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Ser professor é professar a fé e a certeza de 

que tudo terá valido a pena se o aluno sentir-se feliz 

pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou... 

 

Ser professor é consumir horas e horas pensando 

em cada detalhe daquela aula que, mesmo ocorrendo 

todos os dias, a cada dia é única e original... 

 

Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, 

diante da reação da turma, transformar o cansaço 

numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender... 

 

Ser professor é importar-se com o outro numa 

dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que 

necessita de atenção, amor e cuidado. 

 

Ser professor é ter a capacidade de "sair de cena, 

sem sair do espetáculo". 

Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que 

o aluno caminhe com seus próprios pés...  
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                       SEJA BEM VINDO! 

 

 Sua presença é muito importante para nós. 

 Estamos felizes em ter você conosco. 

 Vamos caminhar pelas estradas do conhecimento. 

 Juntos construiremos um novo futuro. 

 Nesta jornada não iremos sozinhos. 

 Deus nos acompanhará. 

 Que nosso ano letivo seja um sucesso! 

 

Equipe Gestora – 2017 

 

 

 

 

 

‘’O mundo é como o espelho que 

devolve o reflexo de suas ações e 

atitudes. ’’ 

 

Camões 
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

1- INTRODUÇÃO 

O projeto político pedagógico é uma ferramenta de planejamento, 

orientação e construção de diretrizes da rede pública de ensino do DF e, como tal, 

requer que as políticas e ações propostas sejam referência para o trabalho a ser 

desenvolvido em todas as instâncias. 

Reconhecemos que o acesso foi ampliado, mas admitimos que a 

qualidade social almejada ainda precise ser alcançada democraticamente, ou seja, 

para todos. 

Acreditamos que as inovações que ora apresentamos partem de alguns 

pressupostos que são, para a rede pública de ensino do DF, linhas referenciais para o 

desenvolvimento da ação: 

• Valorizar e dar visibilidade às iniciativas das escolas e das 

Coordenações Regionais de Ensino; 

• Reforçar a autonomia e a liberdade das escolas na elaboração dos seus 

Projetos Político-Pedagógicos, em consonância com o PPP da rede. 
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• Incorporar a elaboração e a implantação das inovações como 

espaço/tempo de aprendizagem coletivas, a partir de experiências 

piloto referentes a cada uma das etapas e modalidades. 

• Reconhecer que temos um “sistema escolar” onde coexistem o comum 

de toda a rede e o singular de cada instituição. 

• Identificar e apoiar instituições que necessitam de maiores aportes por 

parte do poder público, indo ao encontro da concepção apresentada no 

já citado Plano DF Sem Miséria que, ao reconhecer a existência de 

territórios de vulnerabilidade social, indica que as demandas são 

desiguais, inclusive para equipamentos públicos como escolas. 

• Compreender e participar das inovações como processos de conflitos, 

negociações e consensos, elaborados com todos os envolvidos, para 

produção de novos e promissores resultados. 

   No sentido etimológico, o termo projeto vem do latim projectu, particípio 

passado do verbo projicere, que significa lançar para diante. Plano, intento, desígnio. 

Empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano geral de edificação 

(Ferreira 1975, p. 1.144).                    

 Assim, o intuito geral deste trabalho, será desenvolver democraticamente 

buscando a participação de cada membro de nossa comunidade escolar através de 

encontros programados, é fazer um planejamento que possamos não só traçar metas 

e objetivos, mas promover meios para que efetivamente seja concretizada a missão 

do Ensino Fundamental 04 de Planaltina. 

Nas palavras de Gadotti: 

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

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 

função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 

determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 

possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 1994, p.579) 

A ideologia deste trabalho é reforçada pelas palavras de Veiga: 
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Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples 

agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é 

algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às 

autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas 

burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos 

os envolvidos com o processo educativo da escola. (VEIGA, 1995, p. 13 e 14) 

Acreditamos que uma educação de qualidade necessita de princípios 

básicos que deverão nortear todo o fazer pedagógico, onde cada membro responsável 

pela sua parcela de participação possa conscientemente e de modo crítico, fazer sua 

contribuição. Princípios estes que constituem a nossa Constituição Federal, a Lei 

9.394 de 20 de Dezembro de 1996, várias autores renomados bem como o Plano 

Curricular Nacional e Distrital: 

• Igualdade de acesso e permanência;  

• Qualidade de ensino para todos;  

• Gestão democrática;  

• Liberdade de aprender e ensinar;  

• Formação continuada. 

Nossa unidade de ensino atende duas modalidades de ensino, o Ensino 

Fundamental Séries Finais (diurno) e a Educação de Jovens e Adultos (noturno). Esse 

último subdividido em 1º segmento (séries iniciais) e 2º segmento (séries finais). 

O Ensino Fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante: 

I) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura da escrita e do cálculo;  

II) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade; 

III) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores; 

IV) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
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Verifica-se que é urgente transformar a forma de ver e fazer a educação 

analisando com profundidade o papel e a função da escola dentro de um contexto mais 

amplo e democrático. Tendo como objeto principal garantir os meios para efetivação 

de uma proposta pedagógica que assuma o desenvolvimento de um currículo por 

competências que pressupõe a centralidade no aluno e, portanto, na aprendizagem, 

cujo foco é a qualidade e a prática pedagógica diversificada. 

Assim, buscamos neste trabalho realizado por toda a comunidade escolar 

do Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina, construir um pilar mestre em 

direção de nossos objetivos e que dele possamos usar como instrumento inicial de 

transformações, metas e objetivos que com certeza ainda virão, pois no campo da 

educação devemos sempre estar em constantes transformações. 

No histórico e no diagnóstico foi buscado levantar dados que pudessem 

identificar nossa escola desde sua fundação bem como a clientela que atendemos e a 

comunidade que faz parte de nosso contexto. 

Já nas relações de objetivos, tanto os gerais quanto específicos, foram 

embasados pela fundamentação legal como a LDB, Constituição Federal e sugestões 

das propostas e orientações pedagógicas elaboradas pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal. 

A avaliação faz parte de um tópico importantíssimo para planejamento e 

adaptação do desempenho institucional e pedagógico, fator de muita relevância para 

por em prática os objetivos traçados. Parte da avaliação uma ação constante e 

rotineira provendo a cultura de compromisso e responsabilidade de dos os envolvidos 

no processo ensino-aprendizagem. 

Enfim, durante todo este trabalho, o objetivo sempre foi voltado ao 

elemento principal que é o aluno, buscando de todas as formas possíveis envolverem 

todos que fazem parte deste compromisso, que é uma educação com qualidade. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE PLANALTINA  

ENDEREÇO: Setor Educacional lote C/D 
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TELEFONE: (61) 3901-4543 

CORREIO ELETRÔNICO: cef4planaltina2015@gmail.com  

SITE: www.se.df.gov.br  

LOCALIZAÇÃO: Setor Educacional – Setor Central  

REGIONAL DE ENSINO: Planaltina  

DATA DE FUNDAÇÃO: 1977  

MANTENEDORA: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,  

CNPJ 00.394.676/0001-07  

FINANCEIRO: Caixa Escolar do Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina, 

CNPJ 01.935.300/0001-25 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Matutino, Vespertino e Noturno.  

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO: Educação Básica, EJA e Projetos Especiais. 

 

1.1 Histórico 

 

Ao longo do ano de 2011, a Secretaria de Educação do Distrito Federal 

realizou seminários, plenárias, palestras, conferências, fóruns e outros eventos que 

ajudaram a ampliar a compreensão sobre os caminhos a serem adotados na educação 

pública do Distrito Federal.  Estamos em um processo de reformulação da dinâmica 

da gestão da educação pública, defendendo os princípios norteadores da cidadania, 

diversidade e sustentabilidade humana como concepção e eixo central da ação 

pedagógica. 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é uma ferramenta de planejamento, 

orientação e construção de diretrizes para a rede pública de ensino do Distrito Federal 

e, como tal, requer que as políticas e ações propostas sejam referência para o trabalho 

desenvolvido para todas as instâncias. 

Cabe-nos esclarecer que optamos pelo termo PPP por acreditar que neste 

documento estão expostas, para além de diretrizes pedagógicas ou operacionais, a 

nossa concepção de educação compromissada com a formação integral do educando, 

a sustentabilidade humana como princípio das políticas públicas que se propõe 

efetivar, enfim, nossas opções de ação pedagógica e política frente aos desafios que 

mailto:cef4planaltina2015@gmail.com
http://www.se.df.gov.br/
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devem ser transpostos na busca de uma educação com qualidade social para a 

população do Distrito Federal. 

Contudo, não se pode confundir o PPP da SEDF com o PPP das unidades 

escolares, pois o primeiro não substituirá os demais. Precisamos compreender o 

presente documento como norteador dos Projetos Político-Pedagógicos a serem 

construídos coletivamente por todos os segmentos atuantes na comunidade de cada 

unidade escolar, pautados na perspectiva apresentada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica e na Lei de Diretrizes e Bases da educação 

Nacional 9.394/96 – LDB, de que as unidades escolares, respeitando as normas e 

propostas de seus sistemas de ensino, têm a incumbência de elaborar e executar suas 

propostas pedagógicas1, dentro dos preceitos da gestão democrática. 

Historicamente a primeira escola, o Grupo Escolar 01, transformado em 

Escola Classe Júlia Kubitschek, inaugurada em setembro de 1957, o sistema público 

mostra sua vocação democrática quando da escolha da sua direção. Isto porque a 

diretora foi selecionada por suas colegas de magistério. 

Registra-se que, desde 1956, os acampamentos dos operários já 

abrigavam salas de aula. Entretanto, foi com a implantação do Plano Piloto de Brasília 

que a nova capital ganhou o desenho de educação formal. 

Coube ao educador Anísio Teixeira elaborar o Plano de Construções 

Escolares, para o qual foi pensado um formato que deveria tornar-se uma referência 

em educação para o país. 

O Plano de Construções Escolares de Brasília assim foi delineado: um 

jardim de infância e uma escola classe em cada quadra da cidade, destinados à 

educação intelectual sistemática. E, para cada conjunto de quatro quadras, uma escola 

parque, destinada à complementação da formação do estudante, mediante o 

oferecimento de atividades artísticas e físicas, bem como sua iniciação ao trabalho, 

perfazendo uma jornada escolar de oito horas. 

                                            
1 Entendemos o termo proposta pedagógica contido no artigo 12 da LDB como um sinônimo de Projeto 
Político–Pedagógico. 
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Em 17 de junho de 1960, foi constituída a Fundação Educacional do Distrito 

Federal (FEDF), já que a CASEB possuía caráter transitório. A Fundação foi criada 

para dar flexibilidade e eficácia aos procedimentos administrativo-financeiros. 

No começo dos anos 1960, dois fatos importantes: a constituição do 

Conselho de Educação do DF (1962), composto por nove membros indicados pelo 

então Prefeito; e, logo, em 1964, a expansão do Plano de Construções Escolares foi 

interrompida com o golpe de Estado.  

Os Complexos Escolares - criados em 1977 como instâncias 

descentralizadas para responder ao crescimento da rede – foram substituídos pelas 

Diretorias Regionais de Ensino. E, em agosto do mesmo ano, foi fundada a EAP 

(Escola de Aperfeiçoamento de Pessoal). A Constituição permitiu que o Distrito fosse 

retirado da condição de área de segurança nacional e alcançasse a emancipação 

política. Desde 1990, o Distrito Federal tem um calendário eleitoral para o legislativo e 

o executivo. 

A década de 90 foi marcada pela gestão democrática e popular 

consubstanciando grandes conquistas para a educação do DF, dentre elas, destaca-

se a gestão democrática com eleição direta para diretores e conselhos escolares, a 

conquista da coordenação pedagógica, além da implantação da Escola Candanga.  

Em 2000, dois decretos alteraram a gestão do sistema. O Decreto 21.396 

dispôs sobre a extinção da FEDF e o Decreto 21.397 instituiu uma nova estrutura para 

a secretaria, que passou a denominar-se Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. O fim da Fundação Educacional fez com que todos os processos 

administrativos e pedagógicos afluíssem para a SEDF. 

Hoje, a SEDF oferta todas as etapas e modalidades da Educação Básica, 

tendo universalizado o Ensino Fundamental. A recente Emenda Constitucional nº 59, 

de dezembro de 2009, ampliou a obrigatoriedade do ensino dos quatro aos dezessete 

anos de idade até o ano de 2016. Ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Por 

isso, nossa rede pública de ensino trabalha no sentido de atender ao imperativo 

constitucional. 

O Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina foi criado há mais de 

trinta anos. Na origem, foi organizado como um Centro Interescolar de Línguas, 

Educação Artística, Práticas do Lar e Industrial daí ser identificado como CIE, como 
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até hoje é conhecido pela comunidade. Ainda que, no início, atendesse, no diurno, 

exclusivamente turmas de sétimas séries nas quais eram desenvolvidas as disciplinas 

anteriormente mencionadas, o certo é que esta escola não funcionou efetivamente 

como o Centro Interescolar proposto originalmente. 

O CEF 04 localiza-se no Setor Educacional, lotes C/D. Fica ao lado da feira 

de roupas, da feira de importados e a feira do produtor que funciona às terças e sextas 

feiras. Portanto, é um lugar insalubre para a sua comunidade escolar. O barulho é 

excessivo, os espaços entre as barracas abrigam traficantes de drogas, aliciadores de 

menores, etc. Dessa forma, os alunos não podem usufruir livremente dos espaços ao 

redor da escola. A saída da escola é um beco compartilhado com a feira (em função 

disso, já presenciamos acidentes naquele local por falta de espaço para transitar nas 

duas mãos e por falta de sinalização). Apesar do que está no Estatuto do menor e do 

adolescente, o poder público ignora o que está no art. 17, em relação ás áreas 

destinadas às crianças e aos adolescentes: 

Art. 17.. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 

 A área do CEF 04 faz parte da micro bacia do Rio São Bartolomeu. Antes 

da construção da escola, a área era ocupada pelo cerrado. Hoje, não temos mais a 

presença desse tipo de vegetação dentro da área da escola. Essas escolas são 

arborizadas com eucaliptos e outros tipos de árvores, não nativas. Para se implantar 

a feria do produtor que funciona ao lado da escola foram derrubadas todas as árvores 

da área. Para amenizar essa situação, pretendemos incorporar ao “Projeto de Meio 

Ambiente” a criação de um viveiro de árvores do cerrado na nossa escola. 

Atualmente, o corpo discente é formado por aproximadamente 2600 

(dois mil e seiscentos) educandos: 39 (trinta e nove) turmas no matutino e vespertino 

no ensino regular com turmas de séries finais do Ensino Fundamental. No noturno 

temos 13 (treze) turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos), sendo 4 (quatro) do 

primeiro segmento e 09 (nove) do segundo segmento. Além disso, a escola atende 

também alunos portadores de necessidades educacionais especiais (deficiência física, 
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mental, auditiva, condutas típicas) e turmas de altas habilidades, por isso, desde 2005, 

tornou-se uma escola de educação inclusiva. 

Segundo pesquisa realizada2, os alunos são oriundos de diferentes 

bairros da cidade: no diurno, a maior concentração desse universo advém do Bairro 

Arapoangas (40,4%), Vila Buritis (26,7%) e Estâncias de I a VI (15,3%). Os demais 

alunos são da Vila Nossa Senhora de Fátima, Setor Tradicional, Vila Vicentina, Vale 

do Amanhecer e arredores, Bairro Mestre D’Armas, Buritis II, III e IV, Setor Sul, 

Condomínios e Zona Rural. Considerando-se que a grande maioria dos bairros 

encontram-se afastados da escola e que a mesma localiza-se numa área central da 

cidade (Setor Educacional), identifica-se que os aprendizes realizam um deslocamento 

significativo de suas casas até a escola. Como 57,3% dessa população vivem com 

uma renda de até um salário mínimo, a maioria (55,3%) se desloca a pé até a escola, 

expondo-se a diversos riscos e 28,5% realizam este deslocamento com a participação 

do poder público – contratação de ônibus para o transporte do local de moradia até a 

escola e vice-versa. 

