Recursos, o atendimento 
aos alunos que apresentem transtornos funcionais, como transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade, transtorno de conduta, dentre outros, em conformidade com as 
orientações vigentes. 

X. acompanhar os resultados das avaliações desenvolvidas na rede pública de ensino do 
Distrito Federal. 

Parágrafo único: Nas instituições educacionais onde não houver coordenador pedagógico o 
Supervisor Pedagógico desenvolverá as atribuições deste. 

 

 Secretaria 

 A Secretaria é o órgão que tem a seu encargo a responsabilidade pela escrituração, 
documentação e correspondência do Estabelecimento, assessorando a Direção em sua área de 
atuação. Os serviços de Secretaria são coordenados e supervisionados pela direção, ficando a 
ela subordinados. 

O cargo de secretário (a) deve ser exercido por profissional devidamente qualificado 
para desempenhar essa função, de acordo com as normas da Secretaria de Estado da Educação 
do Distrito Federal (SEDF), em ato específico.     

O secretário ou a secretária, por condições legais e regimentais, exerce uma ação ao 
mesmo tempo centralizadora e abrangente, porque seu setor relaciona-se com todos os demais 
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setores envolvidos no processo pedagógico e na vida escolar. São atribuições do chefe de 
secretaria: 

I. assistir à Direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, referentes à vida 
escolar dos alunos das instituições escolares; 

II. planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria Escolar; 
III. organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as normas, as 

diretrizes, legislações e demais documentos relativos à organização e funcionamento 
escolar; 

IV. instruir processos sobre assuntos pertinentes à Secretaria Escolar; 
V. atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria Escolar e 

demais documentos, respeitando o sigilo profissional; 
VI. coordenar o remanejamento escolar, a renovação de matrículas e efetuar matrículas 

novas, observando os critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula para as 
instituições educacionais públicas do Distrito Federal; 

VII. VII - formar turmas, de acordo com os critérios estabelecidos na Estratégia de 
Matrícula; 

VIII. assinar documentos da Secretaria Escolar, de acordo com a legislação vigente; 
IX. incinerar documentos escolares, de acordo com a legislação vigente; 
X. atender a comunidade escolar com presteza e eficiência; 

XI. utilizar o sistema de informação, definido para a Rede Pública de Ensino, para registro 
da escrituração escolar; 

XII. manter atualizadas as informações no sistema para emissão da documentação escolar; 
XIII. escriturar rotinas de segurança das informações por meio dos recursos de informática; 
XIV. inserir no Cadastro Nacional de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, os Planos de Cursos apresentados à Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal para aprovação, sob orientação da Coordenação de Supervisão 
Institucional e Normas de Ensino; 

XV. prestar, anualmente, as informações relativas ao Censo Escolar, solicitadas pela 
Secretaria de Estado de Educação nos termos da legislação vigente; 

XVI. praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria 
Escolar; 

XVII. acompanhar bimestralmente o preenchimento dos diários de classe; 
XVIII. acompanhar o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos e das 1.000 (mil) horas 

anuais. 

 

 

 Biblioteca 

            A Biblioteca constitui-se em espaço pedagógico, cujo acervo está à disposição de toda 
comunidade escolar. A Biblioteca está a cargo de profissional qualificado, de acordo com a 
legislação em vigor, com regulamento próprio, onde estão explicitados sua organização, 
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funcionamento e as atribuições dos responsáveis. O Regulamento da Biblioteca deve ser 
elaborado pelo seu responsável, sob a orientação da Equipe Pedagógica, com aprovação da 
Direção e do Conselho de Segurança Escolar. 

           A Biblioteca tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas, através de leitura e consultas em livros, revistas, periódicos, além de outros materiais 
bibliográficos. 

           O profissional bibliotecário para atuar no serviço de referência e atendimento aos 
usuários necessita agir com cordialidade, paciência, bom diálogo e amabilidade; qualidades 
estas, indispensáveis para a boa atuação com os educandos. 

 

Servidores da Carreira Assistência da Educação 

 

Limpeza e Conservação 

        Este Estabelecimento de Ensino conta com 12 (doze) assistentes de educação, Carreira 
Assistência Limpeza e Conservação. Este número é insuficiente para realizar todo o trabalho 
sob seu encargo que consiste em: 

� Prestar auxílio à execução de tarefas relativas às áreas de limpeza e manutenção e 
conservação das instalações, mantendo em ordem as instalações escolares, solicitando 
quando necessário, os materiais e produtos utilizados para o desenvolvimento das suas 
atividades. 

� Integrar equipes auxiliares e/ou realizar individualmente as tarefas que lhe foram 
confiadas. 

 

Copa e Cozinha: 

           A escola conta com 4 (quatro) merendeiras para realizar o trabalho relativo à merenda, 
sendo que executam o trabalho nos períodos da manhã e tarde. Este número de profissionais 
também é insuficiente se considerarmos que o trabalho da merendeira consiste em: 

� Preparar e cozinhar alimentos, utilizando técnicas específicas de culinária. 
� Controlar o estoque de gêneros alimentícios. 
� Manter a organização da despensa com os cuidados necessários de preservação dos 

alimentos. 
� Zelar pelos materiais, equipamentos e máquinas, necessários ao desempenho da função. 
� Servir o lanche e as refeições. 

               Sabemos que para o bom relacionamento entre todos os profissionais da educação que 
atuam na escola, independente da função que cada um exerce, deve prevalecer o respeito e a 
cordialidade para uma boa educação de qualidade. Por isso, o CED Taquara buscará, 
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constantemente, essa harmonia, proporcionando momentos de diálogo entre todos os segmentos 
que compõem essa equipe, procurando detectar problemas e juntos, buscar soluções possíveis 
no intuito de tornar o ambiente de trabalho mais educativo, afetivo e prazeroso. 

 

 

 

Papel das instâncias colegiadas 

 

Conselho de Segurança Escolar 

O Conselho de Segurança Escolar é um órgão colegiado representativo da comunidade 
escolar, de natureza deliberativa, consultiva e fiscalizadora sobre a organização e realização do 
trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar, conforme as políticas e diretrizes 
educacionais da SEDF, observando a Constituição Federativa do Brasil, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Proposta Pedagógica da escola e 
o Regimento Escolar. 

O Conselho de Segurança Escolar é concebido enquanto um instrumento de gestão 
colegiada que abrange toda a comunidade escolar numa perspectiva de democratização da 
escola pública, constituindo-se como órgão máximo de direção do Estabelecimento de Ensino. 

Sua função deliberativa refere-se à tomada de decisões relativas às diretrizes e linhas 
gerais das ações às questões pedagógicas e financeiras quanto ao direcionamento das políticas 
públicas desenvolvidas no âmbito escolar. A função consultiva refere-se à emissão de pareceres 
para diminuir dúvidas e tomar decisões quanto às questões pedagógicas, administrativas e 
financeiras, no âmbito de sua competência. 

Sua função avaliativa refere-se ao acompanhamento sistemático das ações educativas 
desenvolvidas pela unidade escolar, objetivando a identificação de problemas e alternativas 
para a melhoria de seu desempenho, garantindo o cumprimento das normas da escola e a 
qualidade social da instituição escolar.E por fim, a função fiscalizadora a qual se refere ao 
acompanhamento e fiscalização da gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade 
escolar, garantindo a legitimidade de suas ações. 

Os membros do Conselho de Segurança Escolar não são remunerados e não recebem 
benefícios pela participação no colegiado, por se tratar de órgão sem fins lucrativos. Poderão 
participar do Conselho de Segurança Escolar, todos os segmentos da comunidade escolar, 
representantes dos movimentos sociais organizados e comprometidos com a escola pública. 
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Associação de Pais e Mestres  

A Associação de Pais e Mestres é um órgão de representação dos pais, professores e 
assistentes da educação do estabelecimento de ensino. A APM é pessoa jurídica de direito 
privado, instituição auxiliar do estabelecimento de ensino e não tem caráter político-partidário, 
religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e conselheiros, 
e uma de suas principais funções é atuar como Unidade Executora do Programa de 
Descentralização  Administrativo-financeira do  Governo do Distrito Federal. A APM rege-se 
por Estatuto próprio. Esse órgão é de extrema importância para as ações da escola, tendo como 
objetivos: 

� Discutir e decidir sobre as ações para a assistência ao educando, o aprimoramento do 
ensino e para a integração da família, da comunidade e da escola. 

� Prestar assistência ao educando assegurando-lhe melhores condições de eficiência 
escolar. 

� Integrar a comunidade no contexto escolar, discutindo a política educacional, visando 
sempre a realidade dessa mesma comunidade. 

� Proporcionar condições ao educando, criticar, participar de todo o processo escolar, 
estimulando sua organização livre em grêmios estudantis. 

� Representar os reais interesses da comunidade e dos pais de alunos junto à escola 
contribuindo, dessa forma para a melhoria do ensino e da melhor adequação dos planos 
curriculares. 

� Promover o entrosamento entre pais, alunos, professores, funcionários e membros da 
comunidade através de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas. 

� Contribuir para a melhoria e conservação do aparelhamento e do estabelecimento 
escolar, sempre dentro de critérios de prioridade, sendo as condições dos educandos 
fator de máxima prioridade. 

São inúmeras as atividades que poderão ser desenvolvidas pela APM, objetivando a 
colaboração, promovendo desta forma uma escola de qualidade onde todos aqueles que dela 
fazem parte direta ou indiretamente, sintam-se co-responsáveis pelos resultados obtidos. 
Porém, todas as iniciativas deverão estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico 
elaborado coletivamente. 

 

 Conselho de Classe  

O Conselho de Classe é um órgão de natureza consultiva em assuntos didático-
pedagógicos, com atuação restrita a cada turma do estabelecimento de ensino. Constitui-se num 
momento/espaço previamente planejado para a avaliação coletiva do trabalho pedagógico. O 
Conselho de Classe, busca a tomada de decisões relativas aos encaminhamentos necessários, 
tendo em vista os resultados obtidos e a superação dos problemas diagnosticados; definição de 
atribuições/ações a serem implementadas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 
e prazos/espaços para implementação das propostas acordadas. 
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O Conselho de Classe das turmas do CED Taquara é composto pela direção, equipe 
pedagógica, sala de recursos, orientadora educacional, secretária, professores, alunos. À direção 
cabe a função de acompanhar todas as discussões e sugerir encaminhamentos. À equipe 
pedagógica cabe a escolha do tema/assunto para a reflexão; a explanação de dados sobre a 
turma; a organização da pauta do conselho; a retomada e avaliação dos conselhos anteriores. A 
secretária tem a incumbência de disponibilizar os dados e as informações sobre a vida escolar 
dos alunos como: notas, transferências, desistências e outros. 

