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I. Origem Histórica, Natureza e Contexto da Instituição 

 

Identificação 

Nome: Centro Educacional Vale do Amanhecer 

Endereço: Área Especial Nº 03 lote 01 Vale do Amanhecer – Planaltina – DF 

Telefone: (61) 3901-8007 

Endereço Eletrônico: escolacedvaledoamanhecer@gmail.com 

Localização: Vale do Amanhecer – Planaltina – DF 

Coordenação Regional de Ensino: Planaltina 

Data de criação: 11 de abril de 2005 

Turno de funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno. 

Nível de ensino ofertado: 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 1º, 2º e 

3º segmento do EJA. 

 

O Centro Educacional Vale do Amanhecer está localizado na Área Especial N.º 

03 Lote 01, Vale do Amanhecer – Planaltina – DF. As atividades na unidade de ensino 

tiveram início em janeiro de 2005 quando sua criação foi aprovada através da Portaria 

n.º 09 de 11 de abril de 2005, então com a denominação de Centro de Ensino 

Fundamental Vale do Amanhecer, sendo que em 2009 por meio da Portaria n° 147 de 

23 de abril foi transformado em Centro Educacional. 

Hoje, doze anos após sua criação, o CED Vale do Amanhecer atende cerca de 

1.300 alunos. Possuímos uma boa estrutura e espaço físico: 1 pátio coberto, 1 sala de 

coordenação para professores, 1 sala de professores, 1 copa para professores, 1 sala para 

escola integral, 1 sala de múltiplo uso, 1 sala de almoxarifado, 1 sala de reprografia, 1 

sala de secretaria, 1 cozinha com 2 depósitos de gêneros, 1 sala de leitura, 1 laboratório 

de informática, 1 sala para servidores, 1 sala de depósito, 1 sala de laboratório de 

ciências, 16 salas de aula, 1 sala de coordenação, 1 sala de recursos e 1 quadra externa. 

No entanto, demandas como a cobertura da quadra de esporte, refeitório para os alunos 

e um espaço exclusivo para atendimento da educação integral fazem parte de nossos 

anseios. 

Atualmente a escola é dirigida pela diretora Marlene de Souza Beserra, vice-

diretor: Wellington de Oliveira Soares; e dois supervisores sendo: Maria de Carvalho 
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Neta e Jose Neto ambos no Noturno (uma vez que o preenchimento dos outros dois 

cargos de supervisor por membros da carreira assistência até o momento não foi 

possível e a Secretaria de Educação entende que mesmo não havendo interessados deve 

se manter a proporcionalidade de 50%x50%m entre a carreira magistério e assistência a 

educação), um chefe de secretaria: Humberto Rosa da Silva. A equipe conta ainda com 

três coordenadores sendo dois no diurno e um no noturno, cinquenta e dois professores, 

um orientador educacional, um servidor na secretaria, seis merendeiros, quatro vigias e 

doze auxiliares de conservação e limpeza. 

A Instituição, como figura simbólica da presença do Estado na comunidade, 

interage positivamente com a comunidade escolar e com a comunidade em geral, 

buscando resolver problemas pertinentes ao convívio escolar e quando necessário 

encaminhando demandas não possíveis de solucionar aos órgãos competentes para tais 

fins. 
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II. Fundamentos Norteadores da Prática Educativa 

 
O Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional Vale do Amanhecer rege-

se pelos princípios elencados em nossa Constituição, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei Orgânica do Distrito Federal, Projeto Político Pedagógico 

Professor Carlos Mota da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a Lei 

n° 4751 de Gestão Democrática. Nosso PPP é fruto do debate com toda a comunidade 

escolar, buscando se adequar a nova realidade social, cada dia mais dinâmica e 

competitiva. Acreditamos que a escola é muito mais que um mero ambiente de repasse 

de conhecimento inerte às demandas sociais, buscamos, portanto, a construção de uma 

Instituição dinâmica, receptiva e principalmente alinhada à linguagem e anseios do 

público que atendemos não só transmitindo conceitos e fundamentos teóricos, mas 

oportunizando a prática de tais elementos no cotidiano. 