Outro dado relevante que caracteriza este universo escolar, diz 

respeito aos indicadores de repetência. Segundo dados levantados na pesquisa, a 

maioria dos alunos já passou por reprovações em sua trajetória escolar. Enquanto no 

matutino 18,8% já vivenciaram esta experiência, no vespertino este índice é da ordem 

de 21,53% e, apesar de não termos dados estatísticos sobre o noturno, supomos que 

a grande maioria já passou pela reprovação ou pela evasão escolar, pois os alunos 

estão fora da faixa etária estabelecida para o diurno. Além disso, a escola atende 

alunos com necessidades especiais (deficiência física) e turma de altas habilidades, 

por isto, desde 2005, tornou-se uma escola de educação inclusiva. 

A inclusão é um desafio que a escola vive no momento: apesar das 

dúvidas e inseguranças geradas pela implantação desse projeto, estamos nos 

adaptando e percebendo como pode ser rica essa experiência, tanto para os 

aprendizes portadores de necessidades especiais; como para os demais membros da 

                                            
2 Levantamento de dados (Survey) realizado no primeiro semestre de 2006, pelos professores da 
escola e tabulados com a ajuda dos alunos. 
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comunidade escolar. Porém, entendemos que há necessidade de preparar os 

professores e o ambiente escolar para que o atendimento a esses educandos seja 

conforme estabelece a lei. 

As salas de altas habilidades tiveram início na escola em 2005. Em 

2007 fecharam algumas salas, permanecendo, na escola, a sala de teatro. Visto que 

integra alunos do CEF 04 na oficina de teatro, esta sala tem sido de grande valia para 

a instituição. Os alunos contam histórias nas salas de aulas, apresentam teatro mudo 

e histórias nos intervalos. Apresentam-se no auditório da escola para a comunidade 

escolar, em todos os turnos, bem como em outros lugares. 

No transcurso destes 30 anos, a escola vem construindo uma história 

marcada por projetos pedagógicos que a têm destacado no meio da comunidade de 

Planaltina e do DF. Os principais projetos desenvolvidos estruturam-se em torno das 

Artes Visuais e Cênicas, da Literatura, das Ciências Naturais e outras áreas do 

conhecimento. Dentre eles despontam: encontros de arte e literatura, exposições, 

festivais de teatro e música, momentos poéticos, contadores de histórias, pesquisas 

de opinião, feira de artes e ciências, plantio de jardins, montagem de peças teatrais, 

campanhas de revitalização do espaço da escola com pinturas artísticas em paredes, 

bancos, bebedouros, “Quintas do Cinema Negro” (projeto de apresentação de filmes 

com temáticas afrodescendentes), projetos de educação física envolvendo diferentes 

modalidades esportivas que objetivam o desenvolvimento do sentimento coletivo, por 

meio de competições que privilegiam a ética. A escola vem se destacando também 

nos projetos de Educação Ambiental. 

Com relação ao meio ambiente a escola vinha, nos últimos anos, 

ensaiando pequenos passos, para finalmente em 2004, incorporar definitivamente ao 

seu projeto político pedagógico esse tema transversal, a educação ambiental passou 

a ser trabalhada de forma sistemática, interdisciplinar e por meio da pesquisa de 

opinião como ferramenta pedagógica. Mediante o curso de Reeditor Ambiental e o 

“Projeto Águas do Cerrado” promovido pela SEMARH e a Estação Ecológica de 

ÁguasEmendadas, com o apoio da World Wide Found For Nature (WWF). 
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No ano de 2004, o nosso objeto de estudo foi à estação Ecológica de 

Águas Emendadas, cuja questão de pesquisa era saber se a população conhecia esse 

espaço e como se relacionava com ele. 

No ano de 2005, o tema de estudo foi o Parque Recreativo Sucupira e 

a forma como ele poderia ser inserido na vida da comunidade. Estudamos também o 

cerrado nas dimensões físicas, biológicas, históricas, antropológicas e sociais. 

No ano de 2006, contando com a parceria da UnB e por meio da 

pesquisa-ação, continuamos com o projeto sobre o Parque. Essa nova pesquisa gerou 

outros temas de estudo, tanto sobre o meio ambiente, como sobre as demais áreas do 

conhecimento. Buscamos também, efetivar ações junto ao poder público para que 

esse espaço se tornasse de fato, pertencente à comunidade. 

Em relação à estrutura física, a escola dispõe de uma biblioteca 

funcionando de forma precária por falta de espaço físico. Uma sala que antes era 

usada para laboratório de ciências, agora está em fase de implementação para ser 

transformada em laboratório de informática. 

Ao longo do tempo, a escola foi se identificando com as artes, 

tornando-se um espaço singular. Hoje temos a Ala das Artes onde funciona o projeto 

de música, a sala de Artes Plásticas, sala de Artes Cênicas do grupo de altas 

habilidades e um auditório usado como teatro. Para as atividades de Educação Física, 

a escola dispõe apenas de uma quadra esportiva. A escola possui também, um pátio 

coberto em frente à cantina. 

Considerando o total de alunos atendidos nesta unidade escolar, o 

espaço físico é, reconhecidamente, insuficiente para atender às necessidades 

pedagógicas do cotidiano escolar. 

  

  

 



Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina 

Cuidar da Escola é investir no futuro. 

PPP – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – CEF/04  – 2017 (Construção Constante) Página 20 

 

 

1.2 Missão 

Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação 

a formação de cidadãos. Tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Nesse sentido, pensar a sustentabilidade exige o exercício humano de 

pensar as múltiplas dimensões do próprio ser, em uma visão holística, integral, não 

centrada apenas na liberdade individual em detrimento da justiça social e da vida em 

coletividade. 

A ideia de sustentabilidade humana parte da ressignificação do conceito de 

homem e de mulher como força de trabalho, para quem as relações se restringiam ao 

próprio capital e à luta de classes, e de uma concepção de ser humano e sociedade 

como elementos inseridos dentro da natureza, e não dela apartados, cujo bem-estar 

não se limita à satisfação dos aspectos estéticos e fisiológicos, mas, sobretudo, busca 

os aspectos éticos e as relações minimamente justas e de convivência pacífica. 

Em outras palavras, a educação deve contemplar as diversas dimensões 

que formam o humano, não apenas os aspectos cognitivos. Deve reconhecer que, 

como sujeitos de direitos e deveres, é imprescindível que se oportunize aos 

estudantes o despertar de outras dimensões, entre elas: a ética, a artística, a física, 

a estética e suas inter-relações com a construção social, mental, ambiental e 

integral do desenvolvimento humano. 

 A educação integral pode ser vista sob dois aspectos: como concepção 

e como processo pedagógico. Como concepção, visa à formação humana em suas 

múltiplas dimensões.  

Como processo pedagógico, a educação integral prevê práticas não 

dicotomizadas, que reconhecem a importância dos saberes formais e não formais, 

a construção de relações democráticas entre pessoas e grupos, imprescindíveis à 
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formação humana, valorizam os saberes prévios, as múltiplas diferenças e 

semelhanças e fazem de todos nós sujeitos históricos e sociais. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como 

missão:  

 

• Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar 

como agente de construção científica, cultural e política da 

sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e 

da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de 

todos os estudantes. 

O Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina baseada nos 

parâmetros legais terá como missão o compromisso de promover uma educação 

com garantia de padrão de qualidade, através de uma prática educativa, consciente 

e libertadora onde levará o educando a uma transformação da realidade e do meio 

em que vive para construção de uma sociedade mais livre e justa. 

 

1.3 Objetivos 

O cumprimento dessa missão requer a concretização dos seguintes 

objetivos institucionais da rede pública de ensino: 

 

• Combater o analfabetismo, o abandono, a retenção, a 

evasão escolar e a distorção idade-série;  

• Implementar a gestão democrática; 

• Ampliar o atendimento em educação integral nas escolas da 

rede pública de ensino do DF;  

• Assegurar a formação integral na perspectiva da cidadania, 

diversidade e sustentabilidade humana;  

• Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da 

comunidade escolar e da sociedade civil;  
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• Assegurar processos participativos e democráticos que 

contribuam para a formação de uma cultura de respeito à 

dignidade humana, valorizando a diversidade;  

• Assegurar aos sujeitos educativos o acesso às novas 

tecnologias como instrumentos de mediação da construção 

da aprendizagem.  

 

2- ADMINISTRATIVO 
 

Gestão Democrática 

 

A gestão democrática está definida no art. 3º, inciso 8 da LDB como 

princípio da educação nacional a ser definida pelos sistemas de ensino. 

O processo de participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar reforça a ideia de que a gestão democrática está para além da eleição de 

diretor ou da equipe de gestão, implica na participação da comunidade escolar, na 

definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e 

finaceiras, por meio de órgãos colegiados e na eleição de diretor e vice-diretor da 

unidade escolar. 

Sob essa ótica, são considerados profissionais da educação todos os 

servidores envolvidos direta ou indiretamente nos processos educativos e de gestão 

da escola, independentemente de suas frentes de atuação. Os profissionais da 

educação são sujeitos fundamentais da ação educativa e, por isso, devem assumir 

o compromisso com a formação integral do estudante. 

   

2.1 Caixa Escolar do CEF – 04 de Planaltina 

É a Instituição criada juridicamente para responder pelo financeiro. 

Seus membros constituídos no ano de 2017, estão eleitos até janeiro de 2020. São 

eles: 
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Presidente Ronaldo Xavier da Silva 

Vice-Presidente Rui Barbosa de Souza 

1ª Secretária Andréia Gonçalves Fernandes 

2ª Secretária Francisco Soares 

1º Tesoureiro André Luiz Morais dos Santos 

Conselho Fiscal 

Maíza Turate 

Maria Macia Rejane Matias de Almeida 

Wagner de Mello Ricci 

 

 

2.2 Conselho Escolar 

 
Em cada instituição pública de ensino do Distrito Federal, funcionará um 

Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, 

deliberativa e representativa da comunidade escolar, regulamentado pela SEDF. 

Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições a serem 

definidas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal: 

I. Elaborar seu regimento interno; 

II. Analisar, modificar e aprovar o plano administrativo anual 

elaborado pela direção da unidade escolar sobre a programação 

e a aplicação dos recursos necessários à manutenção e à 

conservação da escola; 

III. Garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 

comunidade escolar na elaboração do projeto político-

pedagógico da unidade escolar; 

IV. Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes 

ao uso dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços 

prestados e aos resultados obtidos; 

V. Estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e 

convoca-la nos termos desta Lei; 

VI. Fiscalizar a gestão da unidade escolar; 

VII. Promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos 

aspectos técnicos, administrativos e pedagógicos; 
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VIII. Analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por 

quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade escolar; 

IX. Debater indicadores escolares de rendimento, evasão e 

repetência e propor estratégias que assegurem aprendizagem 

significativa para todos. 

O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar como 

membro nato. O Conselho Escolar elegerá, dentre seus membros, presidente, vice-

presidente e secretário, os quais cumprirão tarefas específicas definidas no 

regimento interno do colegiado, não podendo a escolha para nenhuma dessas 

funções recair sobre membros da equipe gestora da unidade escolar. 

Compete ao presidente do Conselho Escolar dirigir a Assembleia Geral 

Escolar. O Conselho Escolar se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês. Para 

instalação das reuniões do Conselho Escolar, será exigida a presença da maioria 

de seus membros. 

As reuniões do Conselho Escolar serão convocadas com antecedência 

mínima de quarenta e oito horas. O não comparecimento injustificado de qualquer 

conselheiro a três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco alternadas implicará 

vacância da função. 

Os membros do Conselho Escolar do Centro de Ensino Fundamental 

04 de Planaltina são: 

• Todos os pais e ou responsáveis pelos alunos matriculados bem 

como todos os docentes e servidores lotados na escola; 

• Elaine Aparecida Xavier (Presidente); Maria do Socorro Dias 

Martins (membro nato); Maria Auxiliadora de Lima, Maria 

Francisca Lopes e Rui Barbosa (representantes dos servidores); 

Marcílio da Silva Pinto, Stela Maris Rodrigues Lobo, Wagner de 

Melo Ricci (representantes dos docentes); Zoraide de S. Barros 

da Silva e Maria Edilma Renata Chagas (representantes dos pais) 

e finalmente Patrick Novais Pereira e Jullyane Mota Rodrigues 

(representantes dos alunos). 
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2.3 Assembleia Geral 

 
Órgão colegiado e previsto na Lei 4.751/2012, ou seja, Lei de Gestão 

Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. A Assembleia Geral 

Escolar, instância máxima de participação direta da comunidade escolar, abrange 

todos os segmentos escolares e é responsável por acompanhar o desenvolvimento 

das ações da escola. 

A Assembleia Geral Escolar se reunirá ordinariamente a cada seis 

meses, ou extraordinariamente, sempre que a comunidade escolar indicar a 

necessidade de ampla consulta sobre temas relevantes, mediante convocação: 

I – de integrantes da comunidade escolar, na proporção de dez por 

cento da composição de casa segmento; 

II – do Conselho Escolar; 

III – do diretor da unidade escolar. 

O edital de convocação da Assembleia Geral Escolar será elaborado e 

divulgado amplamente pelo Conselho Escolar, com antecedência mínima de três 

dias úteis no caso das reuniões extraordinárias e de quinze dias no caso das 

ordinárias. 

As normas gerais de funcionamento da Assembleia Geral Escolar, 

inclusive o quórum de abertura dos trabalhos e o de deliberação, serão 

estabelecidas pela SEDF. 

Na ausência de Conselho Escolar constituído, as competências 

previstas recairão sobre a direção da unidade escolar. 

Compete a Assembleia Geral Escolar: 

I. conhecer do balanço financeiro e do relatório findo e deliberar 

sobre eles; 

II. avaliar semestralmente os resultados alcançados pela unidade 

escolar; 

III. apreciar o regimento interno da unidade escolar e deliberar sobre 

ele, em assembleia especificamente convocada para este fim, 

conforme legislação vigente; 
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IV. aprovar ou reprovar a prestação de contas dos recursos 

repassados à unidade escolar, previamente ao encaminhamento 

devido aos órgãos de controle; 

V. convocar o presidente do Conselho Escolar e a equipe gestora, 

quando se fizer necessário; 

VI. As decisões e os resultados da Assembleia Geral Escolar serão 

registrados em ata e os encaminhamentos decorrentes serão 

efetivados pelo Conselho Escolar, salvo disposição em contrário.  

 

2.4 Conselho de Classe 
 

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão 

democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as 

turmas existentes na escola. 

O Conselho de Classe será composto por: 

I. Todos os docentes de cada turma e representante da equipe 

gestora, na condição de conselheiros natos; 

II. Representante dos especialistas em educação; 

III. Representante da carreira Assistência à Educação; 

IV. Representante dos pais ou responsáveis;  

V. Representantes dos serviços de apoio especializado, em caso 

de turmas inclusivas. 