Os professores devem retomar e avaliar os encaminhamentos do Conselho de Classe 
anterior; explanar sobre os resultados positivos e negativos obtidos e as alternativas de 
atividades/procedimentos que obtiveram êxito; sugerir encaminhamentos para os alunos e a 
turma; anotar decisões referentes à sua prática; comprometer-se a redefinir, quando necessário, 
a metodologia, os instrumentos de avaliação e outros procedimentos. Os alunos participam do 
Conselho de Classe participativo de duas formas, sendo que a primeira é para todas as turmas 
por meio de seus representantes e consiste no preenchimento de uma ficha de avaliação do pré-
conselho (Avaliação Administrativa Global) em relação à turma, à direção, equipe pedagógica, 
funcionários e professores e sugestões; a segunda forma é através do Conselho participativo 
quando toda a turma, representada pelo seu representante de turma, participa do Conselho de 
Classe. Os Conselhos participativos são sugeridos pelos professores para algumas turmas em 
especial. Na 3ª parte, apenas os professores, coordenação, direção, supervisão, secretaria, 
orientadora educacional e sala de recursos, fazem a avaliação do rendimento qualitativo e 
quantitativo por meio das notas bimestrais de cada aluno e tratam de assuntos disciplinares, 
intelectuais, familiares, de saúde e emocionais dos alunos, em ambiente discreto e sigiloso. Os 
assuntos tratados pelo conselho de classe são extremamente confidenciais, ocasionando crime 
de quebra de sigilo e desrespeito à integridade intelectual do aluno, comentários em sala de aula 
ou em outros ambientes sociais sobre os assuntos tratados no conselho de classe e que possam 
comprometer a soberania da instituição educacional(Art. 14, da LDB9394/96), provocando 
situações de indisciplina, desordem, desrespeito ou tumulto. 

 

 

Representante de turma 

O Representante de Turma é o aluno que, eleito democraticamente por sua turma, ajuda 
na organização, na participação e representa o pensamento da maioria dos alunos de sua sala de 
aula junto à Direção, à Equipe Pedagógica,e ao Representante de Alunos no Conselho de 
Segurança deste estabelecimento de ensino.São atribuições do Representante de Turma: 

� Manter o bom relacionamento com todos os alunos de sua turma. 
� Acolher e levar sugestões votadas pela maioria dos alunos da sala para o representante 

dos alunos no Conselho de Segurança, a Direção e a Equipe Pedagógica, de acordo com 
o teor da questão votada. 
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� Participar das reuniões de Representantes de Turma sempre que convocado pela 
Direção, pela Equipe Pedagógica ou pelo Representante dos alunos no Conselho de 
Segurança. 

� Oportunizar discussões com a turma acerca dos problemas de ensino aprendizagem ou 
relacionamentos entre os alunos da turma. 

� Cuidar do ambiente físico da escola no tocante à conservação e limpeza. 
� Manter-se, continuamente informado sobre os problemas dos colegas de sua turma com 

relação à data de aniversários, causas de faltas, problemas de doenças e/ou outros. 
� Promover o bom relacionamento e entrosamento na turma e desta com as demais turmas 

da escola. 
� Auxiliar na organização da turma em eventos culturais esportivos e de lazer. 

 

Recursos Financeiros 

A escola recebe anualmente os seguintes recursos financeiros: 

PDDE -Programa Dinheiro Direto na Escola: Recurso proveniente do Governo Federal enviado 
para as escolas e depositado em uma conta no Banco do Brasil. 

PDAF- Programa de Descentralização Administrativa e Financeira: recurso proveniente do 
governo do Distrito Federal, que é uma das várias políticas públicas aplicadas à educação 
pública distrital, sendo depositado diretamente em uma conta no Banco Regional de Brasília. 

 

Parcerias 

            As ações comunitárias são sempre um sucesso com a participação da PRECOMTAQ 
(Prefeitura Comunitária), COOTAQUARA, Polícia Militar, EMBRAPA, Posto de Saúde 
Família Saudável, EMATER local e alguns outros parceiros da escola. 
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Plano de Ação da Equipe Administrativa 
           O calendário escolar é planejado pela Secretaria de Estado da Educação de acordo com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) que possibilita a flexibilidade 
para cada Estado, de acordo com os feriados federais e estaduais. O calendário é elaborado pela 
SEDF que repassa aos Núcleos Regionais de Ensino para a consulta feita junto aos professores 
sobre os recessos e feriados municipais, sempre respeitando os 200 dias letivos e as 1000 
horas/aulas. 

           A partir das concepções e orientações da Secretaria de Estado de Educação, definiram-se 
os eixos abaixo citados, a fim de melhor operacionalizar o Plano de Ação da instituição. 

 
 

Eixo 1:GESTÃO COMPARTILHADA 

Objetivos: 

� Redimensionar uma inserção social, ampliando os laços de parceria e cooperação com a 
sociedade civil e as diversas esferas do governo, em ações que visem o 
desenvolvimento socioeconômico, a diminuição das desigualdades sociais e a melhoria 
da qualidade de vida. 

� Desenvolver uma gestão democrática baseada na integração das atividades dos 
discentes sob a ótica da pluralidade, da ética e da transparência. 

� Proporcionar condições para que seja assegurada a fidelidade dos princípios 
educacionais da SEDF em sua praxe educativa e a qualidade dos serviços educacionais. 

� Reestruturar e estimular o fortalecimento do Grêmio Estudantil e planejar suas 
atividades. 

Detalhamento: 

� Participação dos pais na escola. 
� Participação dos professores, funcionários, pais e alunos nas decisões mais importantes, 

juntamente com as instâncias colegiadas: Conselho Escolar, APM. 

Condições: 

� Buscar parceria com diversos segmentos da sociedade, efetivando um trabalho 
diversificado, aberto à comunidade. 

� Buscar junto aos alunos e a comunidade escolar, recursos financeiros e humanos para a 
realização das ações planejadas. 

Cronograma: 

� Ano letivo. 
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Eixo 2:FORMAÇÃO CONTINUADA 

Objetivos: 

� Implementar uma política de qualidade, propiciando meios para que as atividades 
desenvolvidas na escola,  alcancem padrões de qualidade. 

� Congregar e dinamizar todas as forças vivas da comunidade e canalizá-las rumo a uma 
prática educativa de qualidade. 

� Oportunizar a formação continuada a professores, funcionários, pais e alunos. 
� Incentivar os profissionais da educação a buscarem o aprimoramento em sua função. 

Detalhamento: 

� Criação de uma política de apoio a estudantes, organizando grupos de estudos. 
� Incentivo e apoio às atividades esportivas com ampliação das escolinhas nas várias 

modalidades esportivas. 
� Reuniões pedagógicas. 
� Encontros, palestras, mini cursos, fóruns, seminários e conferências que envolvam toda 

a comunidade escolar. 

Cronograma: 

� Ano letivo. 

 

Eixo 3:QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
DA ESCOLA 

Objetivos: 

� Propor à mantenedora, os investimentos destinados à manutenção, adequação e 
atualização constante de materiais de laboratório, biblioteca, pedagógico e tecnológico, 
através de projetos sistematizados. 

� Planejar as atividades aproveitando os recursos existentes, de forma organizada para 
que favoreça o bom convívio e atinja a qualidade de ensino. 

� Construir espaços/ambientes para redimensionar os projetos já existentes e a existir. 

Detalhamento: 

� Direcionar verbas para a aquisição de materiais buscando, através da APM e do 
Conselho Escolar esses recursos junto à comunidade escolar. 

� Planejar para que haja organização e utilização dos recursos existentes adequando o 
material ou espaço à prática pedagógica. 

Cronograma: 

� Ano letivo. 
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Eixo 4:PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Objetivos: 

� Subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de professores e 
servidores da escola. 

� Atuar junto ao coletivo de professores e funcionários na elaboração de projetos e/ou 
ações que visem a recuperação de estudos. 

� Orientar o processo de elaboração e efetivação dos planejamentos anuais e de ensino, 
junto ao coletivo de professores da escola. 

Detalhamento: 

� Promover estudos sistemáticos, troca de experiências, debates, oficinas, entre outros. 
� Identificar as dificuldades e necessidades de aprendizagem em sala de aula. 

Condições: 

� Fornecer espaço físico e material para a concretização dos estudos. 
� Facilitar o acesso de docentes e funcionários a cursos de aperfeiçoamento e grupos de 

estudos. 
� Buscar a parceria da comunidade local e educacional nos diversos níveis. 

Cronograma: 

� Ano letivo. 

 

Plano de Ação da Equipe Pedagógica 

OCED Taquara baseia-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 
9394/96), nas diretrizes emanadas pela SEEDF e nas teorias progressistas da educação, tendo 
como objetivo a transmissão/assimilação da cultura e conhecimentos científicos historicamente 
acumulados, conforme aponta Dermeval Saviani: [...] 

   "a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber  
    sistematizado e não fragmentado; a cultura erudita e não à cultura popular. [...] A escola existe,  
    pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado  
    (ciências), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica  
    devem se organizar a partir dessa questão. [...] Daí que a primeira exigência para o acesso a esse  
    tipo de saber é aprender a ler e escrever. Além disso, é preciso também aprender a linguagem dos  
    números, a linguagem da natureza e a linguagem da sociedade (1995, p. 19-20)." 

Em conformidade com essas prerrogativas, o CED Taquara oferece Educação Infantil, 
Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e 
consiste em consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 
possibilitar o prosseguimento de estudos; preparar para o trabalho e cidadania para continuar 
aprendendo, ser capaz de adaptar-se, aprimorando e educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico; 
compreender os fundamentos científico-tecnológicos, e relação teoria e prática no ensino de 
cada disciplina. 
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              Partindo dos pressupostos teóricos e legais acima expostos de função da escola e do 
Ensino Médio, cabe ao supervisor pedagógico, o trabalho de articulação e planejamento das 
atividades escolares, partindo da coordenação para a elaboração e execução do Projeto Político 
Pedagógico, buscando juntamente com professores, funcionários, alunos e comunidade as 
melhores metodologias e encaminhamentos para que a escola seja de fato democrática, 
supondo-se aqui a competência na transmissão dos conhecimentos acumulados historicamente 
pela sociedade. 

            O trabalho do pedagogo na organização do trabalho escolar está também vinculado ao 
debate acerca do modelo de organização e de gestão da escola; à construção cotidiana do 
projeto político pedagógico, de como tomar decisões, em que instâncias, à transparência do uso 
dos recursos públicos na escola; à relação entre funcionários, professores, pais, alunos, equipe 
pedagógica e direção; à composição e às ações do Conselho Escolar, o Regimento Escolar e 
suas aplicações. Estas questões estão diretamente relacionadas com o pedagógico, com o 
exercício cotidiano de busca de coerência entre a teoria e a prática. 

            Os objetivos e as atividades do supervisor pedagógico, coordenadores e orientador 
educacional, neste plano de ação, estão separados por área de atuação para melhor enfoque: 

 

Orientação à Família: 

� Colaborar com a família no desenvolvimento e educação do aluno. 
� Contribuir para o processo de integração entre a escola, a família e a comunidade, 

atuando de forma que se consolide uma gestão democrática e participativa. 
� Desenvolver atitudes favoráveis à efetiva participação dos pais na tarefa educativa e em 

relação ao estudo dos filhos. 
� Identificar possíveis influências do ambiente familiar que possam estar prejudicando o 

desempenho do aluno na escola. 
� Estudar e debater o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o papel do 

Conselho Tutelar junto às famílias. 
� Orientar os pais quanto à responsabilidade de encaminhar os filhos à escola e 

acompanhar o rendimento escolar dos mesmos. 
� Orientar as famílias a buscarem ajuda nas instituições competentes a fim de 

solucionarem problemas relacionados a dependências químicas, saúde, escolarização e 
profissionalização dos membros da família. 