Estamos convictos de que os conhecimentos científicos necessitam ser 

reconstruídos em suas várias determinações. Do ponto de vista da psicologia do 

desenvolvimento, é certo que nós, seres humanos, estamos constantemente em 

desenvolvimento, sujeitos ativos em um ambiente culturalmente organizado e 

socialmente regulados por meio de interações estabelecidas. O desenvolvimento do 

educando deve ser compreendido como um processo contínuo, multidimensional e 

dinâmico. O aluno reconstrói o conhecimento existente tornando a aprendizagem 

significativa. 

Para que o corpo docente interaja com a realidade dos alunos, trabalhar com 

conceitos de modo a dar visibilidade às competências, às habilidades e aos conteúdos a 

serem priorizados no currículo escolar, no propósito de assumir o compromisso com a 

formação de sujeitos críticos e reflexivos, a direção reuniu-se com todos os segmentos 

da comunidade escolar por meio do debate direto, para a construção da proposta 

pedagógica, com o objetivo de nortear o trabalho pedagógico de acordo com as 

orientações curriculares e diretrizes pedagógicas da SEEDF. 

Entendemos que oportunizar aos alunos o acesso aos recursos pedagógicos, 

administrativos e funcionais é colocá-lo no centro de todo processo de ensino 

aprendizagem flexível e adaptado aos mais diversos contextos educacionais. 
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III. Missão e Objetivos Institucionais 

Missão 
Oportunizar os segmentos da escola (gestores, professores, assistentes de 

educação, pais, alunos e conselho escolar) para a prática educativa, objetivando um 

ensino de qualidade, de maneira a atender as necessidades e especificidades da 

comunidade, no que diz respeito à compreensão da vida social nas suas diferentes 

dimensões. Priorizando o desenvolvimento do conhecimento do aluno, a participação 

coletiva dos sujeitos, no sentido de estabelecer uma prática pedagógica centrada em 

uma cultura de paz e promoção da cidadania. 

 

Objetivos 
• Instrumentalizar a coordenação pedagógica como espaço de formação continuada do 

corpo docente a fim de obtermos resultados contundentes com a proposta 

pedagógica. 

• Estudar, discutir, refletir as orientações curriculares, diretrizes pedagógicas e 

avaliação, como meio de melhorar a qualidade do ensino. 

• Realizar um trabalho voltado a resgatar no educador a vontade e o compromisso de 

repensar e incluir, em sua vida, o ato de planejar, ao mesmo tempo em que se 

discute o papel da escola e as necessidades de mudanças. 

• Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas habilidades e 

competências e aprendam os conteúdos necessários para a vida. 

• Incentivar a participação da comunidade na escola, festas escolares, com o objetivo 

de melhor integrá-la e promover a conscientização de que a participação da 

comunidade é benéfica para o rendimento dos alunos. 

• Envolver e interagir a comunidade no ambiente escolar, com vistas a uma 

participação ativa. 

• Organizar no coletivo e junto ao Conselho Escolar, o plano de aplicação dos 

recursos financeiros de forma transparente e eficaz na utilização das verbas – PDAF 

e PDDE. 

• Diminuir o índice geral de reprovação e evasão 

• Reunir o Conselho Escolar de Promoção da Cidadania e Cultura da Paz 

periodicamente, para que o mesmo seja parceiro nas decisões da comunidade 

escolar. 
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• Realizar, bimestralmente, reuniões pedagógicas. 

• Promover campanhas de preservação e conservação do meio ambiente e do 

patrimônio da escola, envolvendo toda a comunidade escolar. 

• Divulgar os eventos culturais, sociais e ambientais para toda a comunidade escolar. 

• Promover estudo e avaliação com todos os segmentos da escola nas coordenações 

coletivas e reuniões com pais acerca da Proposta Pedagógica. 