O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 

bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da 

unidade escolar ou de um terço dos membros desse colegiado. Cada unidade 

escolar elaborará as normas de funcionamento do Conselho de Classe em 

conformidade com as diretrizes da SEDF. 
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2.5 Organização CEF – 04 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EJA – Educação de Jovens e Adulto 

             1º Segmento: 

                                  1ª – 2ª – 3ª – 4ª Etapas  

             2º Segmento: 

                                  5ª – 6ª – 7ª – 8ª Etapas  

3° CICLO – ENSINO FUNDAMENTAL 

                                 BLOCO 1 – (6º e 7º Anos) 

                                 BLOCO 2 – (8° e 9° Anos) 
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MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

6º ano – A 6º ano – G 1ª série – A 

6º ano – B 6º ano – H 2ª série – A 

6º ano – C 6º ano – I 3ª série – A 

6º ano – D 6º ano – J 4ª série – A 

6º ano – E 6º ano – K 5ª série – P 

6º ano – F 7º ano – F 5ª série – Q 

7º ano – A 7º ano – G 6ª série – P 

7º ano – B 7º ano – H 6ª série – Q 

7º ano – C 7º ano – I 6ª série – R 

7º ano – D 7º ano – J 7ª série – P 

7º ano – E 7º ano – K 7ª série – Q 

8º ano – A 7º ano – L 7ª série – R 

8º ano – B 7º ano – M 7ª série – S 

8º ano – C 8º ano – E 8ª série – P 

8º ano – D 8º ano – F 8ª série – Q 

9º ano – A 8º ano – G 8ª série – R 

9º ano – B 9º ano – E  

9º ano – C 9º ano – F  

9º ano – D 9º ano – G  
 

2.6 Regimento Interno do CEF - 04 

Será revisado em 2017. 

3- PEDAGÓGICO 

3.1 Teorias 

A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, 

reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para 

que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola. 
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A aprendizagem é um processo que se desenvolve com a maturidade 

natural do organismo humano, com o contato com a cultura produzida 

historicamente e por meio das relações sociais mediatizada pelo mundo (FREIRE, 

2003).  

Para efetivação dessa proposta, a escola necessita reorganizar o seu 

trabalho, seu planejamento, sua coordenação coletiva. Reconstruir a relação entre 

o sujeito e o conhecimento, para subverter a lógica que separa pessoas e saberes, 

prazeres e descobertas, respeito e diferenças. Reconhecer que democracia, 

solidariedade e liberdade devem orientar o trabalho pedagógico. 

Neste novo contexto, a sala de aula tradicional, que guarda identidade 

com a metáfora da transmissão/aquisição do conhecimento, ganha novos 

contornos. O arrojo das tecnologias educacionais associado ao gerenciamento de 

atividades guiadas pela participação, que priorizam a noção de conhecimento 

como construção e colaboração (PAIVA, 2010), remetem as práticas inovadoras, 

que rompem com a aula objetivista e buscam uma mudança de paradigma, 

apoiando-se em novas ferramentas, como os ambientes virtuais de aprendizagem 

(PAIVA, 2010). 

Segundo o Relatório de Monitoramento Global de Educação Para 

Todos (UNESCO, 2011), a taxa de repetência média para todas as séries do 

ensino fundamental na América Latina é de 4,4%. No Brasil, a taxa corresponde 

a 18,7%, a maior de todos os países da região. No Distrito Federal a taxa é de 

18,12%, excluindo-se os 13,3% dos estudantes que são aprovados parcialmente, 

tendo que realizar dependência de disciplinas no ano subsequente. 

 

Políticas Intersetoriais 

 

• Política de ampliação das escolas que ofertam jornada em tempo 

integral; 

• Política de promoção, defesa e garantia de direitos; 

• Política de ampliação da oferta de formação inicial e continuada para 

profissionais da carreira magistério e da carreira assitência à 

educação em parceria com programas de formação (UnB/MEC/IFB); 
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Políticas Intrassetoriais 

 

• Política de enfrenamento à retenção, ao abandono e à evasão: 

Programa de correção da distorção idade/série para o ensino 

fundamental e para o ensino médio. 

• Elaboração de orientações pedagógicas para educação básica; 

• Reelaboração do currículo da educação básica; 

• Política de alfabetização de todas as crianças no Bloco Inicial de 

alfabetização – BIA; 

• Política de implementação dos ciclos no ensino fundamental (4º e 5º 

anos); 

• Política de inclusão gradual da Educaçao Física nos anos iniciais do 

ensino fundamental, com foco nas turmas de Distorção idade-série; 

• Política de Implantação do Plano Distrital do Livro e da Leitura 

(PDLL); 

• Política de implementação do Plano de Convivência Escolar; 

• Política de modernização das unidades educacionais por meio da 

aquisição de aparato tecnológico que atenda à comunidade escolar. 

 

Áreas que perpassam as Etapas e Modalidades da Educação Básica: 

educação Integral, em Direitos Humanos, em Diversidade e Educação Física 

e Desporto Escolar 

 

Nesse contexto, a SEDF elencou fundamentada na cidadania, 

diversidade e sustentabilidade humana, as áreas que perpassam as etapas e 

modalidade da Educação Básica: Educação Integral, Educação em Direitos 

Humanos, Educação em Diversidade e Educação Física e Desporto Escolar. 

 

Educação Integral 

 

Em consonância com as concepções de educação integral, na 

perspectiva de ampliação de tempos e espaços educacionais, reafirmamos a 
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importância de que a cultura, as artes e os esportes devem ser fomentados no 

itinerário escolar. 

 A implementação da ampliação do tempo escolar esbarra em desafios, 

uma vez que as escolas do DF, em sua ampla maioria, não foram construídas na 

perspectiva de ofertar esse modelo de educação.   

Assim, visando ao aumento qualitativo do tempo de permanência do 

estudante nas escolas, sugerimos: 

• Ampliação do atendimento de educação em tempo integral, de modo 

gradativo, de acordo com a construção ou reforma de escolas. 

• Reestruturação física e disponibilização de pessoal para as escolas 

que aderiram à educação em tempo integral. 

 

Educação em Diversidade 

 
 Partimos de alguns questionamentos cruciais para o debate: Os 

profissionais da educação compreendem o significado da diversidade no contexto 

escolar? O conceito de diversidade está incorporado às práticas pedagógicas das 

escolas e integra o currículo? As questões da diversidade estão presentes no 

cotidiano da sala de aula ou aparecem apenas em momentos comemorativos e/ou 

em algum projeto pontual? 

Para o trabalho com as temáticas da diversidade, foi constituída a 

Coordenação de Educação em Diversidade (CEDIV) cujo objetivo geral é 

promover a inclusão e a permanência educacional de grupos sociais 

historicamente excluídos, por meio da execução das políticas educacionais 

voltadas ao respeito e à aceitação das diferenças. 

 

Educação Física e Desporto Escolar 

 

A Educação Física apresenta múltiplas possibilidades de ação dentro e 

fora do espaço escolar. Sobretudo quando se fala da sua intervenção no âmbito 

da escola, é importante e imprescindível que se atrele o seu papel pedagógico à 

formação integral do estudante, ou seja, que a sua práxis corrobore a assimilação 

de valores voltados à cidadania, ao respeito à diversidade e aos direitos humanos. 
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Assim, ancorada numa intervenção da corporeidade, do movimento 

humano e do respeito aos valores regionais, a Educação Física escolar reúne 

condições de atuar em todas as etapas e modalidades da educação básica do 

Distrito Federal. 

Nessa perspectiva, existem temas que perpassam todo o 

conhecimento que deve ser desenvolvido nas aulas de Educação Física: corpo e 

estética; esportivização; espetacularização e megaeventos esportivos; ludicidade; 

lazer. 

Na Educação Física escolar, percebem-se várias questões que 

precisam ser problematizadas, tais como a questão de gênero (divisão entre 

meninas e meninos nas aulas e nos elementos da cultura corporal), a constituição 

da sexualidade (corpo, saúde, preconceitos e discriminações), violência (drogas, 

pobreza, gangues). 

 

3.2 Modalidades 

 

A educação básica é organizada em etapas e modalidades conforme 

preconiza a Lei nº 9.394/96 em seu art. 21. As etapas da educação básica são: 

• Educação Infantil até os cinco anos de idade ofertada em 

creches, de zero a três anos, e pré-escola, de quatro e cinco 

anos. 

• O ensino fundamental é a segunda etapa, com matrícula 

obrigatória para crianças a partir dos seis anos de idade, gratuito 

pública e com duração de nove anos subdivididos em anos 

iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano). 

• O ensino médio é a etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos. 

As modalidades de ensino presentes na SEDF são: educação inclusiva, 

educação do campo, educação profissional e educação de jovens e adultos. São 

classificadas como modalidades pela LDB porque podem localizar-se nas 

diferentes etapas da educação escolar, a exemplo da educação especial, que 

pode/deve acontecer em todas as etapas da educação básica. 
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3.2.1 Primeiro Ciclo 

 

A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de 

idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social. 

Isso porque, ao ingressar no sistema educacional, os pequenos 

continuam sendo crianças e tornam-se educandos. Não devem ser tratadas 

unicamente ou como crianças, ou como educandos. Importante lembrar: são 

crianças que frequentam uma instituição educativa. 

A cultura da infância, a ser cultivada pela instituição educacional, coloca 

a brincadeira como meio de expressão, aprendizagem e desenvolvimento, 

garantindo a cidadania infantil; reconhece a necessidade de interações entre os 

pares etários, os adultos e os objetos, permitindo a exploração do mundo; associa 

as possibilidades da criança de ser cuidada e de ser educada, criando um 

ambiente seguro, estimulante, acolhedor, instigante, protegido, alegre. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de 

2009, de caráter mandatório, destacam que o grande objetivo dessa etapa é o 

desenvolvimento integral das crianças, ao garantir, a cada uma delas, o acesso 

ao conhecimento e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito 

à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças. 

 

3.2.2 Segundo Ciclo 

O ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, foi 

ampliado para nove anos em 2005 no DF e, nacionalmente, em 2010, conforme 

Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. 

Ressignificar esse espaço é pensar na integralidade desse humano e 

propiciar os espaços de aprendizagens significativas que respondam a essa 

integralidade.  

Há que se garantir o atendimento a 100% dos estudanes do ensino 

fundamental, reduzir, no período de 2011 a 2014, o quantitativo de estudantes 

retidos no ensino fundamental garantir a permanência de todos com sucesso, 
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comprometer-se com a algabetização de todos os estudantes do Bloco Incial de 

Alfabetização (BIA) e reduzir o número de estudantes que se encontram em 

situação  de defasagem de idade em relação à série/ao ano. 

A partir de avaliações realizadas nos últimos anos, como a Provinha 

Brasil, verificou-se que o desempenho dos estudantes em relação à leitura e à 

escrita ainda está longe dos ideais adotados como critérios de letramento. 

Os atores do processo pedagógico 

 

A integração interpessoal harmônica permite que o grupo de 

profissionais também revitalize a dimensão comunitária, o sentimento de 

pertencimento ao grupo de trabalho e, sobretudo, sinta-se mais competente, 

confiante e autônomo para manter a contextualização, a integração e a 

interdisciplinaridade das atividades pedagógicas necessárias à escola integral. 

Sendo assim, em âmbito de gestão, diretores, supervisores, 

coordenadores, professores, funcionários administrativos e demais responsáveis 

pelo trabalho técnico-administrativo-pedagógico da unidade escolar devem atuar 

de forma coletiva, construindo uma identidade compartilhada, fazendo a 

articulação de todas as atividades desenvolvidas ao longo do dia letivo e de todo 

o processo pedagógico. 

A equipe gestora 

É a responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros, pela 

articulação das ações administrativas, pela manutenção de um ambiente escolar 

harmônico e pela articulação do trabalho pedagógico a ser desenvolvido pela 

equipe que atua nos diversos momentos pedagógicos da escola. Compete 

também à equipe gestora articular a atuação do Conselho Escolar com todas as 

ações que exijam apreciação e tomada de decisões coletivas, envolvendo 

principalmente a aplicação de recursos financeiros. Dessa forma, a escola estará 

garantindo o fortalecimento de toda a equipe e da unidade do processo 

pedagógico da instituição de ensino. 

Esse sucesso é uma construção. Depende da participação de toda 

equipe escolar e, sobretudo, da atuação das lideranças. Os gestores 

precisam trabalhar com os professores a concepção de escola que 

desejam implementar e, de acordo com essa concepção, como se 

definirá o projeto político pedagógico da escola e a prática de seus 
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professores, de maneira a promover a aprendizagem contínua dos 

estudantes (GROSBAUM; DAVIS, 2002, p. 77). 

Podem-se destacar os seguintes fatores a serem observados quanto a 

esse profissional: 

• Assegurar um ambiente propício à aprendizagem; 

• Adotar medidas de intervenção; 

• Corrigir os desvios; 

• Estimular a participação e acompanhamento dos pais na vida escolar; 

• Elevar os índices de rendimento satisfatório; 

• Promover ações que busquem a cultura da paz entre todos. 

O Coordenador Pedagógico 

Quando nos deparamos com o desafio de construir uma escola integral, 

o coordenador pedagógico assume papel de grande magnitude, pois cabe a ele 

garantir a articulação entre professores, equipe gestora e comunidade escolar. 

Segundo Libâneo (2004), temos que o coordenador pedagógico é 

aquele que responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho 

pedagógico, estando diretamente relacionado com os professores, estudantes e 

pais. 

O professor 

Entre as várias funções sociais da educação, deve-se destacar que a 

educação é processo e prática social que acontece através de relações sociais. 

Ela se dá ao longo da vida, de forma contínua. Sendo assim, sua práxis social 

deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, atendendo às 

diferentes demandas. Reconhecer esse tempo e respeitar o tempo de cada 

estudante é o grande desafio do professor nesse processo. 

Os outros atores do processo 

O trabalho de monitoria deverá ser desempenhado preferencialmente 

por estudantes universitários em formação específica nas áreas afins às 

atividades desenvolvidas na escola ou pessoas da comunidade com habilidades 

apropriadas, como, por exemplo, instrutor de judô, mestre de capoeira, contador 

de histórias, agricultor para horta escolar, entre outros. Além disso, poderão 

desempenhar a função de monitoria, de acordo com suas competências, saberes 

e habilidades, estudantes da EJA e estudantes do ensino médio, a partir de 16 

anos de idade. 
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Organização do tempo e do espaço escolar 

 

A escola pauta-se no tempo como movimento constante, irreversível, 

rígido, hegemônico, sucessivo, sequencial e classificável. 

Quando propomos uma organização do tempo escolar, pensamos na 

possibilidade de construir uma nova relação entre tempo e espaço que reflita 

diretamente no processo de ensino-aprendizagem, otimizando esse 

procedimento. 

Propomos à escola que repense seu tempo escolar para além do tempo 

cronológico, um tempo dinâmico que permita a maleabilidade de aprendizagens 

de que o estudante integral necessita, propiciando a esse tempo a permissão de 

ir e vir.   

A organização do tempo escolar deve levar em consideração a 

realidade, a localização e a estrutura de cada instituição, além de atender às 

necessidades de estudantes, professores e da comunidade escolar. 

Novamente temos a necessidade de pensar na ampliação do tempo de 

permanência do estudante no espaço escolar; assim, deparamos com a 

necessidade de ressignificar esse tempo para que não haja fragmentação. Surge 

a necessidade de propiciar contínuo espaço-tempo de aprendizagem. 

Repensar a escola a partir dessas novas referências é mais que um 

desafio, é uma urgência no contexto contemporâneo de uma educação de 

qualidade, em que cada sujeito é participante da nova concepção de educação. 

O Conselho Nacional de Educação, em seu Parecer nº 5/97 - CEB, 

aprovado em 07/05/97, diz: 

(...) temos que as atividades escolares se realizam na tradicional sala de 

aula, do mesmo modo que em outros locais adequados a trabalhos 

teóricos e práticos, a leituras, pesquisas ou atividades em grupo, 

treinamento e demonstrações, contato com o meio ambiente e com as 

demais atividades humanas de natureza cultural e artística, visando à 

plenitude da formação de cada estudante. Assim, não são apenas os 

limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com 

exclusividade a atividade escolar de que fala a lei. Esta se caracterizará 

por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da 

instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por professores 

habilitados. 
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A realização de refeições coletivas no ambiente escolar auxilia no 

fortalecimento do vínculo com a escola, vendo-a como um ambiente acolhedor 

que proporciona tanto a sobrevivência física como a satisfação de outras 

necessidades biopsicossociais, a interação com outros estudantes, a 

disponibilização de espaço para desenvolvimento individual, bem como intensifica 

o sentimento de pertencimento à comunidade escolar. 