 

Coordenação e Organização do Trabalho Pedagógico Escolar: 

� Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação da Proposta Pedagógica e 
do Plano de Ação da escola. 

� Colaborar na análise dos indicadores de aproveitamento escolar, evasão, repetência e 
absenteísmo. De acordo com o dicionário, absenteísmo significa falta de assiduidade. 
(FERREIRA, 1986,p. 15). 
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� Desenvolver uma ação integrada com o corpo docente, visando a melhoria do 
aproveitamento escolar da adoção de metodologias adequadas e desenvolvimento de 
hábitos de estudo. 

� Coordenar a construção coletiva e a efetivação da proposta curricular da escola, a partir 
das políticas educacionais emanadas pela SEEDF e Diretrizes Nacionais do Conselho 
Nacional de Educação. 

� Orientar o processo de elaboração e efetivação dos planejamentos anuais de ensino 
junto ao coletivo de professores da escola. 

� Promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo de temas relativos ao 
trabalho pedagógico e de intervenção na realidade escolar. 

� Analisar os projetos de natureza pedagógica a serem implantados na escola. 
� Atuar, junto ao coletivo de professores, na elaboração de projetos e/ou ações que visem 

a recuperação de estudos, a partir das necessidades de aprendizagem identificadas em 
sala de aula e/ou nos Conselhos de Classe bimestrais. 

� Organizar a realização dos Conselhos de Classe: 
� garantindo um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico, através 

de estudos de textos; 
� definindo metas para cada turma; 
� atribuindo medidas que deverão ser tomados por professores, alunos, pais, pedagogos, 

representantes, direção e funcionários a fim de possibilitar a melhor aprendizagem; 
� Efetivando o levantamento prévio dos problemas pedagógicos junto aos professores, 

alunos e pais para que o Conselho de Classe seja um momento para definir e buscar 
soluções e não enumerar os problemas. 

� Subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de professores da escola, 
promovendo estudos sistemáticos, troca de experiências, debates, oficinas entre outros. 

� Acompanhar o registro no Livro de Registro de Classe dos professores, bimestralmente 
ou sempre que se fizer necessário, de modo a garantir a efetivação da proposta 
curricular e o planejamento anual, bem como registros de notas, recuperação, freqüência 
e carga horária das diferentes disciplinas, fazendo anotações e orientações. 

� Organizar e coordenar a hora-atividade do coletivo de professores, de maneira a garantir 
que esse espaço-tempo seja de reflexão-ação sobre o processo pedagógico e preparação 
de aulas. 

� Organizar horário e acompanhar o planejamento das aulas de apoio oferecidas pelos 
professores da escola em contraturno para atender alunos com problemas de 
aprendizagem. 

� Repensar, juntamente com os professores, o processo de avaliação, por meio de estudos 
de textos e práticas de novas experiências, incentivando o trabalho coletivo entre os 
alunos, a avaliação diagnóstica, a pesquisa e a auto-avaliação. 

 

Formação Ética e para a Cidadania do Educando: 
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� Levar o aluno a vivenciar, analisar, discutir e desenvolver valores, atitudes e 
comportamentos, fundamentados em princípios universais. 

� Desenvolver o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem. 
� Desenvolver a compreensão dos direitos e deveres, da pessoa humana, do cidadão, da 

família, do Estado e demais grupos que compõem a cultura dos alunos. 
� Despertar nos educandos a consciência da liberdade, o respeito pelas diferenças 

individuais, o sentimento de responsabilidade e a confiança e utilização de meios 
pacíficos para a solução dos problemas humanos. 

� Desenvolver nos alunos atitudes e comportamentos de respeito no trato com colegas e 
profissionais de educação na escola. 

� Desenvolver uma atuação integrada com professores para o desenvolvimento dos 
valores éticos e sociais acima descritos. 

� Desenvolver nos alunos atitudes compatíveis com respeito às normas gerais de boa 
educação e conduta e às regras do Regimento Escolar. 

� Desenvolver a dimensão espiritualista, sem proselitismo cultural ou religioso, 
obedecendo a princípios gerais de respeito humano. 

� Evitar ocorrência de discriminação por motivos de convicções filosóficas, religiosas ou 
qualquer preconceito de classe, cor ou questões de gênero. 

� Favorecer a integração dos alunos no ambiente escolar e entre os seus pares. 
� Incentivar a participação dos alunos em eventos, oficinas, festivais e palestras em locais 

fora da escola a fim de oportunizar a convivência com pessoas de outras comunidades 
escolares. 

 

Encaminhamentos Relacionados à Saúde Física e Mental dos Alunos: 

� Colaborar com a escola e a família no desenvolvimento de aspectos importantes a 
educação, tais como, o afetivo, o sexual, de higiene, da saúde e do lazer. 

� Desenvolver a compreensão dos valores, das implicações e das responsabilidades em 
relação à dimensão afetiva e sexual da personalidade do aluno. 

� Atuar preventivamente, via encaminhamento, em relação a saúde física e mental dos 
alunos. 

� Identificar, assistir e encaminhar tanto os alunos que apresentem excelente desempenho 
como também os que apresentam necessidades especiais, colaborando no processo de 
inclusão. 

 

Orientação Vocacional e Educacional: 

� Levar o aluno a reconhecer a importância da escolha profissional e a necessidade de 
informações educacionais e profissionais. 

� Desenvolver atitudes de valorização do trabalho como meio de realização pessoal e de 
fator de desenvolvimento social. 
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� Levar o aluno a reconhecer a necessidade de assumir o papel de agente de sua escolha 
profissional. 

� Desenvolver no aluno a capacidade de relacionar suas características pessoais às 
características das profissões. 
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Cronograma das Atividades Anuais Previstas 

Período 

Atividade 
1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim. 

Torneios esportivos   x x 

Festa Junina x    

Comemoração pelo Dia dos Pais   x  

Comemoração pelo Dia das Crianças   x  

Comemoração/confraternização pelo Dia dos 
Professores e Servidores Públicos 

  x  

Formatura do Ensino Médio    x 

Reunião pública, com todos os segmentos, para 
prestação de contas 

   x 

Comemoração pelo Dia das Mães  x   

Acompanhamento dos índices de acesso, permanência, 
aprovação e aproveitamento escolar dos alunos 

x x x x  

Visitas às casas de alunos desistentes ou de frequência 
irregular 

x x x x 

Comunicar às autoridades competentes os casos de 
evasão escolar 

x x x x 

Atualização e organização da escrituração escolar x x x x 

Avaliação Institucional x x x x 

Reuniões de Pais e Mestres x x x x 

Oficinas pedagógicas e grupos de estudos com o corpo 
docente 

x x x x 

Reuniões para elaboração e/ou discussão dos projetos 
com os coordenadores e segmentos envolvidos 

x x x x 
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Reforço escolar x x x x 

Reunião com Conselho Escolar e APM (Dia D na 
escola) 

x x x x 

Procurar angariar recursos financeiros para a 
implantação do parque infantil, da quadra 
poliesportivae do espaço multicultural e disciplinar. 

x x x x 

Busca por parcerias para a execução dos investimentos 
no espaço físico 

x x x x 

Reunir com os parceiros da escola  x x x x 

Buscar recursos para a construção do Parque Infantil e 
do espaço multicultural e interdisciplicinar. 

x x x x 

Investimentos na quadra de esportes x x x x 

Desenvolver projetos para a substituição de professores 
(Monitoria) 

x x x x 

Incentivos à participação dos profissionais de educação 
em cursos de aperfeiçoamento, palestras, seminários, 
etc. 

x x x x 

Palestras e estudos de orientação à família x x x x 

Reunião com o Conselho de Classe Participativo x x x x 

Atividades para angariar recursos financeiros x x x x 

Discussão da Proposta Pedagógica x x x x 
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Recursos disponíveis para a concretização da Proposta Pedagógica 

Como supracitado, a escola recebe anualmente os seguintes recursos financeiros a fim de 
efetivar os projetos propostos: 

PDDE -Programa Dinheiro Direto na Escola: 

Recurso proveniente do Governo Federal enviado para as escolas e depositado em uma conta 
no Banco do Brasil. 

PDAF- Programa de Descentralização Administrativa e Financeira: 

Recurso proveniente do governo do Distrito Federal, que é uma das várias políticas públicas 
aplicadas à educação pública distrital, sendo depositado diretamente em uma conta no Banco 
Regional de Brasília. 

        O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF foi criado por meio 
do Decreto nº 28.513, de 06 de dezembro de 2007 com o objetivo de suprir as Unidades de 
Ensino da Rede Pública do distrito Federal com recursos financeiros destinados à realização de 
despesas inadiáveis, tais como: pequenos reparos nas instalações e nos bens móveis, bem como 
a aquisição de matérias de consumo ou permanente necessário ao funcionamento da escola e 
não fornecidos pelos órgãos centrais do sistema de ensino. 

        Ambos os recursos são administrados através da APM com a aprovação de orçamento 
pelo Conselho Escolar, que é um órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa, 
integrante da estrutura das escolas públicas da rede de ensino do Distrito Federal. Uma das 
várias funções do Conselho Escolar é a de aprovar o plano de aplicação de recursos financeiros 
alocados à escola, controlar sua execução, analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos 
aplicados.                                       

 

Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica 

A Proposta Pedagógica será acompanhada por todos os envolvidos na sua construção. 
As avaliações pontuais ocorrerão bimestralmente e acontecerão, em especial, no momento do 
Conselho de Classe, podendo também ocorrer quando se fizer necessário. A grande avaliação e 
reformulação do Projeto deverão acontecer no início de cada ano letivo. Para a realização 
destas avaliações semestrais serão convocados os pais, alunos, funcionários, direção, 
professores, objetivando analisar os pontos positivos e negativos. Após esta análise, serão 
efetuadas as mudanças que se fizerem necessárias. 

 

Regimento escolar 2017 

 EM CONFORMIDADE COM O REGIMENTO ESCOLAR PARA OS 
ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA 
BR 020 KM 19 DF 410 – NÚCLEO RURAL TAQUARA 

3901-8022  cedtaquara@gmail.com 
 

61 
 

 

ANO LETIVO DE 2017 – REUNIÃO DE COORDENAÇÃO  

São direitos dos (as) alunos (as) 

� O respeito à sua pessoa, independente de sua convicção religiosa, política ou filosófica, 
classe social, raça, sexo ou nacionalidade; 

� Ser orientado em suas dificuldades; 
� Ser ouvido em suas queixas e reclamações; 
� Obter aulas dentro do horário preestabelecido; 
� Conhecer o conteúdo anual bimestral de cada disciplina; 
� Ter conhecimento dos critérios adotados na sua avaliação/recuperação; 
� Receber suas tarefas e trabalhos devidamente pontuados e corrigidos; 
� Solicitar revisão de prova caso haja dúvida; 
� Eleger o representante de turma e pertencer a organizações estudantis da escola; 
� Participar das atividades recreativas e comemorativas da escola; 
� Emitir opinião e apresentar sugestões sobre a dinâmica escolar; 
� Receber ensino de qualidade. 
 