• Criar situações de aprendizagem, que permitam ao aluno desenvolver as 

capacidades cognitivas, afetivas, psicomotoras, dando a sua melhor contribuição 

para o desenvolvimento de competências na prática social e produtiva. 

• Promover a adequação curricular para todos os alunos que dela necessitarem. 

• Elaborar projetos pedagógicos, envolvendo todos os segmentos da comunidade 

escolar e aplicá-los junto aos discentes. 

• Conscientizar o corpo docente e discente sobre a importância da melhoria constante 

do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 

• Melhorar a qualidade de ensino, motivando e efetivando a permanência do aluno na 

escola, evitando a evasão. 

• Proporcionar aos docentes o envolvimento com as metas e objetivos da escola. 

• Adaptação do currículo da EJA ao aluno do período noturno. 

• Elevação dos índices nas avaliações institucionais. 

• Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para obtenção de 

um funcionamento integral da escola. 

• Manter contato direto com a comunidade, construindo um relacionamento 

harmonioso de forma que os pais percebam a importância de sua participação para a 

concretização de uma escola de qualidade. 

• Reunir-se bimestralmente com os alunos para discutir a prática pedagógica; 

• Gerar discussões quinzenalmente, com temas relacionados à prática pedagógica para 

aprimoramento da qualidade de ensino. 

• Aumento da promoção satisfatória nos níveis da Educação Básica, oferecidos nesta 

Unidade de Ensino ao final do ano letivo. 

• Garantir o acesso e a permanência dos alunos com necessidades especiais no ensino 

regular. 

• Propor iniciativas culturais na escola. 



9 
 

• Direcionar o trabalho do coordenador pedagógico a cada segmento no intuito de 

desenvolver melhor as atividades junto ao corpo docente e discente, dando maior 

suporte na realização da proposta pedagógica. 

• Oferecer a atividade extraclasse aos alunos do 6º ano para participarem da escola 

integral. 

• Proporcionar o amadurecimento acadêmico aos alunos do Ensino Médio na busca de 

um currículo integrador entre teoria e prática.   

 

Metas 
• Elevar em 50% o quantitativo de alunos com média superior a 5.0 pontos com 

relação ao bimestre anterior em análise. 

• Elevar anualmente em 20% o índice de desempenho individual da instituição 

educacional referendado pela média do índice da instituição educacional, de acordo 

com a média do índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2011. 

• Aumentar anualmente em 50% a aprovação dos alunos concluintes em vestibulares 

de instituições públicas com relação ao ano letivo anterior.  
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IV. Organização Pedagógica da Educação e do Ensino Oferecidos: 

O CED Vale do Amanhecer assume o compromisso de ser mediador do 

conhecimento, interagindo com o corpo discente no intuito do exercício pleno da 

cidadania, preocupado com a melhoria e qualidade do ensino, na busca de formar 

sujeitos comprometidos, críticos, reflexivos mediante a apropriação de conhecimentos 

que possam ser capazes de construir uma sociedade democrática e inclusiva. 

Atualmente oferecemos sete turmas de 6º ano, três turmas de 7° ano, três turmas 

de 8º ano, quatro turmas de 9º ano, três turmas de correção de fluxo distorção 

idade/série, quatro turmas 1º ano (EM), duas turmas do 2º ano (EM), duas turmas de 3º 

ano (EM), nos turnos matutino e vespertino. No turno noturno, oferecemos nove turmas 

de EJA, sendo duas de primeiro segmento, quatro de segundo segmento e três de 

terceiro segmento. 

 

Semana Pedagógica 

Tendo em vista a importância do planejamento pedagógico e administrativo e 

buscando a construção de uma identidade escolar baseada na coesão e na coerência 

entre educando e educador, a Semana Pedagógica assume papel de destaque em nossa 

instituição, pois constitui o momento ideal para o debate de ideias e estratégias que irão 

balizar nossas ações ao longo do ano letivo. 