 

Organização curricular 

 

Este precisa ser adequado à realidade de cada escola, de acordo com 

as necessidades e anseios dos estudantes, os materiais e recursos disponíveis. 

A aprendizagem só irá ocorrer a partir do momento em que seja realmente 

significativa para o estudante. 

Argumenta-se aqui a partir do amparo da Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) em seus princípios e fins da educação nacional, quando diz que a 

educação, como dever da família e do estado, “tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. As crianças e jovens precisam ser educados para o 

convívio social e para seu desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social. 

A guisa de orientação para operacionalização da parte diversificada do 

currículo, elencamos campos de conhecimento, divididos em dois níveis de 

sistematização: campos de conhecimento de caráter obrigatório e campos de 

conhecimento de caráter eletivo. 

 

 

3.2.4 Educação Inclusiva 

A inclusão educacional é um conceito que ainda apresenta diversos 

olhares, diversas formas de intervenção. A SEDF entende que é preciso uma 

atenção mais apurada para as pessoas com deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades (AH). 

Segundo  LDB, a educação especial é uma modalidade oferecida a 

estudantes com necessidades educacionais especiais, de modo a oportunizar 
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condições favoráveis à sua aprendizagem, desenvolvimento e participação social 

autônoma e cidadã. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) define como seu público os estudantes com 

deficiências(s), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e com Altas 

Habilidades/Superdotação. 

Na SEDF, o Atendimento Educacional Especializado é realizado nas 

salas de recursos, conforme definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), como um serviço de 

natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa (no 

caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação) e complementa (para 

estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em 

classes comuns em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

A SEDF oferece, nas escolas regulares, as classes especiais, 

fundamentado-se no capítulo II da LDB e na Resolução CNE/CEB nº 02/2001, art. 

9º, para atender, em caráter transitório, os estudantes que demandam ajuda e 

apoio intensos e contínuos. 

Para a maximização da oferta de educação especial – inclusiva, a 

SEDF pretende: 

• Ampliar o quadro de profissionais da carreira de assistência na 

função técnico em gestão educaional – especialidade monitor – 

e de profissionais especializados. 

Para viabilizar o alcance das metas pretendidas, outras ações estão em 

desenvolvimento: 

• Implantar projetos de acessibilidade, como o Projeto de 

Produção do Livro Acessível (DV), de adequações 

arquitetônicas e de ambientes ergonômicos. 

• Ampliar o Programa de Distribuição de Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

• Adquirir materiais diversos (equipamentos e material didático-

pedagógico). 
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3.3 Conteúdos 

 

CURRÍCULO 

 

Etimologicamente, a palavra currículo, de origem latina “curriculum”, 

significa “pista de corrida”, e segundo Silva (2011) “podemos dizer que no curso 

dessa “corrida” que é o currículo acabamos por nos tornar o que somos” (15). 

Nesse entendimento, um currículo não é composto somente da 

concretude espaço/temporal do “caminho” – princípios, objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação -, mas também das perceções e concepções de quem 

o construiu e daqueles que por ele passam, configurando-se nessa perspectiva, 

uma questão de subjetividade. 

Ao pensarmos em currículo, por mais que acreditemos que esteja dado, 

definido, altera-se pelo tempo, pelo uso, pelo desuso, pelos movimentos 

históricos, culturais e sociais de quem dele se utiliza e se apossa, visto que podem 

alterá-lo por acréscimo, omissões de informações, desvios, por abandono ou 

outros fatores. 

Assim, o currículo escolar é o retrato das escolhas não neutras de 

determinada parte da sociedade que define quais conhecimentos/saberes 

socialmente construídos deverão ser disponibilizados para os estudantes de todos 

os níveis, etapas e modalidades de escolarização. 

Nesse processo, alguns questionamentos se fazem presentes: o que 

se ensina? Para quem se ensina? O queu se aprende? O que se faz com o que 

se aprende na escola? Quem ensina? Quem aprende? Quais as intenções 

expressas no currículo escolar? Como a comunidade compreende e implementa 

o currículo? Qual a temporalidade de um currículo? 

Santomé (1998) ressalta que uma organização curricular mais 

integrada deve se focar em temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente 

e em constante renovação, dada a plasticidade da sociedade: necessidades, 

descobertas, possibilidades, inquietudes. Por isso, a necessidade de que 

tenhamos eixos para o trabalho. 

Nessa peerspectiva, atribui-se ao currículo o significado de construção 

social que possibilita o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura 
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de mundo, às vivências diferenciadas, à construção e reconstrução de saberes 

específicos de cada etapa/modalidade da Educação Básica, bem como conteúdos 

organizados em torno de uma ideia, um eixo integrador. 

A partir disso, surgem alguns questionamentos fundamentais:  o 

modelo da seriação atende às nossas expectativas? Como superar as dificuldades 

e a retenção que observamos nas chamadas passagens entre as diversas etapas, 

e exemplo da passagem dos anos iniciais para os anos finais do Ensino 

Fundamental? Como podemos ter êxito na alfabetização e tetramento em todos 

os níveis? 

Além das discussões em torno da articulação entre as diferentes áreas 

do conhecimento, bem como com as disciplinas que compõem cada área, é 

fundamental que se discuta uma proposta efetiva em torno da organização 

estrutural das etapas e modalidades de ensino. É dever de todos que fazem a 

educação na SEDF empenharem-se para oferecer uma educação pública de 

qualidade social, sempre comprometida com a gestão democrática das escolas, 

com a igualdade, com a justiça social e com a permanência com êxito de todas e 

todos os estudantes. 

Nesse sentido, os encontros, fóruns e seminários ocorridos em 2011 

apontaram para uma proposta curricular que caminha para a construção de fases 

ou ciclos de aprendizagem como forma de organização do sistema educacional, 

além da elaboração de orientações pedagógicas que serão socializadas por meio 

dos Cadernos Temáticos. 

 

Ciência e Tecnologia 

 

Esse núcleo objetiva, por meio de uma política educacional específica, 

ampliar e aprimorar o ensino de ciências nas unidades escolares dos anos iniciais 

e anos finais, pautado na cultura de alfabetização e letramento científico. 

Durante os últimos anos, uma proposta para o ensino de ciências foi 

implementada por meio da contratação de um programa externo que teve sua 

continuidade suspensa por questões de caráter técnico, pedagógico e 

administrativo. Diante da perspectiva de ações reestruturantes a partir da nova 

gestão, o Núcleo de Ciência e Tecnologia iniciará um trabalho periódico de 

coordenação pedagógica junto às Regionais de Ensino, dando continuidade às 
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ações já apontadas em 2011, como o Circuito de Ciências e demais ações em 

parceria com o Ministério de Ciências e Tecnologia – Olimpíadas de Matemátia, 

Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, entre outras – e realização de 

encontros e formações voltados aos professores de ciências. 

Considerando tal contexto, é clara a necessidade de se fazer um 

levantamento da situação dos laboratórios de ciências e informática nas escolas, 

assim como de se implantarem laboratórios nas escolas dos Anos Iniciais; formar 

professores dos Anos Finais, visando à transposição didática entre o prático e o 

teórico e a necessidade da aquisição de ferramentas tecnológicas para o 

enriquecimento do trablaho pedagógico em sala de aula. 

• Construção de uma proposta para os ciclos de aprendizagem 

para os estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. 

• Implantação de estratégias para acompanhamento dos 

estudades com Transtornos Funcionais Específicos. 

• Construção de projeto para o ensino de ciências, nas proposta 

de alfabetização/letramento científico. 

• Implantação do Circuito de Ciências das escolas da rede pública 

do DF, em níveis regionais e distritais, com culminância na 

Semana  Nacional de Ciências e Tecnologia. 
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3.4 Diretrizes Curriculares 

6º ANOS 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 –

 6
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Leitura e Interpretação; 

• Linguagem verbal / não verbal; 

• Linguagem formal / informal; 

• Sentido conotativo / denotativo; 

• Tipos e Gêneros Textuais; 

• Histórias em quadrinhos; 

• Charge; 

• Gramática; 

• Letras e Fonema; 

• Encontros Fonéticos; 
✓ Ditongo, tritongo, hiato; 
✓ Dígrafo; 
✓ Encontro consonantal; 

• Sílaba; 

• Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba; 

• Tonicidade das sílabas tônica / átona; 

• Oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílaba (átonos 
e tônicos); 

• Acentuação gráfica – regras de acentuação; 

• Uso do dicionário. 

2º Bimestre 

• Leitura, interpretação e produção de texto; 

• Tipos de gêneros textuais; 

• Narração (elementos / enredo, ordem linear, situação 
inicial, conflito, clímax e desfecho, e não linear); 

• Criação de textos narrativos (Lendas, fábulas, anedotas, 
mitos); 

• Produção de narrativas em 1ª e 3ª pessoa; 

• Criação de diálogo (discurso direto / indireto); 

• Gramática; 

• Tipos (classificação de substantivos); 

• Flexão dos substantivos (gênero e grau); 

• Ortografia; 

• Dificuldades ortográficas; 

• Mal / mau; agente / a gente; mas / mais; há / a; 

• Onde / aonde, uso dos porquês; 

• Uso dos Dicionários. 

3º Bimestre 

• Leitura, interpretação e produção; 

• Produção de gêneros textuais; 

• Reescrita de frases e parágrafos, utilizando sinônimos e 
antônimos; 

• Gramática; 

• Artigo; 

• Adjetivo e locução adjetiva; 

• Numeral; 
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• Pronome; 

• Uso dos dicionários. 

4º Bimestre 

• Leitura, interpretação e produção; 

• Produção de textos descritivos, descrição de pessoa e de 
ambiente; 

• Gramática; 

• Verbo modo indicativo; 

• Flexão do verbo; 
✓ Pessoa (1ª, 2ª, 3ª); 
✓ Número (singular e plural); 
✓ Tempo (presente, pretérito e futuro) 

• Diferenciação e identificação dos modos (indicativo, 
substantivo e imperativo); 

• Formas nominais (infinitivos gerúndio e particípio) 

• Uso dos dicionários. 

 

7º ANOS 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 –

 7
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Interpretação e Produção de texto; 

• Organização temporal no texto narrativo; 

• Organização espacial no texto narrativo; 

• Personagens; 

• Intriga narrativa; 

• Foco narrativo; 

• Tipos de discursos; 

• Regras de acentuação; 

• Classes gramaticais; 

• Substantivo, artigo, adjetivo, numeral (gênero, número, 
grau)  

• Pronomes pessoais de tratamento e pronomes 
possessivos; 

• Uso de dicionários (formatação de vocabulário); 

• Leitura de um livro por bimestre.  

2º Bimestre 

• Interpretação e produção de texto; 

• Pontuação; 

• Pronomes; 

• Verbos (regulares e irregulares); 

• Vozes verbais; 

• Leitura de um livro por bimestre. 

3º Bimestre 

• Interpretação e produção de texto; 

• Frase, oração e período; 

• Termos essenciais da oração (sujeito); 

• Leitura de um livro por bimestre. 

4º Bimestre 

• Interpretação e produção de texto; 

• Preposição; 

• Advérbio e locuções; 

• Tipos de predicados. 
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8º ANOS 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 –

 8
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Interpretação e Produção de texto 
✓ Tipo expositivo (resumos, resenhas e fichamentos); 
✓ Ponto de vista do narrador; 
✓ Memórias. 

• Revisão de classes gramaticais (substantivos, artigos, 
adjetivo, numeral e pronomes); 

• Período simples, oração absoluta; 

• Leitura de um livro por bimestre. 

2º Bimestre 

• Interpretação e produção de texto; 

• Ponto de vista do narrador; 

• Crônicas; 

• Charges, anedotas; 

• Elaboração de reportagens; 

• Tempos verbais; 

• Verbos Regulares; 

• Transitividade Verbal, Complemento Verbal; 

• Uso do dicionário (Formação de vocabulário). 

3º Bimestre 

• Interpretação e produção de texto; 

• Tipo argumentativo: elaboração crítica; 

• Criação de charges; 

• Criação de textos instrucional: regras de jogo; 

• Verbos Irregulares; 

• Classificação de Verbos quanto à predicação; 

• Adjunto Adnominal, complemento nominal; 

• Uso de dicionários (formação de vocabulário); 

• Leitura de um livro por bimestre. 

4º Bimestre 

• Interpretação e produção de texto; 

• Tipo argumentativo, elaboração de crítica; 

• Conotação e denotação; 

• Poesia; 

• Aposto e Vocativo; 

• Pronomes e colocação pronominal; 

• Orações coordenadas e conjunções coordenativas; 

• Uso do dicionário (formação de vocabulário); 

• Leitura de um livro por bimestre. 
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9º ANOS 
P

O
R

T
U

G
U

Ê
S

 –
 9

º 
A

N
O

S
 

1º Bimestre 

• Humor em diversos gêneros; 

• Construção de texto de humor; 

• Leitura de contos, crônicas e poesia contemporânea de 
cultura africana, indígena e outras; 

• Acentuação gráfica, homônimos e parônimos; 

• Período simples; 

• Tipos de sujeito; 

• Tipos de predicativos; 

• Estrutura de palavras, processo de formação de palavras. 

2º Bimestre 

• Elaboração de debate com ênfase em direitos humanos; 

• Elaboração de texto argumentativo: resenha, parágrafo 
dissertativos, carta de reclamação, artigo de opinião, etc.; 

• Período composto por subordinação; 
✓ Adjetivas; 
✓ Adverbiais; 

• Concordância verbal e nominal. 

3º Bimestre 

• Mistério e suspense em diversos gêneros, construção de 
textos de mistério e suspense; 

• Pontuação; 

• Período compostos por coordenadas e orações 
substantivas. 

4º Bimestre 

• Poesia, verificação e métrica; 

• Poesia visual e de cordel; 

• Figuras de estilo, pensamento e sintaxe; 

• Regência verbal e nominal; 

• Crase; 

• Colocação pronominal. 
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6º ANOS 
M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 –
 6

º 
A

N
O

S
 

1º Bimestre 

• Sistema de numeração; 

• Origem e evolução dos números: abordagem histórica de 
sistema de numeração; 

• Base decimal; 

• Noções de conjuntos e símbolos matemáticas; 

• Números naturais e operações; 

• Estruturação do raciocínio lógico e sequencial; 

• Representação geométrica: posicionamento de reta; 

• Situação-problema e expressões numéricas envolvendo 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
raiz quadrada. 

2º Bimestre 

• Números Naturais e operações; 

• Números primo e composto; 

• Múltiplos e divisores; 

• Critérios de divisibilidade de números naturais; 

• Mínimo múltiplo comum com ênfase em situação – 
problema; 

• Máximo divisor comum com ênfase em situações – 
problemas; 

• Frações; 

• Definição, identificação e representação algébrica e 
geométrica; 

• Definição, identificação e representação algébrica e 
geométrica; 

• Operações / situações – problemas. 

3º Bimestre 

• Números Decimais; 

• Definição, identidade e representação algébrica e 
geométrica; 

• Operações / situação – problema; 

• Noções de porcentagem; 

• Unidade de medidas convencionais e não convencionais; 
principais transformações e instrumentos de medidas; 
✓ Comprimento; 
✓ Massa; 
✓ Capacidade; 
✓ Tempo. 