 

São deveres dos (as) alunos (as) 

� Entrar para a sala de aula pontualmente no primeiro sinal (07h:20min) 
� Ser pontual na entrega de trabalhos e atividades; 
� Aplicar-se aos estudos para um bom aproveitamento do ensino-aprendizagem; 
� Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 
� Aguardar o professor em sala no início e término das aulas; 
� Solicitar autorização à Direção, quando necessitar ausentar-se das atividades escolares; 
� Solicitar autorização do professor para retirar-se da sala e usar o crachá; 
� Observar os preceitos de higiene individual e coletiva; 
� Zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar, instalações, equipamentos e 

materiais da escola; 
� Usar o uniforme escolar diariamente, e portar a carteirinha de estudante; 
� Não praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra pessoas e o patrimônio da 

escola; 
� Responsabilizar-se em caso de danos intencionais causados ao Estabelecimento de 

Ensino; 
� Tratar com respeito e cordialidade a equipe da direção, professores, coordenadores, 

auxiliares da educação e colegas; 
� Entregar aos pais ou responsáveis as correspondências enviadas pela escola; 
� Participar dos conselhos de classe, nos momentos apropriados, quando da solicitação da 

Direção ao representante de turma. 
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É vetado aos (as) alunos (as): 

� Portar objeto ou substância que represente perigo para a saúde, segurança e integridade 
de si ou de outros; 

� Promover no interior da escola, qualquer tipo de campanha, sem a devida autorização 
da direção; 

� Impedir colegas de participarem das atividades escolares ou incitá-los à ausência; 
� Ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com a proposta pelo 

professor, bem como se envolver com atividades de outra disciplina, sem autorização do 
professor. 

� Fumar em qualquer uma das dependências do Estabelecimento de ensino; 
� Introduzir ou fazer uso de bebidas alcoólicas no recinto da escola; 
� A utilização de telefone celular, aparelho de som (MP3, MP4) em sala de aula e nas 

dependências da escola, bem como se ausentar desta para utilizar o telefone público. 
� Namorar nas dependências da escola; usar mini-saia; transitar nas garagens. 
� Entrar e/ou permanecer na sala de professores e sala de coordenação, exceto autorizado 

e acompanhado pelo professor ou direção. 
� Usar boné ou casaco com capuz nas dependências da escola (decisão dos 

professores/Direção/Conselho Escolar), salvo o uso do boné nas aulas de educação 
física no pátio. 

 

Pela inobservância das normas contidas neste regimento o(a) aluno(a) estará 
sujeito às seguintes sanções: 

� 01 Advertência verbal; 
� 02 Advertências por escrito; 
� Suspensão das atividades escolares sem frequência à escola, com atividades a serem 

desenvolvidas em casa após a 3ª advertência; 
� Transferência para outro estabelecimento de ensino, mediante a comprovada 

inadaptação a esta escola e ao regimento geral ou interno; 
� Encaminhamento para o Conselho Tutelar II de Planaltina nos casos de : Advertência 

escrita e suspensão reincidente no mesmo período. 
 
Obs.: Nos casos de advertência escrita serão observados os fatos ocorridos para 
encaminhamento ao Conselho Tutelar. 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE PROJETOS PROPOSTOS PARA O ANO LETIVO DE 2017 

NOME DO PROJETO 

 

MODALIDADE(S) 
DE ENSINO 

ATENDIDADAS 

PROFESSOR 

ARTICULADOR 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

RECURSOS  
DATA 

CULMINÂNCIA 

DE BEM COM A 
VIDA, DE BEM 

COMIGO MESMO 

ENSINO MÉDIO WELMA ANO TODO   

PESQUISAR 
(ESTATISTICA) 

ENSINO MÉDIO GLAUBER 1º SEMESTRE  1º SEMESTRE 

BEM ESTAR TODAS AS TURMAS WELMA ANO TODO   

SEMANA DA 
INCLUSÃO 

 PATRICIA REGY 
PATRICIA DE 

FÁTIMA 

SETEMBRO   SETEMBRO 

MERCADINHO DE 
LEITURA 

CAMPEONATO DE 
DITADOS 

1º ANO B 

 

VALÉRIA ANO TODO  DEZEMBRO 

PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

4º ANO B FERNANDA ANO TODO  COLETIVA 

REINO ANIMAL 4º ANO A ANGELA ANO TODO  COLETIVA 

INCENTIVOS SÉRIES INICIAIS ALESSANDRAGER
ACI 

MENSAL  MENSALMENTE 

BRINCANDO DE 
FALAR 

SÉRIES INICIAIS ALESSANDRA 
GERACI 

ANO TODO  DEZEMBRO 

APRENDO COMO EU 
APRENDO 

SÉRIES INICIAIS EILA ARAÚJO ANO TODO  DESZEMBRO 

SOIS ENSINO 
FUNDAMENTAL E 

MÉDIO 

WALERIA 
DURAND 

ANO TODO   

 
Obs: Estes projetos foram idéias colhidas entre os professores no decorrer deste ano de 2017e segmentos de projetos pré-existentes. 
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ANEXO II 

 

REUNIÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR  

 

ESQUEMA:ABORDAGEM GERAL 

� Necessidade: Parâmetro; mudanças significativas; interação (O saber 
conviver, dizer,responder e buscar); conhecimento da realidade escolar; 
cooperação e responsabilidade. 

� Eixos/Pilares: Realidade (comportamento, emocional e cognitivo; Estudos 
sobre a Psicologia de Projetos/Paulo Freire/Gadotti/Letramento 

 

 
 
1.1 Para Todos os Segmentos 

� Antes de conteúdo, vem o comportamento para o alcance do 
conteúdo e a vida plena. 

� Bons frutos para todos principalmente para o aluno. 
 
 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE PLANALTINA 

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA 
BR 020 KM 19 DF 410 – NÚCLEO RURAL TAQUARA 

3901-8022  cedtaquara@gmail.com 
 

68 
 

 

1.2 Antes dos Resultados: 

Plantar coletivamente: valores comportamentais/posturas para aprendizagem 
___EXEMPLO 

� Antes de propagarmos o que a nossa escola quer, temos que 
esclarecer esse querer e colocá-lo em prática. 

� Tudo tem que ter um propósito democrático e participativo para o 
pedagógico atingir o sucesso esperado. 

 

1.3 Filme: A Estranha vida de Timoty Green____ Pais e Filhos 

� O que queremos de nossos filhos? 
� Por que nos projetamos tanto em nossos filhos? 
� Quais os erros que cometemos? 
� Como errar menos? (Não há uma receita) 
� Leitura e anotação dos objetivos. 
� O que eu quero que tenha neste projeto para que ele alcance os 

valores, a aprendizagem e o clima de afetividade e respeito? 
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ANEXO III 

 

PROJETOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO PARA 2017 

Apresentação da sequência explanatória dos trabalhos e projetos realizados ou em realização: 

 

 

Organização de Projetos desenvolvidos nos Turnos: 

 Vespertino e Matutino. 

 Os docentes do turno vespertino são os articuladores de ações em favor da aprendizagem 

seguida da observação de valores positivos da sociedade. Logo, através de datas comemorativas, 

musicalidade, psicomotricidade, relaxamento, contextualização das informações, do reagrupamento, 

campeonato de ditados, gêneros textuais, reforço, ficha literária, letramento, leitura de diversos 

gêneros, Projeto de Xadrez, constrói-se a cognição alicerçada na cidadania, no equilíbrio na 

afetividade e nos valores. 
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ANEXO IV 

 

COLABORADORES NO PROCESSO PEDAGÓGICO DE 
CONSTRUÇÃO DO PPP DO CED TAQUARA 

 
Alunos e Alunas Representantes das Modalidades de Ensino 

Professores e Professoras, Servidores e Servidoras, Pais, Mães e ou Responsáveis 
 
1. Luciene Maria 
Articuladora e coordenadora da Educação Integral 
 

2. Patrícia Magalhães 
Educação Física: Mentora da transformação do aluno em sua totalidade, através das práticas dos 
movimentos corporais, da contextualização teórica, dos princípios nas atitudes e da reflexão sobre os 
valores que devem administrar a boa convivência e a paz interior de cada um. 
 

3.Ana Paula/Patrícia Galvão: Facilitadoras da aprendizagem de alunos com necessidades 
educacionais especiais (ANEE), observam a afetividade nas relações de ensino e 
aprendizagem, especialmente na gerência das adequações curriculares e na tutela da pedagogia 
da autonomia. 

4. Eila de Araújo Almeida, Alessandra de Paula Geraci e Carla Gabriela Serviço de 
Acompanhamento e Orientação Pedagógica, bem como Atendimento Educacional com os 
alunos que tem dificuldade de aprendizagem , diagnosticados com algum dos TFE 
(Transtorno Funcional Especifico), bem como, alunos com inadequação de comportamentos. 
 
5. Roseli Isabel P. Welker 
Projeto Dia Ecumênico, Dia da mulher, Festa Julhina, Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa 
do Pimentão na escola, Soletrando, Reagrupamento: A partir do alcance de uma gestão 
participativa e democrática, dinâmica e preocupada com o melhor resultado pedagógico e da 
aprendizagem por meio da participação de atividades extracurriculares, é a dinamizadora de 
várias situações de convivência e trabalho em grupo de forma afetiva e social. Deve-se 
priorizar: a concretização dos atos das pessoas, o saber ouvir, e o respeito às colocações de 
idéias. Logo, através das orientações deste projeto, é possível estabelecer a motivação, o 
envolvimento e o reconhecimento, mudando para melhor o ambiente organizacional do CED – 
Taquara na consciência do dever cumprido. 
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9. Volemar Ornelas Araújo 
Todos os projetos e eventos condizentes com este PPP têm o apoio intelectual, pessoal e 
logístico do Diretor: A partir do alcance de uma gestão participativa e democrática, dinâmica e 
preocupada com o melhor resultado pedagógico e administrativo em uma ótica geral 
descentralizada, sendo dinamizador, apoiador, intermediador de várias situações de convivência 
e trabalho em grupo de forma afetiva, educativa, humana e social. Direcionando todas as 
decisões de ordem pedagógica, de forma colegiada em reuniões pré-estabelecidas por 
segmentos ou nas Coordenações Pedagógicas semanais. Por meio desta perspectiva de Gestão, 
busca-se estabelecer a motivação, o envolvimento, o compromisso e o reconhecimento de 
forma afetiva, mudando para melhor o ambiente pessoal e organizacional do CED-Taquara na 
consciência do dever cumprido e adquirido responsavelmente. 
Significado de Maestria : 

1. Maestria “Por Elisabeth Chaves (MG) em 24-04-2010”: A conceituação de maestria deriva do sânscrito "mah" que significa 

- maior. A maestria implica em não só fazer o que se sabe para produzir resultados, mas ir além, dominando os princípios 

subjacentes ao resultado. Alguém que cria grandes trabalhos, frutos de labor constante e até dedicado, não caracteriza um 

portador de maestria. A maestria está intimamente ligada à visão pessoal perante a realidade, que cria a "tensão criativa", que 

se torna força motriz para o alcance dos resultados desejados. E assim, a visão da concretização dos resultados gera mais 

energia e entusiasmo. A maestria é o caminho do mestre, é seu diferencial ante o ser humano comum. 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS ESCOLARES2017 

PROFESSORES 
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CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

PROJETO  

 

AGROECOLOGIA: USO EFICIENTE DA 
ÁGUA E ENERGIA 

 
 
 
 
 

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA 
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Planaltina - DF 

 2017 

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 PROJETO  

 

PROJETO PEDAGÓGICO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL-
SEGUNDA OPÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA 

 

 

 

Com o objetivo de contribuir com a formação integral 
das crianças por meio de um Projeto Educacional 
pautado na Educação Alimentar e na forma de 
alimentação para prevenção de doenças na idade 
menor das séries iniciais com apoio da Direção, 
Coordenação, Supervisão, Professores, Alunos e a 
EMATER-Taquara. 