Por sermos uma escola relativamente nova e não possuirmos um satisfatório 

quadro de funcionários efetivos (servidores e professores), sofremos com a rotatividade 

de profissionais e com a descontinuidade de projetos. Para amenizarmos tal situação, 

adotamos a “Cartilha Pedagógica e Administrativa” como instrumento sintético de 

consulta, que juntamente com este Projeto Político Pedagógico, passa a ser de 

conhecimento obrigatório a toda a comunidade escolar, em especial ao corpo docente, já 

que este terá a sua disposição, de forma individualizada, as versões impressas e de tais 

documentos. 

A Semana Pedagógica não visa (e não poderia) exaurir a complexidade de temas 

surgidos ao longo de todo o ano letivo, mas busca iniciar o diálogo para um caminho 

menos conflituoso, tendo como frutos os documentos apresentados ou modificados 

durante tal debate. 
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V. Organização Curricular 

Esta Proposta Pedagógica, construída a partir da participação de todos os 

segmentos da escola, visa não só a permanência do aluno na instituição, mas a qualidade 

do ensino, buscando com que o aluno conclua seus estudos no período correto. 

Esta instituição concretiza a Lei nº 11 de 10 de março de 2008, na inclusão dos 

conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira e Indígena, ministradas no 

contexto de todo currículo, especialmente nas áreas de Arte, Literatura e História 

Brasileira. 

Na parte diversificada, será ofertado, Ensino Religioso, facultativo para o aluno, 

oportunizando ao discente uma adequação curricular construída de forma coletiva e 

projetos diversificados com o intuído de enriquecer a atividade pedagógica e vivencial 

dos mesmos. Aos alunos não optantes pela disciplina de Ensino Religioso, será 

ofertado, de modo complementar, o componente curricular Língua Estrangeira Moderna 

– Espanhol alinhando a vivência pedagógica às exigências de uma sociedade global.  

A grade horária ficará composta nas modalidades de ensino da seguinte maneira: 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ORGANIZADO EM CICLOS 

COMPONENTE CURRICULAR 

OPTANTE POR ENSINO 

RELIGIOSO CARGA 

HORÁRIA ANUAL 

NÃO OPTANTE POR 

ENSINO RELIGIOSO 

CARGA HORÁRIA 

ANUAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 200 200 

MATEMÁTICA 200 200 

GEOGRAFIA 120 120 

HISTÓRIA 120 120 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 160 160 

ARTE 80 80 

EDUCAÇÃO FÍSICA 120 120 

LEM INGLÊS 80 80 

ENSINO RELIGIOSO 40 -------- 

PD 1 40 40 

PD 2  40 40 

LEM ESPANHOL -------- 40 
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ENSINO MÉDIO ORGANIZADO EM SEMESTRALIDADE 

COMPONENTE CURRICULAR 
BLOCO 01 (AULAS 

SEMANAIS) 

BLOCO 02 (AULAS 

SEMANAIS) 

LÍNGUA PORTUGUESA 04 04 

MATEMÁTICA 03 03 

GEOGRAFIA  04 

HISTÓRIA 04  

FILOSOFÍA 04  

ARTE  04 

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 02 

LEM INGLÊS 04  

ENSINO RELIGIOSO 01 01 

LEM ESPANHOL  02 

SOCIOLOGIA  04 

QUÍMICA 04  

FÍSICA  04 

BIOLOGIA 04  

PD 1  02 

ENSINO FUNDAMENTAL: Seguindo as orientações pedagógicas, o ensino 

fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente, objetivando o 

desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de autorrealização e exercício 

consciente da cidadania plena. 

ENSINO MÉDIO: segundo as diretrizes pedagógicas, o ensino médio visa ampliar o 

conjunto de competências e habilidades adquiridas pelos alunos ao longo dos 

quatro/cinco primeiros anos de escolarização, no sentido de aprofundar conhecimentos 

relevantes e introduzir novos componentes curriculares que contribuam para a 

Formação Integral. 