4º Bimestre 

• Introdução a geometria; 

• Ponto, reta e plano; 

• Ângulos; 

• Posições relativas entre as retas; 

• Figuras planas: conceitos, representação e classificação; 

• Triângulos e quadriláteros; 

• Circunferência e círculo; 

• Raio e diâmetro; 

• Perímetro; 

• Noções de estatística; 

• Identificação e classificação de gráficos e tabelas. 
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7º ANOS 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 –

 7
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 
• Origem e estruturação de números inteiros; 

• Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
raiz quadrada; 

2º Bimestre 

• Expressões numéricas e situações problemas; 

• Identificação, conceitos números racionais e operações; 

• Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação. 

3º Bimestre 

• Equações de primeiro grau; 

• Operações, expressões e sentenças matemáticas; 

• Conjunto universo e conjunto verdade; 

• Resoluções de situações problemas. 

4º Bimestre 

• Razão e proporção; 

• Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; 

• Regra de três simples e composta; 

• Porcentagem e juros simples; 

• Ampliação e redução de figuras geométricas; 

• Áreas de figuras planas; 

• Comparação de perímetros e áreas de figuras 
proporcionais. 

 

 

8º ANOS 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 –

 8
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Potenciação e radiciação; 
✓ Propriedades; 
✓ Raízes exatas e aproximadas; 
✓ Dízimas periódicas; 

• Números irracionais; 

• Números reais. 

2º Bimestre 

• Monômios e polinômios; 
✓ Definição, identificação, representação algébrica; 
✓ Valor numérico; 
✓ Operações: adição, subtração e multiplicação. 

3º Bimestre 

• Produtos notáveis; 

• Fatoração; 

• Noções de estatística; 
✓ Construção e analises de tabelas e gráficos; 
✓ Média aritmética simples e ponderada; 

4º Bimestre 

• Plano cartesiano; 

• Representação gráfica de uma equação; 

• Resolução de sistemas; 
✓ Método gráfico; 
✓ Método da substituição; 
✓ Método da adição. 

• Ângulos; 
✓ Classificação e construção; 
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✓ Ângulos opostos pelo vértice, adjacentes, consecutivos 
e bissetriz. 

✓ Ângulos complementares e suplementares; 
✓ Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal. 

 

 

9º ANOS 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 –

 9
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Radicais; 
✓ Cálculos de raízes; 
✓ Simplificação de radicais; 
✓ Propriedades dos radicais. 

• Racionalização de denominadores; 

2º Bimestre 

• Equação do 2º Grau; 
✓ Resolução de equações incompletas; 
✓ Resolução de equações completas. 

• Equação do 2º Grau literal; 

• Equações biquadradas; 

• Discussão e propriedades das raízes de equação do 2º 
Grau; 

• Problemas do segundo grau. 

3º Bimestre 

• Razão e proporção; 

• Regra de três; 
✓ Simples e composta. 

• Problemas. 

4º Bimestre 

• Funções do 1º Grau; 
✓ Produto cartesiano. 

• Gráficos; 

• Função do 2º Grau; 

• Gráficos. 
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6º ANOS 
G

E
O

G
R

A
F

IA
 –

 6
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Conceito e importância; 

• Classificação e finalidade; 

• Relação ser humano / natureza / sociedade; 

• O trabalho e a transformação de espaço geográfico; 

2º Bimestre 

• Impacto Ambiental; 

• Preservação do meio ambiente; 

• Estudar o DF e o entorno destacando a região 
administrativa (RA) de origem dos alunos. 

3º Bimestre 

• Localizar o planeta Terra no Universo; 

• Movimento da Terra e suas consequências; 

• Noções básicas de cartografia; 

• Escalas e mapas; 

• Orientações: ponto cardeais, coordenadas e fusos horários. 

4º Bimestre 

• Estruturas e dinâmicas da Terra; 

• Litosfera: formas e relevos terrestres; 

• Hidrosfera; 

• Atmosfera: tipos de clima do planeta Terra; 

• Formação vegetal da superfície terrestre. 

 

 

7º ANOS 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 –
 7

º 
A

N
O

 

1º Bimestre 

• Continentes; 

• Posição do Brasil no mundo; 

• Comparar Brasil com outros países; 

• Formação do território. 

2º Bimestre 

• Análise do desenvolvimento do Brasil; 

• Divisão regional: IBGE; 

• Característicos físicos e sócios; 

• Setores da economia. 

3º Bimestre 
• Processo e consequências da industrialização; 

• Fatores de crescimento (pirâmide); 

• Migração. 

4º Bimestre 
• Urbanização; 

• Meios de transporte. 
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8º ANOS 
G

E
O

G
R

A
F

IA
 –

 8
º 

A
N

O
 1º Bimestre 

• Continentes, oceanos e mares; 

• Análise do sistema político-econômico. (Guerra fria, 
capitalistas e socialistas, países do norte e do sul); 

• Colonização, exploração e povoamento. 

2º Bimestre 

• Localização, regionalização; 

• Divisão de continentes (divisão física e geopolítica); 

• Diversidade; 

• Urbanização e consequências; 

• Blocos econômicos. 

3º Bimestre 
• América: aspectos democráticos, (EUA, Canadá); 

• África: Localização, regionalização, espaço natural. 

4º Bimestre 

• África: aspectos demográfico / políticos / sociais / 
econômico; 

• Conflitos étnicos e religiosos; 

• Apartheid: segregação racial (África do Sul) 

 

 

9º ANOS 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 –
 9

º 
A

N
O

 

1º Bimestre 

• Globalização; 

• Cartografia: continentes, oceanos (península); 

• Blocos econômicos: polos de poder; 

• Europa: localização e espaço natural. 

2º Bimestre 

• Europa; 
✓ Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos; 

• CEI. 

3º Bimestre 

• Ásia; 

• Localização e regionalização; 

• Diversidade cultural e étnica; 

• Os conflitos políticos, étnicos e religiosos; 

• Japão. 

4º Bimestre 

• Oceania 

• Localização e regionalização; 

• Ênfase na Austrália e nova Zelândia; 

• Antártida; 

• Participação do Brasil no continente. 
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6º ANOS 
H

IS
T

Ó
R

IA
 –

 6
º 

A
N

O
 1º Bimestre 

• História e fontes históricas; 

• Cultura, patrimônio e tempo; 

• Os primeiros povoadores da Terra; 

• Pré-história. 

2º Bimestre 
• Mesopotâmia; 

• Civilização egípcia; 

• Hebreus, fenícios e persas. 

3º Bimestre 
• O mundo grego e a democracia; 

• Cultura grega; 

• Introdução aos primórdios de Roma. 

4º Bimestre 
• Roma antiga; 

• Império Romano; 

• A crise de Roma e o Império Bizantino. 

 

7º ANOS 

H
IS

T
Ó

R
IA

 –
 7

º 
A

N
O

 

1º Bimestre 

• Revisão da queda o Império romano, formação dos reinos 
germânicos; 

• Idade Média: Alta Idade Média, civilização Islâmica, Baixa 
Idade Média; 

• Feudalismo. 

2º Bimestre 

• Renascimento comercial e urbano; 

• Renascimento artístico e cultural; 

• Reforma e contrarreforma; 

• A formação do Estado Moderno / absolutismo e 
mercantilismo. 

3º Bimestre 

• Expansão comercial e marítima europeia a partir do século 
XV / as grandes navegações; 

• Civilizações pré-colombianas: Maias, Astecas e Incas; 

• Colonização das Américas: Espanhola, Inglesa e Francesa. 

4º Bimestre 
• Colonização do Brasil: colonização portuguesa / 

Administração; 

• Economia e sociedade colonial açucareira. 
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8º ANOS 
H

IS
T

Ó
R

IA
 –

 8
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Antigo Regime (absolutismo); 

• Iluminismo; 

• A formação dos EUA. 

2º Bimestre 
• Revolução Industrial; 

• Revolução Francesa; 

• Era Napoleônica. 

3º Bimestre 

• Sociedade mineradora: dominação e resistência; 

• Crise do sistema colonial: Inconfidência Mineira, 
Conjuração Baiana; 

• Vinda da família real; 

• Processo da Independência; 

• Primeiro reinado e período regencial.  

4º Bimestre 
• Segundo Reinado; 

• Abolição e República. 

 

9º ANOS 

H
IS

T
Ó

R
IA

 –
 9

º 

A
N

O
 

1º Bimestre 
• Primeira República: dominação; 

• Primeira resistência; 

2º Bimestre 
• Imperialismo; 

• Primeira Guerra Mundial; 

• Revolução Russa; 

3º Bimestre 
• Grande depressão e regimes totalitários; 

• Era Vargas; 

4º Bimestre 
• Segunda Guerra Mundial; 

• Guerra fria. 
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6º ANOS 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 F
ÍS

C
IA

 –
 6

º 
A

N
O

 
1º Bimestre 

• Conhecimento sobre o corpo; 

• Asseio corporal; 

• Voleibol (teoria e prática). 

2º Bimestre 

• Capacidades físicas básicas; 

• Dança, psicomotricidade; 

• Alongamento; 

• Basquete (teoria e prática). 

3º Bimestre 
• Ginástica; 

• Atletismo; 

• Futsal (teoria e prática) 

4º Bimestre 

• Jogos populares; 

• Jogos cooperativos; 

• Jogos competitivos; 

• Handebol (teoria e prática) 

 

 

7º ANOS 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 F
ÍS

IC
A

 –
 7

º 
A

N
O

 

1º Bimestre 

• Conhecimento sobre o corpo; 

• Asseio corporal; 

• Voleibol (teoria e prática). 

2º Bimestre 

• Capacidades físicas básicas; 

• Dança, psicomotricidade; 

• Alongamento; 

• Basquete (teoria e prática). 

3º Bimestre 
• Ginástica; 

• Atletismo; 

• Futsal (teoria e prática) 

4º Bimestre 

• Jogos populares; 

• Jogos cooperativos; 

• Jogos competitivos; 

• Handebol (teoria e prática) 
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8º ANOS 
E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 F

ÍS
C

IA
 –

 8
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Conhecimento sobre o corpo; 

• Asseio corporal; 

• Voleibol (teoria e prática). 

2º Bimestre 

• Capacidades físicas básicas; 

• Dança, psicomotricidade; 

• Alongamento; 

• Basquete (teoria e prática). 

3º Bimestre 
• Ginástica; 

• Atletismo; 

• Futsal (teoria e prática) 

4º Bimestre 

• Jogos populares; 

• Jogos cooperativos; 

• Jogos competitivos; 

• Handebol (teoria e prática) 

 

 

9º ANOS 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 F
ÍS

C
IA

 –
 9

º 
A

N
O

 

1º Bimestre 

• Conhecimento sobre o corpo; 

• Asseio corporal; 

• Voleibol (teoria e prática). 

2º Bimestre 

• Capacidades físicas básicas; 

• Dança, psicomotricidade; 

• Alongamento; 

• Basquete (teoria e prática). 

3º Bimestre 
• Ginástica; 

• Atletismo; 

• Futsal (teoria e prática) 

4º Bimestre 

• Jogos populares; 

• Jogos cooperativos; 

• Jogos competitivos; 

• Handebol (teoria e prática) 
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6º ANOS 

C
IÊ

N
C

IA
S

 N
A

T
U

R
A

IS
 

–
 6

º 
A

N
O

 
1º Bimestre 

• Seres vivos; 

• Ecossistemas; 

• Fatores bióticos e abióticos; 

• Habitat e nicho; 

• Cadeia alimentar / teia alimentar. 

2º Bimestre 
• Biomas brasileiros; 

• Cerrado. 

3º Bimestre 
• Ar; 

• Água; 

• Solo. 

4º Bimestre • Universo. 

 

 

 

 

 

7º ANOS 

C
IÊ

N
C

IA
S

 N
A

T
U

R
A

IS
 –

 7
º 

A
N

O
 1º Bimestre 

• Características dos seres vivos; 

• Níveis de organização dos seres vivos; 

• Origem da vida; 

• Evolução dos seres vivos; 

• Microscópio: história, funcionamento, conceito e 
procedimentos básicos; 

• Citologia: noções de citologia, organização celular, 
estruturas básicas de células animais e vegetais; 

• Classificação dos seres vivos; 

• Vírus: estruturas, características e doenças humanas virais. 

2º Bimestre 

• Reinos; 

• Monera, protista e fungi; 

• Principais características e diferenças entre os reinos; 

• Parasitologia, endoparasitas e ectoparasitas humanos. 

3º Bimestre 

• Vegetais; 

• Evolução e Classificação; 

• Órgão das plantas: raízes, caule, folha, flor, fruto e 
semente; 

• Fotossíntese, transpiração e respiração; 

• Características adaptativas dos vegetais do Cerrado. 

4º Bimestre 

• Animais; 

• Características e classificação dos seres invertebrados; 

• Características e classificação dos vertebrados; 

• Características adaptativas dos animais do cerrado. 
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8º ANOS 
C

IÊ
N

C
IA

S
 N

A
T

U
R

A
IS

 –
 8

º 

A
N

O
 

1º Bimestre 
• Células; 

• Tecidos. 

2º Bimestre 

• Nutrição; 

• Sistema digestório; 

• Sistema respiratório; 

• Sistema cardiovascular; 

• Sistema urinário. 

3º Bimestre 

• Sistema locomotor; 

• Sistema nervoso; 

• Órgãos sensoriais; 

• Sistema endócrino. 

4º Bimestre 
• Sistema genital; 

• Adolescência e sexualidade. 

  

9º ANOS 

C
IÊ

N
C

IA
S

 N
A

T
U

R
A

IS
 –

 9
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• História da Física; 

• Mecânica; 

• Repouso, movimento, referencial e trajetória (conceitos); 

• Velocidade e aceleração; 

• Gravidade; 

• Força e movimento. 

2º Bimestre 

• Energia; 

• Energia e movimento; 

• Tipos de energia; 

• Noções de eletricidade; 

• Ondas; 

• Características gerais das ondas; 

• Onda e som; 

• Luz, espelho e lentes; 

• Visão; 

• Lentes corretivas. 

3º Bimestre 

• Fenômenos; 

• Identificação dos fenômenos da natureza; 

• Transformações dos fenômenos da natureza; 

• Conceitos de fenômenos físicos e químico; 

• Matéria e energia; 

• Conceitos e propriedades. 

• História da química; 

• Átomos; 

• Conceitos; 

• Elementos químicos; 

4º Bimestre 

• Tabela periódica; 

• Noções de reações químicas; 

• Funções químicas; 

• Noções de sais, bases, óxidos e ácidos; 
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• Propriedades específicas da matéria; 

• Substância, mistura e soluções. 

 

 

 

6º ANOS 

IN
G

L
Ê

S
 –

 6
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Expressions; 

• Alphabet; 

• Greentings; 

• Days of week; 

• Months. 

2º Bimestre 

• Colors; 

• Articles; 

• Members Family; 

• Animals. 

3º Bimestre 
• Cardinal numbers 01 from 100; 

• Personal pronouns; 

• Possessive adjectives. 

4º Bimestre 
• Plural; 

• Verb to be (aff / neg / int); 

• Interrogative: What / Where / Who / How. 

 

 

7º ANOS 

IN
G

L
Ê

S
 –

 7
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Expressions; 

• Personal pronouns (review); 

• Verb to be (all forms) (review); 

• Present continuous tense. 

2º Bimestre 

• Plural; 

• Simple presente; 

• Verbs (to have / can). 

3º Bimestre 

• Objects pronouns; 

• Clothes; 

• Numbers (review); 

• Hours. 

4º Bimestre 

• Possessive pronouns; 

• Prepositions: in / on / at; 

• Countable and uncountable nouns; 

• Foods. 
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8º ANOS 
IN

G
L

Ê
S

 –
 8

º 
A

N
O

 1º Bimestre 

• Expressions; 

• Verb to be past; 

• Adverbs (manner / time); 

• Past continuous tense. 