 

 

  PROFESSORE AUTORES:  

Todos os professores das séries iniciais 
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Planaltina - DF 

 2017 

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA  
 

Projeto Pedagógico ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - SEGUNDA OPÇÃO 
 

“Não existe nenhuma coisa séria que não possa ser dita com um sorriso.” 
Alejandro Casona    

 
Título: Alimentação Saudável - Segunda opção 
Contextualização: Com o objetivo de contribuir com a formação integral das crianças por 
meio de um Projeto Educacional pautado na Educação Alimentar e na forma de alimentação 
para prevenção de doenças na idade menor das séries iniciais. 
Linha Central: conscientização alimentar saudável do ser humano. 
Público alvo: Alunos do ensino fundamental Anos Iniciais. 
 

Tempo de duração: Este projeto contém atividades para serem desenvolvidas durante o ano de 

2017 com parceria da EMATER do Núcleo Rural Taquara. 

 

Justificativa:  
O projeto Alimentação Saudável-segunda opção, tem como premissa básica reforçar, 

reconstruir, enriquecer a alimentação dentro do âmbito escolar e Familiar cultivando um hábito 

doméstico da ingestão e consumo de frutas, legumes, hortaliças comestíveis e outros cardápios 

alternativos. A parceria com a EMATER aumenta o conhecimento, através de oficinas, 

colocando o aluno em contato com a terra, permitindo a interatividade da ação educacional na 

relação direta com o fazer cultural e as relações do homem com a terra e o que ela produz. 

Pretende-se que este projeto funcione como aliado na perspectiva da prática pedagógica do 

Projeto Político Pedagógico, com ações que contemplem a Alimentação Escolar Saudável, 

possibilitando a melhoria da qualidade dos cardápios domésticos e escolares ao mesmo tempo 

em que auxilia a mudança de hábitos e gostos alimentares. 

 

Problematização: 

O que sabemos sobre: 

hábitos que favorecem uma boa alimentação? 

A classificação dos alimentos? 
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Tendência dos alunos em eleger alimentos de que gostam e não gostam. 

Como tornar a alimentação rica e saudável? 

Como aguçar no aluno o sentimento de conservação do patrimônio e do meio ambiente. 

 

Objetivos Gerais: 

Implantar a Alimentação Saudável, de forma interdisciplinar e vivenciada, onde a natureza 

possa ser compreendida como um todo dinâmico, e o ser humano como parte integrante e 

agente de transformação do ambiente em que vive, consumindo desta natureza o que ela produz 

de melhor e usando da criatividade para reconstrução do cardápio no cotidiano.  

 

Objetivos Específicos: 
 
- Desenvolver competências, que permitam aos alunos compreenderem a importância de uma 

alimentação saudável e de qualidade; 

- Desenvolver de forma lúdica e interdisciplinar conteúdos das diversas áreas do conhecimento;  

- Contribuir para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis; 

- Promover mudança de postura e de percepção de responsabilidade em relação aos diversos 

espaços ambientes em que vivemos; 

- Obter alimentos para a melhoria da qualidade da alimentação escolar e doméstica;  

- Incentivar o gosto ao consumo de verduras, legumes e frutas. 

 

Procedimentos: 
 
Serão estabelecidas ações previamente com a turma como: 

- Entrevistas com pessoas e leituras de textos sobre cardápios e tipos de alimentos; 

- Discussão e debates sobre a importância de uma alimentação variada e saudável; 

- Pesquisa junto a familiares sobre as principais hortaliças, verduras, frutas e legumes 

consumidos pela família; 

- Realização de murais com atividades culinárias com a preocupação de usar receitas saudáveis 

e alternativas; 

- Seleção de melhores receitas para integrar o livro de receitas, cardápios e murais; 

- Trabalho em sala de aula com oficinas ministradas pela EMATER, cozinheiras, pais e 

professores; 
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- Promoção de eventos programados em parceria com a EMATER-TAQUARA ministrando 

palestras sobre alimentação saudável e alternativa. 

 

Conclusão: 
 
Este trabalho requer atenção pelas dificuldades, mas podemos sem a menor sombra de dúvidas 

ratificar a importância que uma cultura da Alimentação Saudávele Alternativa  no âmbito 

escolar e familiar, pedagogicamente explorada e não pensada apenas como uma aula expositiva 

sobre alimentos, e sim para a consolidação de trabalhos interdisciplinares e a construção de 

atitudes de cidadania, valores e uma alimentação saudável de saúde preventiva.  

 

Avaliação: 

A avaliação deste projeto se dará através da materialização de cada um dos momentos 

previstos, e um dos parâmetros mais importantes para aferir o sucesso das ações será o nível de 

engajamento e de continuidade nos trabalhos cotidianos e do hábito alimentar de cada aluno. 

  

Outras Atividades: 

 

1. Promover estudos sobre Alimentação saudável e outras alternativas de cardápios no cotidiano, 

associados ao estudo das estações do ano, do clima e da cultura familiar na comunidade. Criar uma 

tabela com o material pesquisado e listar os alimentos da época. 

2.  Realizar pesquisas sobre os alimentos: origem, clima, solo e relevo a fim de descobrir que 

características favorecem do consumo dos alimentos em determinadas épocas do ano. Expor essas 

informações em pequenos painéis. 

3.  Pesquisar os hábitos alimentares dos diferentes povos como, por exemplo, o povo latino-americano. 

Solicitar que os alunos e as orientadoras criem paródias, poemas ou músicas para socializar as 

informações. 

4.  Elaborar uma oficina de culinária com os alunos, utilizando, de preferência, alimentos plantados e 

colhidos na comunidade do Taquara. Essa atividade não precisa acontecer, necessariamente, em uma 

cozinha. O professor pode propor a confecção de lanches saudáveis utilizando frutas, hortaliças, 

legumes e outros. 
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5.  Pesquisar gravuras dos cinco grupos de alimentos: cereais, tubérculos e raízes; frutas, legumes e 

verduras; feijões e outros alimentos vegetais ricos em proteína; leite e derivados, carnes e ovos; 

gorduras, açúcares e sal. A turma montará um painel classificando as gravuras segundo os grupos 

apresentados, discutindo a importância do equilíbrio no consumo destes grupos. 

6.  Difundir informações sobre o ambiente e sobre a alimentação no jornal da escola, na rádio escola, 

nos murais e para comunidade. Estimular um concurso de produção de textos sobre temas ligados à 

alimentação saudável e alternativa para ser publicado no jornal, nos murais, blog e Secretaria Regional 

de Educação. 

7. Dividir a turma em grupos para que criem um roteiro teatral sobre a relação das crianças com as 

frutas, as verduras e os legumes. Depois dos roteiros prontos, os alunos produzirão as falas dos 

personagens e apresentarão a dramatização para toda a escola. 

8.  Produzir com os alunos charges que abordem temas como cultivo, culinária alternativa e consumo de 

frutas, legumes e verduras. Pode ser realizada uma exposição no mural da escola das tiras 

confeccionadas. 

9.  Trabalhar o tema Cadeia Alimentar em sala de aula usando esquemas representativos, salientando a 

importância dos seres decompositores na transformação dos resíduos orgânicos. Estes esquemas podem 

ser confeccionados em papel cartão, formando jogos de montar. 

10.  Apresentar a seguinte questão: insetos-pragas destruíram a plantação (couve, milho, outros). Este 

fato afeta a cadeia alimentar? De que modo? A mudança climática afeta a cadeia alimentar? De que 

maneira? Que decompositores vocês utilizaram nas cadeias que prepararam? E assim, sucessivamente, 

enfocando as muitas possibilidades de discussão sobre o tema. 

11. Assistir o filme "Fuga das galinhas". Com base na discussão do filme, evidenciar a questão do 

instinto de sobrevivência que caracteriza as espécies, inclusive o homem. E a sobrevivência das 

hortaliças, como fica diante da invasão dos insetos-pragas? 

12.  Assistir filmes como "A arca de Noé", "Shrek", "Procurando Nemo", “Banana Joe” e 

“Madagascar”. Em seguida, dividir a turma em pequenos grupos e solicitar uma pesquisa sobre cada um 

dos Biomas brasileiros, enfatizando-se: como classificar os diferentes tipos; qual a diferença deles em 

relação à biodiversidade (animais e plantas) e, para que servem os animais e plantas dos diferentes tipos. 

Baseado nos filmes, debater a importância da preservação e do respeito às várias espécies. 
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13.  Discutir os procedimentos de lavagem e higienização das hortaliças e frutas com os alunos. 

Conversar sobre a importância de utilizar a solução clorada (1 colher de sopa de hipoclorito de sódio em 

um litro de água potável) para higienizar esses alimentos. 

14.  Ensinar o procedimento adequado de higienização das mãos ( Molhar toda a mão e o antebraço, até 

a altura do cotovelo, em água corrente. Espalhar o sabão com movimentos circulares e escovar as unhas. 

Deixar agir, no mínimo, por um minuto. Lavar em água corrente, retirando os resíduos de sabão). Em 

um local apropriado, solicitar que os alunos lavem as mãos corretamente e pesquisar sobre as doenças 

causadas pela má higienização das mãos. 

15. Agendar visitas ao comércio local de alimentos, como armazéns e supermercados. Preparar junto 

com a turma um formulário para preenchimento durante a visita. O formulário pode abordar preços, 

condições de armazenamento, data de validade dos produtos, verificação dos rótulos. Após a visita, 

estabelecer relações entre a safra e o preço das hortaliças, dos legumes e das frutas. 

16. Discutir com a comunidade escolar alternativas como hortas comunitárias e domiciliares. 

17. Conhecer o Projeto Alimentação Saudável-segunda opção no nosso blog: 

www.centrotaquara.blospot.com.br 

18. Cantar a música "Planeta Água" de Guilherme Arantes (ou “Xote Ecológico” – Luiz Gonzaga e 

“Frutas da Terra” – Genésio Tocantins e Hamilton Carneiro) e analisar o conteúdo de sua letra. 

19. Utilizar as dicas e sugestões do livro Linéia e seu Jardim (Cristina Bjorg, Editora Salamandra, 

1985). 

20. Promover a leitura de histórias infantis ou textos relacionados ao tema, entre elas: 

• Um problema chamado coiote (história de Ana Maria Machado do livro Homem, bicho, planta: o 

mundo me encanta. Ed: Nova Fronteira, 1984.) 