EJA: Voltada para os que não tiveram ou não concluíram a escolarização na idade 

apropriada, a EJA tem como referenciais a busca pela erradicação do analfabetismo 

funcional e a melhoria dos indicadores sociais desta comunidade. 
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VI- Processos de Avaliação da Aprendizagem e de sua execução 

Essa proposta pedagógica, concomitante com as diretrizes de avaliação 

elaboradas pela SEDF, percebe o aluno nos seus aspectos cognitivo, afetivo e 

psicossocial, desenvolvendo habilidades de pensar criticamente, considerando a 

aquisição de aprendizagens nos diversos campos do saber. 

 

Ensino Fundamental  
No Ensino Fundamental, a avaliação é um processo contínuo, abrangendo os 

aspectos formativos e culturais. As avaliações são realizadas de forma descritiva e 

diagnóstica e aplicadas por meio de atividades variadas tais como provas, testes, 

trabalhos individuais ou em grupos, seminários e etc. 

O ano letivo é dividido em quatro bimestres, conforme o calendário escolar, e a 

pontuação é distribuída da seguinte forma: 

• 10 pontos por bimestre totalizando 40 pontos anuais; 

• Dos 10 pontos bimestrais, 5 pontos  são reservados  para trabalhos, testes, 

seminários e portfólios e os outros 5 pontos para avaliação interdisciplinar coletiva 

(bloco de prova) seguindo o que preconiza os exames nacionais de avaliação e as 

Políticas de Nacionais de Educação. 

O objetivo de tal divisão é propiciar a criação, pelo docente, de estratégias e 

mecanismos dinâmicos de avaliação, proporcionando que o educando seja analisado em 

seus diferentes aspectos cognitivos e tendo a oportunidade de corrigir distorções 

percebidas ao longo do processo ensino-aprendizagem e se alinhando as orientações 

pedagógicas da organização em ciclos de aprendizagens. 

 

Ensino Médio 
No Ensino Médio, a avaliação constitui um todo pedagógico, visando reconhecer 

a importância dos aspectos formativos e culturais. As avaliações são realizadas de forma 

descritiva e diagnóstica e aplicadas por meio de atividades variadas tais como provas, 

testes, trabalhos individuais ou em grupos, seminários e etc. 

O ano letivo é dividido em dois blocos, conforme o calendário escolar, e a 

pontuação é distribuída de acordo com o bloco cursado por cada turma alem de respeitar 

a avaliação anual para as disciplinas de Ed. Física, Língua Portuguesa e Matemática.  
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Quadro expositivo sobre os tipos de avaliações 
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Avaliação Formativa 

A avaliação formativa assume papel de destaque, pois permite que o docente 

construa, juntamente com seus alunos, ferramentas de avaliação baseadas no feedback 

constante, adequando e readequando o procedimento avaliativo de forma dinâmica. 

Nesta linha de raciocínio e tendo em vista a necessidade de solidificar hábitos 

produtivos no dia a dia dos alunos, o dever de casa assume o seguinte papel: 

Quando o tema em pauta é a avaliação escolar, o dever de casa merece especial 

atenção por se tratar de uma prática bastante naturalizada no âmbito das escolas e 

avaliada continuamente por todos os envolvidos – professores, mães, pais e/ou 

responsáveis e estudantes. Diferentes argumentos costumam ser explicitados por 

esses atores em defesa do uso do dever de casa, assim como diversas também são as 

formas utilizadas para avaliá-los em casa ou na escola, o que pode ser definidor do 

potencial dessa atividade para o avanço das aprendizagens dos estudantes.  

A avaliação informal, fortemente presente na escola, se estende aos lares por meio 

do dever de casa. A preocupação quanto aos cuidados com essa forma de avaliar se 

amplia nesse caso, uma vez que os estudantes ficam a mercê de juízos sobre suas 

aprendizagens provenientes dos diferentes sujeitos que acompanham os escolares na 

realização do dever de casa.  