2º Bimestre 

• Simple presente; 

• There to be (all time); 

• Simple past (regular verbs). 

3º Bimestre 
• Simple past (irregular verbs); 

• Simple future. 

4º Bimestre 
• Immediate future; 

• Genetive Case; 

• Past Continuous / Past Simple. 

 

9º ANOS 

IN
G

L
Ê

S
 –

 9
º 

A
N

O
 1º Bimestre 

• Expressions; 

• Simple present (review); 

• Simple past (review); 

• Reflexive pronouns. 

2º Bimestre 
• Modal verbs (can / may / must / should / have to; 

• Participle. 

3º Bimestre 
• Present perfect; 

• Relative pronouns: who / which / that 

4º Bimestre 

• Simple future; 

• Immediate future; 

• Conditional; 

• Passive voice. 
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6º ANOS 

A
R

T
E

 V
IS

U
A

L
 –

 6
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Introdução de diferentes formas de linguagens expressivas, 
sensoriais e sinestésicas como forma de comunicação 
humana: artes visuais, teatro, música, fotografia, cinema, 
publicidade, TV, arquitetura, poesia, literatura, dança. 

2º Bimestre 
• Arte Rupestre (período Paleolítico e Neolítico); 

• Conceitos e finalidades da Arte em diferentes contextos 
históricos e sociais; a Arte como linguagem universal. 

3º Bimestre 
• Estudo de elementos da linguagem visual: cor, ponto, linha, 

plano, textura, figura, ritmo, volume, proporção, equilíbrio, 
simetria, bidimensionalidade e tridimen-sionalidade. 

4º Bimestre 
• Estudo e simbologia de cores em diferentes culturas e 

sociedades; 

• Estudo de diferentes tipos de desenho. 

 

7º ANOS 

A
R

T
E

 V
IS

U
A

L
 –

 7
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Influência da Igreja Católica em produções artísticas na 
Idade Média; 

• Renascimento – principais características da arquitetura, 
uso da perspectiva, do claro-escuro e realismo da pintura; 
ideais clássicos de beleza: equilíbrio da simetria e 
regularidade de formas e cores; criação de volumes e jogo 
de luz e sombra da escultura e pintura resultantes de uma 
interpretação científica da realidade. Obras dos grandes 
mestres do renascimento. 

2º Bimestre 

• Arte da Contra-Reforma: Barroco; 

• Barroco como o primeiro estilo artístico brasileiro, 
diferenças regionais e a contribuição do negro em seu 
desenvolvimento; 

• Rococó – Origens e características gerais. 

3º Bimestre 

• Neoclassicismo em manifestações artísticas no Ocidente; 

• Estilo Neoclássico introduzido no Brasil pela Missão 
Artística Francesa. Principais artistas e surgimento da 
Escola Imperial de Belas Artes. 

4º Bimestre 

• Academicismo brasileiro – artistas brasileiros oriundos da 
Academia Nacional de Belas Artes; 

• Romantismo em movimentos da arte no ocidente; 

• Romantismo em manifestações artísticas brasileiras; 

• Realismo em movimentos da arte no ocidente; 

• Realismo em manifestações artísticas brasileiras. 
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8º ANOS 
A

R
T

E
 V

IS
U

A
L

 –
 8

º 
A

N
O

 1º Bimestre 

• Ambiente cultural artístico do século XVIII e XIX no Brasil. 
Nascimento da fotografia. 

• Impressionismo: início das grandes tendências de arte no 
século XX; influência da fotografia; 

• Fotografia, Pontilhismo; 

• Realismo: arquitetura civil urbana; arquitetura e “pintura 
social”.  

2º Bimestre 

• Movimento das Artes e Ofícios e o Art. Nouveau. 

• Arte na América Latina em obras de Frida Kahlo, Diego 
Rivera, José Clemente Orozco e outros. 

• Artistas precursores do Modernismo Brasileiro. 

3º Bimestre 
• Prosperidade brasileira no século XX e a Arte. 

• Movimento Modernista Brasileiro – novas tendências da 
arte brasileira, sua relação com diversas culturas. 

4º Bimestre 

• Semana de Arte Moderna e busca de uma identidade 
cultural nacional. Artistas, intelectuais e literatos que 
participarem da Semana de 1922. 

• Modernismo Brasileiro após a Semana da Arte Moderna. 

 

9º ANOS 

A
R

T
E

 V
IS

U
A

L
 –

 9
º 

A
N

O
 

1º Bimestre 

• Relação entre arte e mercado. 

• Influência da tecnologia em realizações artísticas atuais. 

•  Tendências de novas profissões ligadas a arte e a 
tecnologias contemporâneas. 

• Influências de movimentos artísticos do século XIX sobre 
produções modernistas brasileiras. 

2º Bimestre 

• Impressionismo: Início das grandes tendências de arte no 
século X; observação de efeitos da luz solar sobre objetos; 
sombras luminosas e coloridas; contrastes de luz e sombra. 

• Diferença ente COR luz e COR pigmento. 

• Fotografia e Pontilhismo. 

• Pós-Impressionismo: uso arbitrário da cor, definida e 
limitada por linhas de contorno visíveis.  

3º Bimestre 

• Expressionismo: tendência para traduzir em linhas e cores 
sentimentos mais dramáticos do homem. 

• Cubismo: abandono da perspectiva; cubismo analítico e 
cubismo sintético (construção e colagem). 

• Estudo de aspectos da arte africana relacionados ao 
Cubismo. 

• Abstracionismo: relação de elementos da linguagem visual: 
ponto, linha e plano. 

4º Bimestre 

• Surrealismo: valorização de pesquisas científicas; 
inconsciente e sonhos em expressões artísticas. 

• Estudo de meios de comunicação de massa e influências 
no comportamento da sociedade. 



Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina 

Cuidar da Escola é investir no futuro. 

PPP – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – CEF/04  – 2017 (Construção Constante) Página 61 

 

• Introdução à leitura da obra de arte relacionando elementos 
básicos da linguagem visual ao estilo artístico e período 
histórico. 

• Introdução a novas tendências da arte no século XX. 
Influência e domínio dos Estados Unidos na Arte Pós – 
Moderna. 

• Op Art / Pop Art. 

• Arte concreta; 

• Expressionismo abstrato. 

• Introdução a transformação estéticas e tecnológicas da arte 
no século XX: 

✓ Arte por computador – vídeo arte; 
✓ Arte conceitual; 
✓ Hiper-realismo; 
✓ Minimal Art. 

 

 

3.5 Acompanhamento Pedagógico 

3.5.1 Diretrizes Pedagógicas do 3º Ciclo 

 

No sentido de subsidiar a Organização do Trabalho Pedagógico das 

escolas que implementam o 3º Ciclo, estas Diretrizes são suporte para práticas 

pedagógicas inovadoras que buscam romper com processos conservadores de 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

A Organização Escolar em Ciclos está amparada legalmente pelos artigos 

23 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394, de 

dezembro de 1996. Implantada em diferentes países (Inglaterra, Escócia, 

Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia) e em vários estados brasileiros (Minas 

Gerais, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul), essa forma de organização 

escolar se apresenta como uma alternativa à organização escolar na Educação 

Básica. 

No bojo dessa proposta, ganham relevância a avaliação formativa e a 

reorganização do trabalho pedagógico, que devem realizar-se coletivamente com, 

entre e para os sujeitos envolvidos na ação educativa. Assim, o trabalho 

pedagógico, na lógica dos ciclos, fundamenta-se na concepção de currículo 

integrado e de educação integral e na valorização do trabalho interdisciplinar na 
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construção do conhecimento, considerando as múltiplas inteligências e os 

diversos contextos socioculturais em que os estudantes estão inseridos. 

Visando a um processo ininterrupto de aprendizagem, o 3º Ciclo para as 

Aprendizagens adota o princípio da progressão continuada, que é básico nesse 

modo de organização e pressupõe avanço nas aprendizagens dos estudantes, 

diferentemente da chamada promoção automática caracterizada pela aprovação 

dos estudantes nos anos escolares independente da conquista das 

aprendizagens. 

Para o alcance do objetivo de superação de uma educação marcada pela 

exclusão, a proposta do 3º Ciclo articula-se ao Currículo em Movimento da 

Educação Básica (SEEDF, 2014) e às demais diretrizes e orientações que 

orientam e normatizam a educação pública no Distrito Federal. 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS NOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: contextualização 

 

Em uma perspectiva nacional, a proposta de ciclo abrange dois tipos de 

organização: os ciclos de formação e os ciclos de aprendizagem. 

Na Educação Infantil e nos anos iniciais, o processo de ensino e de 

aprendizagem é comumente entendido como movimento em constante 

construção em que o professor articula elementos concretos sobre os quais se 

baseia a aquisição dos saberes. Contemplando simultaneamente a alfabetização 

e o letramento, a ação pedagógica no Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

assegura ao estudante a apreensão dos conhecimentos formais em seus campos 

de saberes, na medida em que ele se apropria do uso da língua em suas práticas 

sociais de leitura e de escrita. Para tanto, o professor deve propor um ambiente 

em que as palavras aparecem inseridas num contexto significativo e significante 

(BIA, 2012, p. 30). 

No entanto, ao chegar aos anos finais, há uma ruptura em todo esse 

processo: o professor passa a trabalhar com a noção de sistematização dos 

conhecimentos, que consiste na adoção de estratégias para a aquisição de 

conteúdos dentro de uma tradição disciplinar específica, desconsiderando o fato 

de os estudantes ainda não estarem prontos para a apreensão abstrata desses 

conteúdos. Essa prática causa um impacto negativo, repercutindo em prejuízo 
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para as aprendizagens; portanto, é necessária uma mudança de concepção e 

prática a serviço do desenvolvimento desse estudante. 

 

Organização escolar em ciclos no DF 

 

O 3° Ciclo para as Aprendizagens constitui alternativa mais democrática, 

integrada e dialógica, respeitando os ritmos de aprendizagem e minimizando 

mecanismos de exclusão social. Nesse sentido, essa iniciativa visa promover a 

permanência dos estudantes na escola, assegurando a progressão continuada 

das aprendizagens. 

A Organização do Trabalho Pedagógico em ciclos, na escola, assenta-se 

na possibilidade de se recorrer a pedagogias diversificadas a fim de contemplar 

os múltiplos modos de aprender, tendo como base os preceitos da Pedagogia 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções 

teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da Educação Básica da 

SEEDF que consideram que o processo de ensino e aprendizagem parte das 

práticas sociais nas quais professores e estudantes estão inseridos. 

Os ciclos para as aprendizagens caracterizam-se principalmente pela 

relação entre os processos de ensinar e de aprender, pela ampliação dos tempos 

de aprendizagem, pela utilização de espaços diversificados com fins pedagógicos, 

pela progressão continuada e pela avaliação formativa. 

Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as Aprendizagens divide-se em 

dois blocos: 1º Bloco (atuais 6º e 7º ano do Ensino Fundamental) e 2º Bloco 

(atuais 8º e 9º ano do Ensino Fundamental). Neste ciclo, a enturmação dos 

estudantes, incluindo aqueles com necessidades educacionais especiais (ANEE), 

acontece de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 
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As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação 

formativa, comporão a organização do trabalho pedagógico no 3º Ciclo para as 

Aprendizagens. Vale destacar o protagonismo da avaliação formativa no 

desenvolvimento destas e de outras estratégias metodológicas em uma escola 

organizada em ciclos, onde os espaços e tempos convergem no sentido de 

promover aprendizagens, conforme os ritmos diferenciados dos estudantes. 

 

Progressão continuada 

 

A progressão continuada fundamenta-se na “ideia de que o estudante não 

deve repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os estudos tendo lacunas em 

suas aprendizagens” (OLIVEIRA, PEREIRA, VILLAS BOAS, 2012, p.09). Isso 

significa que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem 

percalços que venham impedir a evolução de seu desenvolvimento escolar. É este 

o principal aspecto que difere a progressão continuada da promoção automática, 

na qual o estudante é promovido independentemente de ter aprendido. Na 

organização escolar em ciclos, o foco é a aprendizagem de todos os estudantes. 

A progressão continuada consiste na construção de um processo educativo 

ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos os 

estudantes, rompendo com a avaliação classificatória, fragmentada e permeada 

pela reprovação anual (JACOMINI, 2009). 

Assim, a perspectiva é permitir que os estudantes aprendam e avancem em 

sua trajetória escolar, pois a progressão continuada é “um recurso pedagógico 

que, associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo 
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que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo” (OLIVEIRA, 

PEREIRA, VILLAS BOAS, 2012, p.97). 

A progressão continuada pode ser praticada por meio dos seguintes 

mecanismos: reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em 

conta suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com 

diferentes professores e colegas; avanço dos estudantes de um ano a outro, 

durante o ano letivo, se os resultados da avaliação assim o indicarem. A escola 

poderá ainda acrescentar outros mecanismos após análise pelo conselho de 

classe, estudos de casos e diagnose. Todavia, deve-se cuidar para não se reduzir 

a avaliação à aplicação de uma prova. A progressão deve ser resultado de um 

amplo processo de avaliação. 

A organização dos blocos do 3º Ciclo para as Aprendizagens segue a 

distribuição seguinte: 

A) 1º Bloco (6º e 7º anos). Ingressarão neste bloco os estudantes que 

progrediram do 2º Bloco do 2º Ciclo para as Aprendizagens (4º e 5º anos 

do Ensino Fundamental). Após a data de ingresso, permanecerão no 1º 

Bloco avançando em suas aprendizagens, conforme os objetivos 

propostos no Currículo em Movimento para estes dois anos (6º e 7º 

anos). Ao final do 1º Bloco (7º ano), os estudantes poderão progredir 

para o bloco subsequente (2º Bloco) ou ficarão reprovados no (1º Bloco), 

de acordo com os critérios: 

1. Progressão para o 2º Bloco de aprendizagem do 3º Ciclo: 

Ocorre quando não há defasagem de aprendizagem conforme 

os objetivos elencados no Currículo em Movimento para o 1º 

Bloco (6º e 7º anos) ou quando a defasagem se dá em até dois 

componentes curriculares. Neste último caso, deverão ser 

desenvolvidos projetos interventivos no 2º Bloco, para trabalhar 

as necessidades específicas de aprendizagem e a superação 

das dificuldades apresentadas. 

2. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando 

há defasagem de aprendizagem em mais de dois componentes 

curriculares. Nesse caso, os estudantes deverão ser 

matriculados no mesmo bloco de aprendizagem (1º Bloco – 7º 

ano), com acompanhamento em Projeto Interventivo e 

Reagrupamentos visando o alcance das aprendizagens. 

3. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem por não frequência: 

Ocorre quando o estudante não alcança a presença mínima de 
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75% do total da carga horária prevista para o ano letivo. Nesse 

caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no 1º Bloco 

(no ano em que estiver matriculado), com acompanhamento 

em projetos interventivos e reagrupamentos, visando ao 

avanço de estudos no menor tempo possível. 

B) 2º Bloco (8º e 9º anos). Ingressarão neste bloco os estudantes que 

progrediram do 1º Bloco do 3º Ciclo para as Aprendizagens (6º e 7º anos 

do Ensino Fundamental), conforme critérios estabelecidos 

anteriormente. Após o ingresso, permanecerão no 2º Bloco progredindo 

em suas aprendizagens, conforme os objetivos propostos no Currículo 

em Movimento para esses dois anos (8º e 9º anos). Ao final do 2º Bloco 

(9º ano), os estudantes poderão progredir para o Ensino Médio ou 

ficarão reprovados no 2º Bloco (9º ano), de acordo com os critérios: 

1. Progressão para o Ensino Médio: Ocorre quando o estudante 

alcançou todos os objetivos de aprendizagem propostos no 

Currículo em Movimento para o 3º Ciclo para as 

Aprendizagens. 

2. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há 

defasagem de aprendizagem em um ou mais componentes 

curriculares. Neste caso, o estudante deverá ser matriculado 

no mesmo bloco de aprendizagem, 2º Bloco (9º ano), com 

acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos 

para seu caso. 

3. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem por não frequência: 

Ocorre quando o estudante não alcança a presença mínima de 

75% do total da carga horária prevista para o ano letivo. Nesse 

caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no 2º Bloco 

(no ano em que estiver matriculado). 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR PARA O 3º CICLO 

 

Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função 

das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto a 

compreensão sobre o modo como o estudante aprende favorecem a Organização 

do Trabalho Pedagógico, no sentido de garantir as aprendizagens dos estudantes. 

 

Elementos constitutivos da Organização do Trabalho Pedagógico 

 



Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina 

Cuidar da Escola é investir no futuro. 

PPP – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – CEF/04  – 2017 (Construção Constante) Página 67 

 

A perspectiva adotada para os ciclos no Ensino Fundamental da Educação 

Básica é de que os estudantes possam aprender com qualidade, dispondo do 

tempo necessário, e por meio de pedagogias diversificadas em um processo 

contínuo. 

A Organização do Trabalho Pedagógico no 3º Ciclo das escolas públicas 

do DF conta com importantes espaços e tempos para sua construção, como a 

coordenação pedagógica, que, conduzida de forma democrática, colaborativa e 

comprometida com a melhoria da qualidade da educação, contribui para a 

formação continuada de todos na escola, corroborando as aprendizagens. 

Somente por meio do acompanhamento e avaliação sistemática da prática 

pedagógica, a partir da teoria que a orienta, será possível a superação dos 

obstáculos que se apresentam cotidianamente na escola. 

 

Formação continuada 

 

A formação continuada é um dos elementos fundantes da organização 

escolar em ciclos. No DF a formação continuada dos profissionais da educação 

deve contribuir para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e 

avaliar. 

A formação continuada dos docentes ocorre ao longo de toda a vida 

profissional e não deve ser encarada como um complemento para suprir lacunas 

e fragilidades teórico metodológicas, mas como um repensar permanente da 

prática pedagógica no contexto do cotidiano escolar à luz dos estudos e 

pesquisas. 

Nesse movimento de formação profissional, importa ainda entender a aula 

e a coordenação pedagógica como espaços apropriados para suscitar a dúvida, 

ouvir o outro, conhecer e ser constituído pelos saberes dos outros, como afirma 

Imbernón “[...] aprender num ambiente de colaboração, de diálogo profissional e 

de interação social: compartilhar problemas, fracassos e êxitos. Criar um clima de 

escuta ativa e de comunicação” (2009, p.62). 

Na SEEDF, a coordenação pedagógica constitui-se como espaço e tempo 

primordiais de formação continuada. São compostos por atividades de estudo, 

planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela escola, 
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possibilitando avanços na Organização do Trabalho Pedagógico a partir da análise 

dos desafios e da proposição fundamentada de alternativas para sua superação. 

A SEEDF possui uma estrutura de apoio pedagógico para subsidiar a 

formação continuada de profissionais. Além do espaço e tempo da coordenação 

pedagógica que possibilita esse processo e das equipes pedagógicas locais que 

se encarregam de sua organização, os professores da rede pública de ensino 

contam ainda com a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

(EAPE), que oferta cursos para os profissionais da educação, em consonância 

com as políticas públicas vigentes, com o Currículo em Movimento da Educação 

Básica (SEEDF, 2014), com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica (2013) e com as demais orientações desta Secretaria. 

A formação dos professores do 3º Ciclo também pode ser promovida pelas 

equipes das Coordenações da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB). 

Nesse sentido, foi constituído o Colegiado do 3º Ciclo para as Aprendizagens pela 

Coordenação do Ensino Fundamental (COENF), com o objetivo de planejar, 

acompanhar e avaliar a implantação/implementação do 3º Ciclo, bem como 

oportunizar a formação continuada dos professores. 

Os professores do 3º Ciclo são acompanhados e subsidiados 

pedagogicamente pela equipe de coordenadores intermediários, lotada nas 

Gerências de Educação Básica (GEB) das Coordenações Regionais de Ensino 

(CRE). 

Assim, cabe à Gerência de Educação Básica (GEB) promover a articulação 

entre as unidades escolares do 3° Ciclo, anos finais – seriação e as equipes de 

coordenadores intermediários, com o objetivo de realizar um trabalho integrado. 

 

Coordenação pedagógica 

 

A coordenação pedagógica é uma conquista dos educadores e sua 

valorização passa pelo comprometimento dos docentes e pela gestão da unidade 

escolar responsável em dinamizá-la a partir do trabalho coletivo. Reforça-se, 

assim, a relação de dialética entre o projeto da escola e a coordenação 

pedagógica (SILVA, 2007). 
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A atuação da equipe gestora, bem como a dos coordenadores 

pedagógicos, está diretamente relacionada ao ato de ensinar e de aprender de 

todos os envolvidos no trabalho pedagógico escolar, sendo que o envolvimento 

com o processo educativo oportuniza um trabalho coeso e coletivo. Vale destacar 

que faz parte das funções dos coordenadores não somente o acompanhamento 

dos professores, mas também o trabalho colaborativo entre eles próprios, 

rompendo com o trabalho fragmentado em fases/etapas/modalidades e ou 

ano/bloco (FERNANDES, 2010). 

Assim sendo, cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com a equipe 

gestora e com outros profissionais da escola, desenvolver e ou organizar, entre 

outras, as seguintes ações para implementação dos ciclos: 

o Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do 

planejamento pedagógico desenvolvido pelos professores. 

o Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento, desenvolvimento e 

avaliação do Projeto Interventivo e do Reagrupamento. 

o Viabilizar a vivência dos estudantes no ano escolar subsequente, 

conforme análise da equipe pedagógica da escola, com o objetivo de 

promover o seu avanço. 

o Planejar momentos de estudos relacionados ao aprimoramento das 

estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores. 

o Planejar, orientar e acompanhar a análise do desempenho dos 

estudantes a partir da avaliação realizada em seus três níveis (da 

aprendizagem, institucional e em larga escala). 

Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa tem por princípio utilizar-se da função diagnóstica 

para reorientar os processos de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, a 

avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens, e 

não de classificação e exclusão. 

Villas Boas (2013, p.12) confirma esse pressuposto quando afirma que 

avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia se 

aprende e enquanto se aprende se avalia”. Por esse motivo, a expressão 
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avaliação para as aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens, é 

a que se harmoniza com a avaliação formativa. 

A parceria entre avaliação e aprendizagem se estabelece a partir da 

compreensão, por parte dos sujeitos envolvidos nesse processo, de que todos são 

capazes de aprender e que fazem isso de diferentes formas e em diferentes 

espaços de tempo. 

Deste modo, temos os três níveis da avaliação: 

• Avaliação para as aprendizagens visa identificar aquilo que os 

estudantes já aprenderam e o que ainda não sabem de modo a 

intervir por meio de estratégias pedagógicas para promover avanços 

(VILLAS BOAS, 2004). 

• Avaliação Institucional (do trabalho pedagógico da escola) é uma 

autoavaliação realizada por todos os envolvidos no processo 

educativo, tomando como referência o Projeto Político-Pedagógico 

da escola. 

• Avaliação em larga escala diz respeito aos exames e testes 

aplicados em rede por equipes externas à escola, realizada pelo 

próprio sistema de ensino em nível local ou em nível nacional, como 

a Prova Brasil, ANEB e outras. 

A avaliação para as aprendizagens tem sido o nível mais conhecido e 

praticado nas escolas de Educação Básica. É importante, portanto, considerar a 

existência dos outros dois níveis (avaliação institucional e avaliação em larga 

escala), uma vez que cada um cumpre propósitos diferentes. 

A avaliação institucional pode acontecer em diferentes espaços e tempos 

escolares, como no Conselho de Classe, na coordenação pedagógica e em 

outros.  

Para garantir sua consolidação, é de suma importância a organização do 

trabalho escolar com base no acompanhamento pedagógico sistemático pelo 

professor, supervisor e coordenador pedagógico como sujeitos imprescindíveis 

nesse processo. Tal acompanhamento consiste em tornar visíveis, por meio de 

registros, os avanços e as necessidades de cada estudante, de cada turma e da 

unidade escolar como um todo, com o intuito de planejar ações para a resolução 

dos problemas de ensino e de aprendizagem evidenciados, mediante o uso de 
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procedimentos e instrumentos, tais como: observação, provas, exercícios, 

pesquisas, entrevistas e outros. 

Para que esse acompanhamento tenha melhor abrangência, apresentam-

se quatro etapas: 

• Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e 

subsidiará a elaboração de estratégias pedagógicas, como os 

Reagrupamentos e o Projeto Interventivo, bem como justificará possíveis 

avanços e outras ações didáticas cotidianas. É caracterizado pela 

definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos 

avaliativos que não se restringem ao início dos cursos e ou eventos; 

permeia todo o processo, potencializando a avaliação formativa por meio 

das intervenções. 

• Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho 

pedagógico. Consiste na descrição e organização dos dados que 

possibilitam tornar visíveis as necessidades de aprendizagens e 

orientar o planejamento, a elaboração e execução das intervenções 

didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Podem ser realizados 

de diversas formas: portfólios, diários de bordo, fotos, planilhas de 

acompanhamento da turma, gráficos de rendimento, relatórios, entre 

outros. 

• Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos 

registros. É a etapa em que o professor e equipes pedagógicas 

refletem criticamente sobre o que se apresenta nos dados coletados, 

observando o que foi aprendido pelos estudantes. 

• Planejamento e execução das intervenções didático 

pedagógicas: caracteriza-se pela tomada de atitudes em relação às 

dificuldades de aprendizagem levantadas. 

Cabe ainda destacar o papel das famílias e do próprio estudante no 

processo avaliativo que ocorre na escola e na sala de aula. As contribuições 

desses segmentos são de grande importância para que aprendizagem e avaliação 

caminhem lado a lado. Por isso, faz-se necessário que a escola pense estratégias 

que viabilizem a escuta sensível das famílias e dos estudantes no planejamento e 
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no desenvolvimento do processo avaliativo definido em seu Projeto Político-

Pedagógico. 

Todos os professores do 3º Ciclo para as Aprendizagens, dos diversos 

componentes curriculares, precisam exercitar os registros das ocorrências e 

análises qualitativas sobre o desempenho escolar, a fim de que possam 

compartilhar informações sobre o processo de ensino e, especialmente, sobre as 

aprendizagens dos estudantes. No entanto, dada a realidade dos anos finais, em 

que um só professor trabalha com várias turmas, o que faz com que seja 

responsável por muitos estudantes, a coordenação pedagógica, com apoio do 

serviço de orientação educacional e dos demais membros do corpo pedagógico 

da escola, precisa estabelecer estratégias exequíveis que garantam registros úteis 

para tomada das decisões no ano em curso, no ano vindouro e em outras 

instâncias em que se fizer necessário o uso do Diário de Classe. 

O Conselho de Classe ganha destaque como colegiado se for 

compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, 

do professor da escola. Sua correta utilização implica refletir sobre a função social 

da escola, uma vez que tem a avaliação formativa como articuladora e as 

aprendizagens dos estudantes como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, 

p.22) destaca que precisamos resgatar o Conselho de Classe da ótica apenas 

burocrática e classificatória a fim de “[...] que seja visto como um momento 

pedagógico que propicia a reflexão e a reconstrução do trabalho pedagógico da 

escola”. 

O orientador educacional é um profissional que pode contribuir 

significativamente nesse colegiado, tanto para o diálogo dentro da instância 

Conselho de Classe como também na articulação das intervenções facilitadoras 

das aprendizagens apontadas pelo colegiado. Assim, tem papel fundamental no 

processo pedagógico, visto que procura viabilizar as condições para facilitar a 

aprendizagem do estudante. Entre as funções desse profissional, destacam-se: a) 

colaborar na análise dos indicadores de aproveitamento escolar, evasão, 

repetência e não frequência; b) orientar a comunidade escolar sobre o Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; c) estimular a participação dos 

professores na identificação, no encaminhamento e no acompanhamento de 

estudantes com dificuldades de adaptação, de convívio social e ou com 

dificuldades específicas de aprendizagem; d) identificar e trabalhar com a família 
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as causas que interferem no avanço do processo de aprendizagem do estudante; 

e) orientar a família sobre a cultura escolar e a importância dos hábitos de estudo; 

f) promover momentos reflexivos (palestras, encontros, oficinas e outros) que 

contribuam com a prevenção de conflitos escolares; g) promover ações com os 

profissionais e estudantes que estão nas fases de transição (da Educação Infantil 

para os anos iniciais; dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para 

o Ensino Médio). 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO PARA 

O 3º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Para que a implementação da organização escolar em ciclos não implique 

somente a substituição de uma terminologia, mas, de fato, a construção de uma 

prática que promova as aprendizagens, não como privilégio de alguns, mas como 

direitos de todos, é preciso oferecer aos estudantes diversas estratégias didático-

pedagógicas, como possibilidades de sucesso em sua escolarização. 

A Organização do Trabalho Pedagógico deve ser assumida como prática 

de reflexão crítica, diagnóstico e de tomada de decisões, registrada no PPP da 

escola (a organização curricular, o plano de ação) e nos planos de aula. 

O planejamento da unidade didática pressupõe uma série ordenada e 

articulada dos elementos que compõem o processo de ensino: objetivos, 

conteúdos, estratégias de ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para 

aprendizagem, recursos e cronograma. Orienta-se a partir de uma avaliação 

diagnóstica e pressupõe uma organização que favoreça a construção do 

conhecimento, podendo ser planejada para um único componente curricular, para 

uma área de conhecimento ou para componentes curriculares de diferentes áreas 

de conhecimento, procurando fazer a integração possível. 

 

Projeto Interventivo 

 

 O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer 

parte do Projeto Político-Pedagógico da escola. Possuem as seguintes 

características: a) é contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, 
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porém temporário no atendimento aos estudantes que apresentam dificuldades 

de aprendizagens que requerem atendimento específico (VILLAS BOAS, 2010, p. 

35); b) é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de 

atividades; c) deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes; d) 

é prática colegiada, pois toda equipe pedagógica da escola deve envolver-se no 

planejamento e realização do projeto. A equipe envolvida desenvolve atividades 

com os estudantes das turmas, de acordo com as dificuldades surgidas, o 

momento em que são realizadas e os recursos humanos e materiais disponíveis. 

 A elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo são de 

responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva e a de 

coordenação pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e os 

psicólogos, entre outros profissionais, são sujeitos partícipes e corresponsáveis 

nesse processo pedagógico. Tal envolvimento favorece o uso de diversos tipos de 

atividades, em tempos e espaços escolares flexibilizados.  

 Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações pertencentes 

à elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo. Assim como nos 

Reagrupamentos, algumas formas de registro do projeto são estabelecidas pela 

Secretaria de Estado de Educação do DF no Diário de Classe. Entretanto, cada 

unidade escolar e cada professor poderão constituir e adotar outras formas de 

registro, tais como: portfólio, fichas de acompanhamento, diário de bordo, entre 

outros. É necessário incluir também os registros das atividades desenvolvidas 

pelos estudantes no desenvolvimento do projeto: produções textuais, desenhos, 

exercícios, resumos, entre outros. 

 O Projeto Interventivo é estruturado didaticamente em quatro momentos, 

conforme assinala Villas Boas (2010, p. 34): 

No primeiro momento, as seguintes perguntas orientam a elaboração do 

projeto: Quais são os estudantes que precisam de ajuda? Quem é cada um deles? 

Qual a necessidade de cada um? Feito isso, definem-se coletivamente os 

objetivos do projeto, que são os objetivos de aprendizagem que se espera que os 

estudantes alcancem. 