• Tistu, O menino do dedo verde, Maurice Druon.  

• Quintais na cidade: a experiência de moradores da periferia do Rio de Janeiro, Denis Monteiro e 

Marcio Mattos de Mendonça, Revista Agriculturas: Experiências em Agroecologia, set. 2004, vol. 1, 

n°). 
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Planaltina, março de 2017. 
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 PROJETO  

 

ARTE URBANA E RAP COMO MEIOS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA: REFLEXÕES SOBRE AS 
DESIGUALDADES SOCIAIS E CONSTRUÇÃO DE 
CIDADANIA 
 

Com o objetivo de contribuir com a formação 
complementar dos discentes por meio de um Projeto 
Educacional pautado na valorização do rap e da 
cultura marginalizada, como um todo, como forma de 
promover cidadania e conscientização política quanto 
às desigualdades sociais da realidade brasileira, com 
apoio da Direção, Coordenação, Supervisão, 
Professores, Alunos do Centro Educacional Taquara. 

 

  PROFESSORA AUTORA:  

Larissa Silva Nascimento 
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Projeto PedagógicoARTE URBANA E RAP COMO MEIOS DE CONSCIENTIZAÇÃO 

POLÍTICA: REFLEXÕES SOBRE AS DESIGUALDADES SOCIAIS E CONSTRUÇÃO 

DE CIDADANIA. 

 
“Então Di Cavalcanti, Oiticica e Frida Kahlo 

Têm o mesmo valor que a benzedeira do bairro”. 
Criolo 

 
Título: Arte urbana e rap como meios de conscientização política: reflexões sobre as 

desigualdades sociais e construção de cidadania. 

Contextualização: Com o objetivo de complementar a formação dos discentes por meio de um 

Projeto Educacional pautado na valorização do rap e da cultura marginalizada, como um todo, 

como forma de promover cidadania e conscientização política quanto às desigualdades sociais 

da realidade brasileira. 

Linha Central: valorização do rap e da cultura marginalizada, como um todo, como forma de 

promover cidadania e conscientização política quanto às desigualdades sociais da realidade 

brasileira. 

Público alvo: Alunos do ensino fundamental, 8º ano A e 9º anos A e B. 

Tempo de duração: Este projeto contém atividades para serem desenvolvidas durante o ano de 

2017 com apoio do Centro Educacional Taquara, devendo se estender até o 4° bimestre do ano 

letivo de 2017.  

 

Justificativa:  
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O projeto Arte urbana e rap como meios de conscientização política: reflexões sobre as 

desigualdades sociais e construção de cidadania, tem como premissa básica, a partir das 

discussões promovidas pela arte urbana, em geral, tal como o rap, outras expressões musicais, e 

o grafite, fomentar debates, reflexões e buscar entendimentos sobre as desigualdades sociais do 

Brasil, construindo conscientização política quanto aos problemas sociais e, assim, 

promovendo a cidadania dos discentes, e ainda procura-se ressaltar a cultura das minorias por 

meio da arte urbana produzida nas favelas e margens do Brasil, sendo o campo também um 

espaço comumente marginalizado, vítima de abandono governamental, e, por isso, de 

intercâmbio de culturas periféricas, havendo inclusive expressões do rap em tal cenário, como o 

rapper RAPaduraXique-Chico. Desse modo, trata-se de um projeto fundamental para a 

conscientização dos discentes sobre os elementos que compõem sua identidade, muitas vezes, 

marginalizada ao refletir a respeito de sua posição vulnerável diante da sociedade desigual que 

temos no Brasil,debatendo conceitos como racismo, machismo, LGBTsfobia e discriminação 

social a partir  do incentivo de discussões sobre a arte marginalizada, vítima do descaso e 

preconceito, feita por grupos sociais minoritários, afro-descentes, mulheres, pobres, fora do 

ensino oficial, moradores da periferia urbana ou rural. De tal maneira, o foco é construir senso 

crítico e político, noções de respeito às diferenças, amor ao próximo e valores necessários para 

o bom convívio em comunidade dos adolescentes que, em breve, ingressarão na sociedade e 

serão capazes de exercer plena cidadania.   

 

Objetivo geral: 

Este projeto procura proporcionar um diálogo a respeito da cultura marginalizada, como o rap e 

grafite, como formas de incentivar conscientização política, por meio de reflexões sobre as 

desigualdades sociais, raciais e de gênero que ocorrem no Brasil, visando, por fim, construir 

noções de cidadania juntamente com os discentes. Tendo esses objetos de estudo, busca-se 

valorizar contextos sociais menosprezados e, consequentemente, os indivíduos que por ali 

circulam, estimulando reconhecimento dos alunos com os artistas apresentados, e ainda 

procura-se ressaltar a cultura das minorias afro-brasileiras, mestiças, pobres, constituída por 

mulheres oprimidas, que tem como cenário a violência e a sexualização em excesso,por meio 

de debates sobre a arte produzida nas periferias do Brasil, rurais ou urbanas, e por sujeitos 

também, por vezes, abandonados e esquecidos pelo governo. 

 

Objetivos específicos: 
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- A partir de debates sobre a cultura marginalizada urbana e rural, produzir conscientização política 

sobre a realidade brasileira; 

- Apreender a desvalorização e menosprezo, por vezes, reservado às minorias sociais e, logo, à sua 

cultura e expressões artísticas (rap e grafite, em foco); 

- Incentivar o senso crítico dos discentes quanto às mazelas sociais, tais como tráfico de drogas e armas, 

violências de toda sorte, miséria, pobreza, falta de saneamento básico, falta de acesso a saúde, moradia, 

ao transporte e educação de qualidade, presentes nas regiões marginalizadas no Brasil, em especial da 

periferia paulistana, do Distrito Federal e entorno, do nordeste, expresso por artistas como Markão 

Aborígene, Thabata, Yzalú, Rapadura Xique-Chico, Mc Soffia. 

- Valorizar as variações linguísticas próprias dos habitantes dessas periferias sociais e, assim, relativizar 

a tão estabelecida instituição do certo e do errado para o uso da língua portuguesa ao discutir o 

preconceito linguístico defendido por Marcos Bagno; 

- Fomentar a criatividade artística dos mesmos ao propor que eles, agora, produzam poesias e/ou 

músicas com a mesma temática: machismo, racismo, LGBTsfobia, discriminação, desigualdade social, 

problemas sociais brasileiros, hibridismo cultural no Brasil (influências da cultura africana, indígena 

etc).  

- Retomar eventos históricos que representem o estabelecimento da ideologia padrão patriarcal, 

coronelista, heteronormativa, meritocrática e elitista que é favorecida pelas mídias de massa, dominadas 

pelas classes altas que há muito detêm o poder.  

 

Procedimentos: 

Serão estabelecidas ações previamente com a turma como: 

- Análises musicais e interpretativas sobre a arte produzida pelos artistas Adoniran Barbosa, 

Criolo, Emicida, Tim Maia, Markão Aborígene, Thabata, Atitude feminina, Tassia Reis, 

RAPaduraXique-Chico, Mc Soffia; 

- Análises de artes visuais (grafites, desenhos em aquarelas, retratos) feitos por Bansky, 

Gurulino, Negahamburguer, Panmela Castro, Nina Pandolfo, Mag Magrela como forma de 

intervenção social; 

- Debates sobre a valorização variações linguísticas próprias dos habitantes dessas periferias 

sociais, e sobre preconceito linguístico; 
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- Discussões sobre os problemas sociais pelos quais enfrentam os favelados e sobre a cultura 

marginalizada produzida pelas periferias sociais, sejam urbanas ou rurais; 

- Reflexões sobre o Sistema que privilegia os grupos sociais que se encaixam no padrão 

eurocêntrico, embranquecido, patriarcal, coronelista, erudito, elitista, e exclui tudo que foge 

disso reproduzindo machismo, racismo, LGBTsfobia, intolerância religiosa, opressões e 

discriminações de várias formas; 

- Realização de trabalhos que estimulem o senso crítico e o espírito artístico dos discentes 

envolvidos no projeto. 

 

Recursos:  

- Cds e/ou mídias do Adoniran Barbosa, Criolo, Emicida, Tim Maia, Markão Aborígene, Thabata, 

Yzalú, Atitude feminina, Tassia Reis, RAPaduraXique-Chico; artes gráficas feitas por feitos por 

Bansky, Gurulino, Negahamburguer, Panmela Castro, Nina Pandolfo, Mag Magrela; cartolinas; lápis de 

cor; pincéis atômicos; notebook; data show; caixas de som; microsystem; gravador de voz; folhas 

xerocadas para trabalhar com os alunos o conteúdo proposto. 

 

Avaliação: 

A avaliação deste projeto se dará através da materialização de cada um dos momentos 

previstos, sendo um dos parâmetros mais importantes para aferir o sucesso das ações propostas 

a partir da produção de poesias/rap e desenhos inspirados no grafite que problematizem o 

contexto social em que os alunos estão inseridos, e também a partir da averiguação da 

conscientização e das mudanças de atitudes quanto aos temas trabalhados apresentadas pelos 

alunos durante todo o ano letivo de 2017. 

 

 

Larissa Silva Nascimento 

 

 

 

Planaltina/DF, 14 de abril de 2017 
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CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA 
 

PLANO DE CURSO – ANO 2017 

I – IDENTIFICAÇÃO 

CENTRO EDUCACIONAL TAQUARA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA  TURMA: 9º anos A e B
 N° DE AULAS SEMANAIS – 5 AULAS 

PROFESSORA: LARISSA SILVA NASCIMENTO 

 

II – OBEJTIVOS GERAIS: 

• Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em aquisição de saberes. 
• Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo. 
• Apropriar-se de conhecimentos interdisciplinares e aplicá-los na produção dos mais variados 

discursos. 
• Analisar e refletir sobre a língua e sua diversidade em diferentes situações comunicativas. 
• Identificar e analisar gêneros de diferentes constituições tipológicas (narrar, descrever, expor, 

argumentar e prescrever) em diferentes esferas (escolar, jornalística, televisiva, literária). 
• Produzir textos dissertativos, especialmente, para desenvolver a capacidade argumentativa e de 

consciência social dos discentes.  
• Compreender as relações de concordância nominal e verbal, como fatores necessários para a 

construção de elaborada produção textual.  
• Incentivar o aluno a ouvir, transmitir e debater ideias de maneira organizada e consistente. 
• Perceber como se procede a construção de orações coordenadas e, principalmente, subordinadas 

para a adequada estruturação sintática e de conexão de ideias. 
• Apreender a importância da coesão e da coerência como mecanismos de articulação textual, 

textualidade.  
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• Analisar diferentes discursos veiculados por meio de comunicação, principalmente o jornalístico, 
considerando as diversas tecnologias atuais. 

 

III – DEMONSTRATIVO DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO OBRIGATÓRIO: 

 

Programação Anual 9º ano– Língua portuguesa 

Bimestres Eixo Temático Conteúdo Objetivos Específicos N° de 
aulas 

1° bimestre Assumindo 
responsabilidade
s: sexualidade e 

gravidez na 
adolescência  

• Classes de palavras 
• Artigos de opinião 
• Situações orais de 

comunicação: a conversação 
• Comunicação oral: fonemas 
• Os fonemas e a expressividade 

da língua. 
• Diferenças entre fala e escrita. 
• Produção textual: componentes 

de argumentação de ideias. 