Quando o dever de casa é adotado pela escola de forma irrefletida, deixando a 

critério de cada professor definir os objetivos e a forma como será utilizado e 

avaliado, a instituição evidencia não ter um rumo a seguir, deixando familiares e 

estudantes inseguros ao tentar supor o que cada professor espera deles (VILLAS 

BOAS; SOARES, 2013). Dependendo da forma como é encaminhado, o dever de 

casa condiciona pais e/ou estudantes a comportamentos que, mesmo que satisfaçam 

pelo cumprimento da tarefa, nem sempre resultam em conquista ou consolidação de 

aprendizagens.  

A inserção do dever de casa em um processo avaliativo formativo implica a 

necessidade de que ele seja discutido pelos diferentes segmentos e incluído no 

projeto político-pedagógico da escola, assegurando sua utilização em benefício das 

aprendizagens dos estudantes (idem). Diferentes estratégias podem ser adotadas 

nesse sentido: utilização de atividades significativas, criativas, em doses razoáveis e 

diferenciadas de acordo com o nível de desempenho de cada estudante; diálogo 

permanente com mães e pais a fim de evitar que o acompanhamento dessa atividade 

não signifique o próprio ensino do conteúdo; análise das tarefas em parceria pelos 

estudantes, entre outras.  

O dever de casa está presente em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, 

podendo ser representado por tarefas ou atividades constantes dos livros didáticos ou 

outros, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, entrevistas,  
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observações de fenômenos, elaboração de textos, revistas, jornais, hipertextos, 

montagem de maquetes, peças teatrais, paródias, análise de imagens e até testagem 

de hipóteses que servirão para aprofundamento do conhecimento. Seja qual for a 

idade do estudante ou o período escolar em que ele se encontra a apresentação 

prévia de roteiro que organize tal trabalho é fundamental. Dever de casa sem alguma 

indicação bibliográfica ou de sítios próprios da internet, bem como sem a devida 

orientação de como proceder sua realização, pode ter reflexo negativo na relação do 

estudante com seus os pais e mães, com a escola e, principalmente com o docente 

avaliador. A falta de clareza quanto aos critérios e aos objetivos inerentes ao que de 

fato se quer, por meio do dever de casa, banaliza esse recurso pedagógico e 

enfraquece seu potencial formador contribuindo, também, para avaliação informal 

de caráter negativo.  

Dessa forma, bem situado no trabalho pedagógico e bem compreendido por todos na 

escola, incluindo-se as mães, pais e/ou responsáveis e os estudantes, o dever de casa 

pode ser prazeroso e produtivo, contribuindo para a ampliação das aprendizagens e 

constituindo um facilitador da inclusão escolar. 

(Diretrizes de Avaliação Educacional para o triênio 2014/16) 

 
A exigência da construção desta rotina baseada em tarefas para serem 

executadas fora do ambiente escolar de forma individual pelo aluno tem como principal 

respaldo o diálogo com os pais, que a definem de modo simbólico como mecanismo 

precípuo para o acompanhamento de seus filhos no momento em que estes estão em 

casa. Muito embora possa parecer contraditória e até mesmo falida a ideia da adoção do 

dever de casa como prática educacional, não podemos esquecer que, de modo unânime, 

a afirmação por parte do corpo docente é que falta hábito de estudo com relação aos 

estudantes, sendo esta prática pedagógica a forma mais viável de se estimular a adoção 

de tal hábito.  

 
Recuperação Contínua 
 

Tendo em vista que o processo avaliativo não é um fim em si mesmo e sim um 

mecanismo contínuo de aperfeiçoamento do binômio ensino-aprendizagem, a nota por 

si só pode não refletir a verdadeira situação pedagógica do aluno ou mesmo do 

professor enquanto avaliando, buscando sanar tal lacuna o instrumento da recuperação 

contínua passa a ser peça chave para o sucesso pedagógico da cada instituição de ensino 

como preceitua as Diretrizes de Avaliação Educacional triênio 2014/16: 
A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso 