• Revisar as 11 classes 
de palavras, 
resolvendo as dúvidas 
de conceitualização, 
separando os pares 
adjetivo e advérbio; 

• Reconhecer a 
construção de 
argumentação e de 
articulação de 
opiniões; 

• Compreender os 
elementos que 
caracterizam o texto 
como argumentativo; 

• Conhecer a 
diferenciação entre 
fonemas e signos 
gráficos, trabalhando a 
conversação oral e as 
variações linguísticas; 

• Apreender a escrita 
como simbolização da 
fala; 

• Compreender e 
produzir textos, orais e 
escritos, de diferentes 
gêneros; 

• Produzir e conhecer 
textos argumentativos, 
no intuito de formar 
reflexão social e 
problematizações. 

25 
aulas 

1° bimestre Assumindo 
responsabilidade

s: o sonho e a 
realidade 

• O nosso léxico: neologismo, 
estrangeirismo. 

• Processos de formação das 
palavras: derivação, 
composição, redução.  

• Estruturas das palavras: 
morfemas 

• Averiguar os 
elementos mórficos 
que estruturam as 
palavras; 

• Entender a 
estruturação sistêmica 
da língua; 

25 
aulas 
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• Relações intertextuais 
• Coesão por elipse: anáfora 

 

• Analisar as relações 
intertextuais, 
identificando a 
construção do texto a 
partir da apropriação 
de diversos outros 
textos; 

• Analisar os processos 
de formação das 
palavras: derivação, 
composição, redução.  

• Reconhecer os 
processos de coesão, 
como uma maneira de 
garantir o 
sequenciamento das 
ideias, 
analisandoelipse, 
anáfora e catáfora; 

• Valorizar o uso do 
pronomes como forma 
de evitar repetições e 
aprimorar o domínio 
da língua; 

• Interpretar reportagens 
e artigos de opinião, 
pensando a relação 
entre informação e 
sociedade. 

2° bimestre Diversidade 
cultural: 

um mundo de 
credos, valores e 

costumes 

• Apresentação oral 
• Rap: ritmo e poesia 
• Usos expressivos da língua 
• Ortografia 
 

• Reconhecer que os 
textos estão sempre 
em diálogo com 
outros textos e ideias, 
produção da 
linguagem é também 
reprodução; 

• Compreender a 
construção de 
apresentações orais, e 
o esquematismo 
necessário para tanto; 

• Analisar as relações 
entre ritmo e poesia no 
rap, como a expressão 
artística própria da 
denúncia sócia, como 
a voz da periferia; 

• Produzir poesias sobre 
assuntos de 
engajamento social; 

• Interpretar e produzir 
os usos expressivos da 

25 
aulas 
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linguagem poética, 
como aliteração, 
asson6ancia e 
paronomásia. 

• Analisar o uso das 
palavras homônimas e 
parônimas. 

• Tirar dúvidas sobre o 
emprego de ch/x, 
s/ss/ç/sc, j/g. 

2° bimestre ...e eu no 
mundo? 

• Apresentação oral 
• Leitura em voz alta 
• Denotação e conotação 
• Resumos: síntese de 

informações  
• Rap: ritmo e poesia 
• Usos expressivos da língua 
• Versificação: musicalidade, 

estrofes, rimas, sílabas poéticas. 

• Compreender a 
importância da leitura, 
em voz alta e 
individual, como uma 
forma de desenvolver 
as habilidades na 
língua portuguesa; 

• Analisar os sentidos 
denotativos e 
conotativos, como 
forma ampliar os 
conceitos e 
entendimentos dos 
termos da língua 
portuguesa; 

• Compreender poemas 
e as letras de rap como 
gêneros líricos que 
transformam e 
expandem a 
decodificação da 
língua; 

• Apreender o emprego 
e os efeitos da 
aliteração, assonância 
e paronomásia. 

• Analisar a estrutura de 
poemas, como 
musicalidade, estrofes, 
rimas, sílabas 
poéticas. 

25 
aulas 

3° bimestre Não é 
brincadeira: o 
problema do 

trabalho infantil 

• Reportagem  
• Reportagem audiovisual 
• Entrevista 
• Formas nominais do verbo 

(infinitivo, particípio e 
gerúndio) e pronomes 
pessoais 

• Verbo 
 

• Analisar os 
pronomes pessoais 
como forma de 
enunciar o modo 
imperativo; 

• Reconhecer os usos 
das figuras de 
linguagens como 
estratégias usadas 
pela publicidade 
para chamar 

25 
aulas 
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atenção e 
resignificar os 
conceitos; 

•  Identificar a ironia 
nos textos 
jornalísticos, a 
partir do estudo da 
ironia como uma 
forma de causar 
reflexão e contestar 
um problema 
social; 

• Produzir textos 
argumentativos e 
dissertativos, 
inspirados na 
reportagem;  

• Averiguar os 
tempos verbais da 
língua portuguesa, 
em foco nos 
tempos mais 
recorrentes na 
linguagem 
cotidiana, como o 
presente do 
indicativo, pretérito 
perfeito e 
imperfeito, futuro 
do pretérito e 
futuro do presente; 

• Entender as formas 
nominais do verbo 
infinitivo, 
particípio e 
gerúndio), 
relacionando-as 
com os pronomes 
pessoais. 

3° bimestre Reportagem 
sobre trabalho 
infantil da TV 

Justiça 

• Reportagem  
• Reportagem audiovisual 
• Entrevista  
• Período composto por 

subordinação  

• Introduzir período 
compostos por 
subordinação, 
explicando seus 
empregos funcionais e 
comunicativos; 

• Compreender a 
estruturação de 
reportagens e 
entrevistas, como 
textos argumentativos 
e de reflexão social. 

• Analisar e interpretar 
reportagens 

25 
aulas 
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audiovisuais.  
4° bimestre Pode se chocar e 

se emocionar, 
porque as 

tragédias foram 
feitas para 

provocar isso 
mesmo!  

• Tragédia 
• Texto dramático 
• Acentuação 
• Orações subordinadas 

substantivas, adjetivas e 
adverbais 

• Reconhecer as 
características do texto 
dramático, pensando a 
estrutura das 
narrativas como um 
todo; 

• Interpretar textos 
literários com 
envolvimento da 
imaginação e emoção; 

• Analisar o uso dos 
acentos gráficos, 
principalmente a 
acentuação de hiatos e 
de ditongos e corrigir 
os erros mais 
recorrentes; 

•  Entender o uso das 
orações subordinadas 
substantivas, adjetivas 
e adverbais, caso a 
caso. 

25 
aulas 

4° bimestre Comédia grega 
e Autos 

• Literatura clássica: comédia 
grega, autos. 

• Concordância verbal e nominal 
• Pontuação 

• Compreender a língua 
como fenômeno 
cultural, histórico, 
social, político, sendo 
ainda variável, 
heterogênea e múltipla 
em possibilidades; 

• Compreender a 
concordância verbal e 
nominal, como meio 
de escrever textos 
coerentes e coesos, 
analisando as relações 
entre as funções das 
classes de palavras 
(ex: substantivo 
estabelece o gênero e 
o número). 

• Entender o emprego 
da pontuação, 
principalmente de 
ponto final, ponto e 
vírgula, vírgula e 
travessão. 

• Interpretar textos 
clássicos e seus 
sentidos, como a 
comédia grega e os 
autos.  

25 
aulas 
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TOTAL DE AULAS: 200 
aulas 

IV – AVALIAÇÃO: 

FORMA DA AVALIAÇÃO CONFORME PPP 
ESCOLAR 

Valor Atribuído em pontos Total Final Por Bimestre 
em 2016 

Frequência, comportamento, participação, postura, 
responsabilidade, caderno.  

1,0 1,0 

Testes, pesquisas, atividades em sala de aula, 
atividades em casa, trabalhos, redações, ditados.  

4,0 4,0 

Prova Bimestral Quantitativa 5,0 5,0 

TOTAL FINAL MÁXIMO POR BIMESTRE 10,0 

 

V – METODOLOGIA 

Trabalho em grupo (   )        Debate (   )  

Pesquisa de campo (   )       Feira Cultural (   ) 

Aula expositiva dialógica (   )      Excursão (   ) 

Exercícios (   )         Exposição de Trabalhos 
(   ) 

Mídias (   )         Leituras (   ) 

Atividade em ambiente virtual (   )     
 Outros:_______________ 

 

 

VI – RECURSOS 

Caderno do aluno (   )  Data show (   ) 

Quadro/giz (   )  Livro didático (   ) 

Jornais, revistas (   )   Mídias (   ) 

Computador (   )   Outros: _______________ 
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VII – OBERSERVAÇÕES: A aluna Luana Pereira Santana terá avaliação diferenciada, uma vez que 
apresenta deficiência visual.  

 

__________________________________________________________ 

Larissa Silva Nascimento 

 

Planaltina/DF, 13 de abril de 2017. 

 

 
Feira de Ciências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTÚRBIOS ALIMENTARES 
 
 
 

“Nem todas as dietas levam a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar 
começou com uma dieta.” 

 (Sophie Deram, doutora pela USP em neurociência do comportamento alimentar) 

 
 
 

Centro Educacional Taquara 
Planaltina - DF 
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Mônica Martins Bonfante 
Patrícia Regy da Silva Magalhães 

 
 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Os transtornos alimentares são caracterizados quando os hábitos alimentares interferem na 

saúde física e mental de uma pessoa, dificultando suas relações pessoais e até profissionais. 

Esses transtornos são alterações da relação da pessoa com a alimentação, e essas alterações têm 

seu início geralmente na infância ou na adolescência.  

Segundo Sophie Deram, “O paradoxo que vivemos em nossa sociedade é que nunca se 

falou tanto em alimentação e nunca tivemos tanta informação sobre nutrição, mas mesmo 

assim nunca tivemos tantos problemas com peso e tanto mal estar em relação à comida”. 

As causas desses transtornos são diversas e difíceis de serem mensuradas. Pode ser uma 

predisposição genética ou até mesmo uma vontade muito grande de se encaixar nos padrões 

estéticos do mundo da moda ou de pessoas famosas.  

 

A Organização Mundial de Saúde só considera como transtornos alimentares a anorexia e a 

bulimia, uma vez que é extremamente difícil concluir a causa de transtornos como esses. A 

anorexia e a bulimia foram descritas desde o antigo Egito e se tornaram mais comuns na nossa 

sociedade atual. 

 

Apesar da OMS só considerar esses dois transtornos, é sabido que o universo de desvios de 

comportamento envolvendo os hábitos alimentares é enorme e geralmente atingem os 

adolescentes e jovens. É por isso que se torna importante a conscientização da comunidade 

escolar sobre esses transtornos e os encaminhamentos necessários, caso sejam identificados 

grupos de risco. 

 

Fonte:<http://super.abril.com.br/alimentacao/sao-transtornos alimentares446810.shtml>. 
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Algumas pesquisas demonstram que os fatores sociais desempenham um papel importante no 

desenvolvimento dos transtornos alimentares. A influência da “cultura do corpo” na sociedade 

ocidental está associada à maior probabilidade de desenvolvimento destes transtornos. 

Conheça os transtornos alimentares mais comuns e que são também considerados doenças de 

autoimagem: 

Anorexia 

A pressão pela magreza vivida em nossa sociedade de padrões de beleza rígidos e singulares 

contribui para o desenvolvimento da anorexia, especialmente em 

adolescentes. 

Determinadas profissões que exigem desempenho associado a um 

corpo leve e/ou esbelto aumentam o risco do desenvolvimento da 

doença, como por exemplo, ginástica olímpica, hipismo, balé e 

patinação, além de modelo, ator, etc… 

A anorexia se inicia geralmente na infância ou adolescência e é mais comum em mulheres. O 

anoréxico começa a restringir progressivamente os alimentos e elimina aquilo que engorda, 

como os carboidratos. 

A pessoa fica insatisfeita com seu corpo e passa a se sentir obesa, mesmo que esteja abaixo do 

peso. É a alteração da imagem corporal. 

O medo de engordar é a característica essencial deste transtorno. Aos poucos, a pessoa passa a 

viver em função da dieta, da comida, do peso, da forma corporal, restringindo sua vida e sua 

existência. 

A perda progressiva de peso se torna preocupante e há maior probabilidade de desenvolvimento 

de transtornos de humor como a depressão e a ansiedade. 
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Bulimia 

A principal característica deste transtorno são os episódios de 

alimentação compulsiva seguidos de tentativas de expurgação 

(vômito). 

No início, esses episódios podem estar relacionados à fome, já 

que costumam surgir no decorrer de uma dieta. 

Quando o ciclo compulsão-expurgação se instala, ele se associa a fortes sentimentos de 

frustração, tristeza, tédio, solidão, além da sensação de total falta de controle sobre si mesmo. 

Esses episódios geralmente ocorrem escondidos e são acompanhados de sentimentos de menos 

valia, vergonha e culpa. Aqui também o medo de ganhar peso perpassa o transtorno. 

Os mecanismos mais conhecidos utilizados por pessoas que sofrem com a bulimia são: vômito 

auto induzido, uso inadequado de laxativos, diuréticos, hormônios tireoidianos, agentes 

anorexígenos e enema (introdução de água no ânus para lavagem intestinal). 

Outras formas muito utilizadas são jejuns prolongados e exercícios físicos exagerados. Existe 

uma inquietação com sua condição física, assim como na anorexia, e há também maior 

probabilidade de aparecimento de transtornos de humor como a depressão e a ansiedade. 

Vigorexia 

É classificada como uma das manifestações do transtorno obsessivo compulsivo e assemelha-se 

à anorexia por ser caracterizada por uma forte distorção da autoimagem. 

Enquanto na anorexia a pessoa se enxerga obesa mesmo abaixo do 

peso, na vigorexia a pessoa se enxerga fraca e franzina, mesmo forte 

e muito musculosa. 
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Em busca do corpo perfeito, as pessoas com este transtorno praticam exercícios físicos 

exageradamente. 

A insatisfação com o próprio corpo e a busca incessante por mais massa muscular leva à 

adoção de novos hábitos. 

Passam cada vez mais horas na academia, sempre aumentando o peso nos exercícios, 

promovem alterações na alimentação, introduzindo mais proteínas, consomem suplementos 

sem orientação e, geralmente, começam a usar esteroides e anabolizantes. 

Como na anorexia, essas pessoas se encontram em estado de sofrimento e se sentem inferiores, 

pois nunca alcançarão o corpo desejado, estando mais propensas ao desenvolvimento de 

transtornos de humor. 

Ortorexia 

A ortorexia é um transtorno alimentar recentemente diagnosticado, que surge quando a pessoa 

se torna obsessiva quanto aos padrões daquilo que come. Ao contrário da anorexia ou bulimia, 

a pessoa permite-se comer, mas fica tão obcecada com o que come que todos os seus 

pensamentos ficam ocupados com a dieta. 

Transtornos alimentares demandam um 

cuidado multidisciplinar 

Devido a sua origem multifatorial, os transtornos 

alimentares são considerados de difícil tratamento, 

sendo necessária a interação das abordagens 

nutricional, psicológica e médica. 

Segundo a nutri genômica, nosso DNA pode se manifestar ou não de acordo com nossa 

qualidade de vida como alimentação, prática de exercícios físicos, hábitos de sono, 

etc… Partindo deste princípio, a qualidade dos alimentos é muito mais importante por seus 

compostos bi ativos do que pela quantidade de calorias. 
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Nosso cérebro é quem controla a fome, a saciedade e o peso. Ele associa gordura com proteção 

contra um meio ambiente estressante, seja o stress proveniente do trabalho, ambiente familiar 

ou má alimentação. 

Assim, todas as vezes que uma pessoa faz uma dieta restritiva, passa a informação para seu 

cérebro que o corpo está em perigo, fazendo com que ele estoque gordura para sua 

sobrevivência. 

Começa então o ciclo sem volta dos intermináveis regimes e das dietas ensandecidas, muitas 

vezes dando o pontapé inicial para os transtornos alimentares. 

 

2. Objetivos 

 

- Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de se manter hábitos de vida 

saudáveis para a promoção da saúde; 

- Pesquisar sobre os principais transtornos alimentares: anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia. 

 

     2.1 Objetivos específicos  

 

- Caracterizar os principais transtornos alimentares; 

- Identificar a população de risco para desenvolver esses transtornos; 

- Promover atividades de conscientização sobre a importância do hábito de vida saudável para a 

prevenção de doenças; 

- Incentivar a comunidade escolar a manter hábitos de vida saudáveis, mesmo depois do 

término do Projeto; 

- Promover uma mudança alimentar em toda a comunidade escolar; 

- Estimular o hábito de recorrer a profissional de saúde perante a um problema de saúde. 

 

 

3. Público-alvo: Toda a comunidade escolar. 

 

4. Metodologia 
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Etapa 1: Imagem corporal 

 

Sugere-se que o projeto tenha início com uma discussão sobre como enxergamos nossa imagem 

corporal.  

Para isso, peça aos estudantes que desenhem o contorno do seu corpo em um papel pardo. Cada 

estudante deverá ter o seu papel. Em seguida, cada um deles deverá deitar em cima do seu 

contorno e outro colega irá contornar o seu corpo. Peça que todos se levantem e observem os 

dois desenhos. 

 

-Quem se imaginou mais próximo da realidade? 

-Quem se imaginou mais magro do que a realidade? 

-Quem se imaginou mais gordo do que a realidade? 

 

Discuta com a turma sobre essas respostas e o porquê de alguns se acharem diferentes do que 

realmente são.  

Faça uma reflexão sobre como é importante conhecer e gostar do próprio corpo para ter boa 

saúde e ser feliz. 

 

Etapa 2: Conhecendo os transtornos alimentares mais comuns 

 

Divida a turma em quatro grupos e distribua um dos temas abaixo para cada grupo: 

 

a) Anorexia 

b) Bulimia 

c) Vigorexia 

d) Ortorexia 

 

Peça para eles pesquisarem sobre: 

 

- Conceito 

- Sinais e sintomas da doença 

- Consequências para o organismo 
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- Tratamento 

 

Cada grupo deve apresentar sua pesquisa e, em seguida, propor uma discussão sobre os 

possíveis grupos de risco para desenvolverem essas doenças e a necessidade de procurar ajuda 

profissional e não fazer nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento sem um médico ou um 

nutricionista. 

 

 

Etapa 3:  Discussão de artigos e reportagens 

 

Reúna a turma e apresente os artigos a seguir para que eles discutam sobre o assunto. Ao final, 

peça que cada um apresente uma resenha sobre o tema trabalhado. 

Os artigos estão disponíveis em: 

 

I. <http://www.ufjf.br/pgedufisica/files/2010/06/Transtornosalimentares-e-imagem-

corporal-na-adolescência-uma-análise-da produção-cient%C3%AD fica-em-

psicologia.pdf>. 

II. <http://www.portaleducacao.com.br/psicologia/artigos/18679/transtornos-alimentares>. 

III. <http://www.scielo.br/pdf/rbp/v24s3/13964.pdf>. 

IV. <http://www.infoescola.com/saude/disfuncoes-alimentares/>. 

V. <http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp? id287>. 

 

 

Etapa 4: Promoção da Saúde 

 

Reflita com os estudantes sobre a importância de uma vida saudável e de qualidade para a 

manutenção da saúde e para o tratamento de transtornos alimentares. Promova na escola um 

evento saudável para conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de se ter hábitos 

de vida saudáveis. Peça sugestões aos estudantes, como: 

 

- Lanche coletivo com alimentos naturais ou feitos em casa; 

-Caminhada pelos arredores da escola; 

-Aula de culinária; 
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-Aula de ginástica (com apoio do professor de Educação Física) com salada de frutas para 

confraternizar. 

 

Etapa 5: Avaliação 

 

Reproduza para a turma o documentário sobre Transtornos alimentares, desenvolvido pelo 

Discovery Chanel e disponível em: 

 

<https://www.youtube.com/watch?v=jtSeaWNsjQc>.  

 

Durante o documentário, são propostas algumas atividades. 

Peça para os estudantes respondê-las em uma folha separada e recolha-a no final do filme. 

Avalie as respostas dadas e, em seguida, faça uma reflexão final sobre o assunto. 

 

5. Materiais 

 

Equipamento multimídia, computadores com acesso à internet, papel pardo, caneta colorida 

grossa. 
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NOSSOS COLABORADORES: 

 

 

COOTAQUARA 

EMATER 

 Posto de Saúde do Núcleo Rural Taquara 

 La Bromelha 

Produtores Rurais 

 Administração Regional de Planaltina-DF 

 PRECOMTAQ (Prefeitura Comunitária da Taquara) 

 CEP Saúde/Planaltina-DF 

 Coordenação Regional de Ensino de Planaltina- DF. 
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MENSAGEM FINAL 

 

O COMEÇO DAS VITÓRIAS 

 Vale à pena lutar e irem busca dos ideais; vale a pena não medir as 
dificuldades e ultrapassar as barreiras para chegar até onde almeja; vale 
a pena batalhar, se esforçar e para cada problema levar uma resposta; 
vale a pena acreditar no incomparável Deus e dele esperar tudo; vale a 
pena confiar em suas forças e depositar certeza em seu potencial; vale a 
pena esperar a hora certa para tudo; vale a pena ser positivo e saber que 
as soluções das dificuldades que muitas vezes por conta própria cria estão 
em você mesmo; vale a pena começar algo e não ficar esperando somente 
pelos outros. 

  

O que não vale, mesmo, é ficar infiltrado em um mundo de negativismo 
e pessimismo, conformando-se com a mediocridade, duvidando das suas 
próprias forças e capacidade; o que não vale mesmo é ficar de braços 
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cruzados esperando que tudo venha a ocorrer por acaso; o que não vale a 
pena mesmo é duvidar de si mesmo. 

 

CED TAQUARA/2018 

 