V, para "prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento". Assim 
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concebida, ela se destina à obtenção de nota que possibilite ao estudante ser 

promovido de um ano/série a outro/a. Um longo caminho precisa ser percorrido para 

que ela se associe à avaliação formativa. Para que se inicie a construção desse 

entendimento e a prática correspondente, recomenda-se a realização de intervenções 

pedagógicas contínuas junto a todos os estudantes, sempre que suas necessidades de 

aprendizagem forem evidenciadas. Desse modo, o avanço das aprendizagens 

ocorrerá de forma tranquila, sem lacunas, sem tropeços e sem aligeiramento, de 

acordo com as condições de aprendizagem de cada estudante. Este é o papel da 

escola democrática, comprometida com as aprendizagens de todos. Orienta-se a 

escola para que utilize a avaliação diagnóstica permanentemente para constatar as 

necessidades de cada estudante e organize os meios de mantê-lo em dia com suas 

aprendizagens. A autoavaliação pelos estudantes é importante aliada nesse processo.  

O registro da intervenção processual (recuperação) será realizado nos diários, em 

que constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes e os relatos das 

atividades realizadas para a promoção do seu avanço. A intervenção poderá ser 

conduzida por meio de atividades diversificadas, no horário de aulas ou no 

contraturno, assim como por meio de reagrupamentos, projetos interventivos e 

outros recursos criados pela escola, sempre considerando a etapa e as condições de 

aprendizagem em que o(s) estudante(s) se encontra(m). A nota ou conceito deve 

resultar do que foi aprendido ao longo do percurso. Reitera-se: não se deve esperar 

pelo término de uma semana, de um bimestre, semestre ou ano letivo para oferecer 

as intervenções necessárias. Elas devem ocorrer desde o primeiro dia de aula, de 

forma contínua. Nada fica para depois.   

(Diretrizes de Avaliação Educacional para o triênio 2014/16) 

 

 
Publicidade dos Instrumentos de Avaliação  
 

Entender o porquê de serem avaliados, as formas e os mecanismos da avaliação 

constitui um dos principais objetivos da avaliação senão o principal, tendo em vista que 

tal processo desperta o senso crítico do aluno o tirando de uma posição passiva e inerte, 

fazendo com que ele assuma uma postura ativa realimentando e subsidiando estratégias 

para a correção de distorções apresentadas ao longo do dia a dia: 
Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados em 

articulação com a coordenação pedagógica da Escola. A ideia é a de que a equipe 

coordenadora possa colaborar, apreciar e acompanhar a sua elaboração para que seja 

garantida coerência interna com o projeto da escola. Os estudantes devem ser 

avaliados por meio de procedimentos/instrumentos bem planejados e bem escritos. 

Entregues aos estudantes, esses procedimentos/instrumentos passam a ser públicos. 
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Não se pode esquecer que eles revelam a qualidade do trabalho desenvolvido pela 

escola. Os critérios de avaliação devem constar do plano de trabalho dos docentes, 

organizado em consonância com o projeto político-pedagógico da escola, e ser 

comunicados aos estudantes e seus pais/responsáveis. Após divulgação dos 

resultados, mesmo que parciais, como aqueles que ocorrem no final de cada 

bimestre, os estudantes por meio dos seus responsáveis podem solicitar revisão, por 

escrito, em até 72 horas. Caberá ao Conselho de Classe, após parecer do docente 

responsável pelo componente curricular, a decisão sobre o recurso no âmbito da 

escola. 

 

Ao final de cada bimestre e antes da reunião de pais, o mapa de notas da turma 

será afixado no mural da sala de aula, passando a contar a partir desta data o período 

para revisão de resultados. Tendo em vista o caráter informativo e pedagógico da 

reunião de pais e cumprindo as normas estabelecidas pela SEDF, sempre que o 

resultado apresentar erros com relação à pontuação atribuída ao aluno, a pontuação 

deverá ser corrigida prioritariamente em tal ocasião e, caso a imediata correção não seja 

possível, deverá ser feita em momento oportuno dentro do prazo legal estabelecido, ou 

seja, em até 72 horas após o conhecimento da nota e/ou resultado. 
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