No segundo momento, elabora-se o projeto. Nele se incluem: 

1. Identificação 

• Escola/CRE 
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• Etapa/Modalidade 

• Ano(s) e turma(s) 

• Responsáveis pelo atendimento 

• Estudante(s) atendido(s) 

2. Apresentação (breve texto que apresente linhas gerais do projeto) 

3. Justificativa (relato geral das condições iniciais dos estudantes que 

serão atendidos pelo projeto, levantadas na avaliação diagnóstica) 

4. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o desenvolvimento 

do projeto) 

5. Objetivos específicos (são desdobramentos do objetivo geral. 

Especificação dos objetivos de aprendizagem que os estudantes devem 

alcançar) vide Ficha 1 – Identificação e Diagnóstico 

6. Desenvolvimento (seleção dos procedimentos didáticos, apontando sua 

operacionalização, os atores e ou setores envolvidos) – vide Ficha – 

Procedimentos Didáticos 

7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes (descrição de 

procedimentos e instrumentos avaliativos para acompanhar a avaliação 

do desempenho do estudante no PI, em conformidade com as Diretrizes 

de Avaliação Educacional – SEEDF, 2014) – vide Ficha 3 – Avaliação 

da Aprendizagem 

8. Cronograma (pode ser utilizado demarcadores como horas, dias, 

semanas, meses ou semestre) 

9. Avaliação do Projeto (Consiste na descrição de como o PI será 

acompanhado e avaliado pelas equipes responsáveis pelo seu 

desenvolvimento) 

10. Referências (listagem dos documentos ou textos utilizados para a 

sustentação teórica e metodológica do PI) 

11. Anexos e apêndices (inserção de anexos e apêndices utilizados no 

projeto) 

Elaborado o projeto, o terceiro e o quarto momentos são o desenvolvimento 

e a avaliação. Esses quatro momentos acontecem de forma articulada. Como o 

projeto é dinâmico, essas etapas estão continuamente sendo revisitadas. 
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Os estudantes com necessidades educacionais especiais: deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, 

transtornos funcionais específicos (RESOLUÇÃO nº1/2012-CEDF) e os 

estudantes enturmados em classes de Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) 

deverão ser sempre incluídos em todas as estratégias do 3º Ciclo, ajustadas, 

quando necessário, a suas especificidades e de acordo com as orientações da 

Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Orientação 

Educacional da SEEDF. 

 

Aula: espaços e tempos diferenciados para as aprendizagens 

 

Pode-se entender a aula como uma estrutura física e pedagógica dinâmica 

que apresenta quatro dimensões, claramente definidas e inter-relacionadas. 

Compreender a abrangência do espaço e tempo da aula implica considerar essas 

dimensões para além do físico e do arquitetônico, perspectiva essencial para o 

planejamento das ações didáticas: 

Dimensão física: Salas e ambientes físicos existentes e a forma como se 

organizam. 

Dimensão funcional: Como se utiliza e para quê. 

Dimensão relacional: Quem e em que circunstâncias os utiliza. 

Dimensão temporal: Quando e como são utilizados. 

A aula em uma escola organizada em ciclos precisa extrapolar o espaço 

convencional das quatro paredes, como usualmente costuma ser concebido. Deve 

ser pensada como estrutura de oportunidades e contexto de aprendizagens e de 

significados com condições de favorecer o desenvolvimento das atividades 

educativas e, em consequência, o processo de crescimento pessoal do estudante 

e do professor como: aulas em pátios, quadra poliesportiva, sala da leitura, 

laboratórios, museus, zoológico, mercados, feiras livres, exposições, teatros, entre 

outros. 

A organização da escola em ciclos requer ainda que nela se questione a 

predeterminação dos tempos para ensinar e aprender. 

Transformar o tempo cronológico rígido em tempo pedagógico circular 

dinâmico implica romper com a estrutura linear dos conteúdos, buscando a 
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retomada e o aprofundamento contínuo dos conhecimentos tratados em diferentes 

situações didáticas. Isto nos parece claro, mas como trabalhar nessa lógica? 

Além disso, o tempo pedagógico contempla a possibilidade de avanço do 

estudante para o ano subsequente, no 3º Ciclo, assegurando seu direito de ser 

promovido em qualquer época do ano, sempre que forem evidenciadas condições 

para que isso ocorra (LDBEN nº 9.394/1996). Nesse sentido, estas Diretrizes 

apresentam a possibilidade de o Estudante vivenciar primeiramente situações de 

aprendizagens em outras turmas com estudantes em estágios mais avançados, 

bem como com outros mediadores em seu processo de aprendizagem, para 

posterior decisão sobre seu avanço. 

A vivência é uma estratégia prevista nestas Diretrizes para legitimar o que, 

na prática escolar, o professor já realiza quando percebe a necessidade de análise 

mais segura sobre o nível de desempenho e de aprendizagem de um determinado 

estudante para decidir sobre seu avanço na mesma etapa/modalidade e nunca 

seu retrocesso, conforme previsto no artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9.394/1996. 

A vivência pressupõe a permanência do estudante no ano subsequente, 

com o objetivo de conviver com experiências, atividades e conhecimentos mais 

ampliados e aprofundados em relação ao previsto para o ano/turma de origem. O 

período para a realização da vivência é de, no mínimo, cinco dias e, no máximo, 

dez dias letivos e consecutivos. No entanto, caso o professor avalie a necessidade 

de um tempo maior, deve discutir a possibilidade com a equipe pedagógica da 

escola. 

Organizar a escola em ciclos implica, portanto, considerar as teorias que 

tratam da aprendizagem e do desenvolvimento humano, que resguardam a 

heterogeneidade de tempos, espaços e modos de aprender. No entanto, vale 

lembrar que o conhecimento é construído a partir da interlocução sociocultural e 

intrapessoal (VYGOTSKY, 2001). Nessa direção, é imprescindível que o professor 

organize o trabalho pedagógico em função das possibilidades e necessidades de 

cada estudante, garantindo, assim, um ganho significativo em sua formação 

integral. Diferentes estratégias pedagógicas de intervenção para as 

aprendizagens podem ser adotadas; destacam-se, entre elas, o Projeto 

Interventivo, apresentado anteriormente, e os Reagrupamentos. 
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Reagrupamentos: intra e interclasse 

 

A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de 

Educação, art. 27, § 2º, prevê a mobilidade e a flexibilidade dos tempos e dos 

espaços escolares e a diversidade no agrupamento de estudantes. Os 

Reagrupamentos constituem estratégia pedagógica que permite agrupar os 

estudantes de acordo com suas dificuldades e potencialidades a fim de promover 

o avanço contínuo das aprendizagens. Deve ser uma atividade intencional e 

planejada, sistematicamente. Possibilita a mediação entre pares, pois os 

estudantes auxiliam uns aos Os Reagrupamentos não buscam a homogeneidade, 

mas a necessidade de diferenciação e individualização de práticas voltadas às 

reais necessidades dos estudantes. outros, na socialização de saberes e 

experiências. 

Uma etapa importante dos Reagrupamentos é o registro das atividades 

desenvolvidas e dos resultados alcançados, na perspectiva de um processo 

formativo de avaliação. Esse registro deve ser feito de acordo com as orientações 

da Secretaria de Estado de Educação do DF, no Diário de Classe, tanto do 

professor que encaminha o estudante, quanto do que o recebe, e por meio de 

outros instrumentos como: portfólio, diário de bordo, caderno de registro, entre 

outros. 

Assim, apresentamos a seguir as duas modalidades de Reagrupamento 

(intraclasse e interclasse) com suas principais características, sabendo que, 

embora se diferenciem, são complementares. 

O Reagrupamento intraclasse, como o próprio nome indica, consiste na 

formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das 

aulas, de acordo com suas dificuldades de aprendizagem ou suas potencialidades. 

Em determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas para todos os 

grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade 

pode ser a mesma para todos, porém com comandos diferenciados, conforme o 

processo de aprendizagem de cada grupo. 

Há ainda situações em que cada grupo receberá um desafio diferente. O 

que determina a opção pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade 

de realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido é o diagnóstico das 

necessidades e possibilidades de aprendizagem realizado pelo professor, a partir 
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do qual serão estabelecidos os objetivos e as estratégias didáticas a serem 

desenvolvidas. 

O Reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e alarga as 

experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as turmas. Esse 

Reagrupamento prevê a formação de grupos de estudantes, organizado entre as 

turmas do 3º Ciclo, independentemente do bloco ou ano em que o estudante esteja 

matriculado, a partir de necessidades e possibilidades diagnosticadas. 

Os professores dessas turmas e outros profissionais da escola distribuem-

se na organização e acompanhamento do trabalho de cada grupo, considerando-

se as especificidades, experiências, campos de interesse de cada um. Assim 

como não há grupo fixo de estudantes, também o professor não permanece o 

tempo todo com o mesmo grupo. 

A quantidade de vezes por semana em que o Reagrupamento interclasse 

acontecerá e seu tempo de duração devem ser definidos de acordo com os 

objetivos de aprendizagem a serem trabalhados. Vale ressaltar que o 

Reagrupamento interclasse não implica a formação de novas turmas: os 

estudantes continuam registrados nos Diários de Classe em suas turmas de 

origem. 

Como proposta de superação das práticas pedagógicas predominantes na 

escola conservadora, em sua versão hegemônica típica, cuja estrutura privilegia 

o trabalho individual, especializado, fragmentado em tempos e espaços 

predeterminados que servem de formato para programas e conteúdos 

artificialmente concebidos, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

apresenta uma outra forma de organização escolar, o Ciclo para as 

Aprendizagens, um “[...] desafio de pensar a escola em bases muito distintas 

daquelas sobre as quais se vem operando há vários anos, confrontando-se com 

uma quase naturalização da estrutura seriada e suas mazelas” (SOUSA; 

STEINVASCHER; ALAVARSE; ARCAS, 2003). 

Essa forma de organização escolar, apoiada na concepção de uma escola 

flexível, democrática e autônoma, propõe um trabalho pedagógico regido pelos 

princípios da continuidade, flexibilidade e articulação que ultrapassam a 

preocupação exclusiva com resultados. 

Sendo assim, a Organização do Trabalho Pedagógico no 3º Ciclo se 

fortalece por meio do planejamento de ações que integrem o uso de estratégias 
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pedagógicas, como os Reagrupamentos e Projeto Interventivo, e de atividades 

diversificadas com objetivos claros que considerem as relações socioculturais no 

processo de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

 

3.5.1 Equipe Especializada 

 

As Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem são compostas 

por pedagogos e pscólogos que atuam numa perspectiva multidisciplinar. Essa 

atuação está voltada para o contexto institucional pedagógico, considerando 

sempre as múltiplas variáveis que podem interferirr no desmpenho acadêmico dos 

estudantes – dificuldades psicopedagógicas, socioafetivas, entre outras – no 

intuito de facilitar e incentivar o processo de ensino e aprendizagem. 

As equipes também atuam no sentido de contribuir para o 

aprimoramento dos profissionais das unidades escolares, a partir da interlocução 

entre os agentes envolvidos na superação das dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes. 

Essas equipes possuem 311 pedagogos e 116 psicólogos, distribuídos 

nas 14 Coordenações de Ensino Fundamental. Contam, também, com um 

coordenador intermediário, que atua na Coordenação Regional de Ensino, 

ofertando apoio e acompanhando as ações desenvolvidas nas Unidades 

escolares. 

Em 2011, foi constituída uma Comissão Técnico-Pedagógica com o 

objetivo de elaborar um documento norteador para o atendimento dos estudantes 

portadores de Transtornos Funcionais Específicos, públicada no DODF nº 77, de 

25 de abril. 

Como resultado dessa discussão, ficaram previstas, para 2012, a 

implementação de um Programa de Atendimento aos Estudantes com 

Transtornos Funcionais Específicos, que engloba a ampliação do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, e a implementação das Salas de Apoio 

à Aprendizagem, que terão como foco um atendimento diferenciado no 

contraturno escolar que deve atender os estudantes da educação infantil, do 

ensino fundamental anos iniciais e finais, do ensino médio e da educação de 
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jovens e adultos das unidades escolares da SEDF. Com essa proposta, 

pretendemos ampliar tal atendimento. 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem constitui apoio técnico-

pedagógico especializado com o objetivo de promover a melhoria do desempenho 

escolar de todos os alunos, com e sem necessidades educacionais especiais, por 

meio de atuação conjunta de professores com formação em pedagogia, com 

licenciatura em psicologia ou psicólogo, em um trabalho de equipe interdisciplinar. 

O Apoio à Aprendizagem é desenvolvido no ambiente escolar, priorizando 

a Educação Infantil – 1º Ciclo de Aprendizagem e o 2º Ciclo de Aprendizagem do 

Ensino Fundamental, em um contexto de inclusão e de educação para a 

diversidade.  

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem deverá 

ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e para o 

acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem em suas 

perspectivas preventiva, institucional e interventiva. 

o Mapeamento institucional das instituições educacionais. 

o Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar. 

o Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

por meio da ressignificação das práticas educacionais e de 

intervenções específicas nas situações de queixas escolares. 

o Contribuir, em parceria com os demais profissionais da unidade 

escolar, para a promoção da análise crítica acerca da identidade 

profissional dos atores desta unidade, principalmente do corpo 

docente, de modo a ressignificar suas atuações. 

o Favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas à 

concretização de uma cultura de sucesso escolar, por meio de 

situações didáticas de apoio à aprendizagem e de alternativas 

teórico-metodológicas de ensino para a construção de habilidades e 

competências dos alunos. 

Os psicólogos e os pedagogos também devem promover intervenções no 

contexto escolar a partir das demandas originadas pelos atores da instituição 

educacional, que, em sua maioria, se relacionam a situações de queixa escolar 

que solicitam frequentemente avaliações e intervenções especializadas junto aos 

estudantes com história de multirrepetência, defasagem idade/série, 
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fragmentação do processo de alfabetização, suspeita de necessidades 

educacionais especiais, entre outros. Nesse eixo do trabalho, para a intervenção 

em situações nas quais já esteja instalada a queixa escolar e a comprovação 

médica de um Transtorno Funcional Específico, como: Transtorno de Déficit de 

Atenção com ou sem Hiperatividade, Transtorno de Conduta, Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central, Dislexia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia, 

Dislalia, foi criado o Programa de Atendimento aos Estudantes com Transtorno 

Funcional Específico na Sala de Apoio à Aprendizagem – SAA. 

 

“Aprendemos quando resolvemos nossas dúvidas, 

superamos nossas incertezas e satisfazemos nossas 

curiosidades” 

 

 Para ensinar, parte-se da certeza de que as crianças sempre sabem 

alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e do jeito que 

lhe são próprios. É fundamental que o professor nutra uma elevada expectativa 

por seus alunos. O sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, atualizar 

possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno. As 

dificuldades, deficiências e limitações precisam ser reconhecidas, mas não devem 

conduzir o processo de ensino, como habitualmente acontece. 

 Um professor que engendra e participa da caminhada do saber de seus 

alunos, consegue entender melhor as dificuldades e possibilidades de cada um e 

provocar a construção do conhecimento com maior adequação. 

 Ensinar reafirma a necessidade de se promover situações de 

aprendizagem que formem uma trama multicor de conhecimentos, cujos fios 

expressam diferentes possibilidades de interpretação e de entendimento de um 

grupo de pessoas sobre um mesmo tem/assunto. 

 

SALA DE RECURSOS GENERALISTAS 

 

 Professores: 

• Lúcia de Fátima Silva Perinazzo 

• Emerson Pereira Evangelista 

CUIDADOS PARA CADA TIPO DE DEFICIÊNCIA 
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“Na educação Inclusiva não se espera que a pessoa com deficiência se 

adapte à escola, mas que esta se transforma de forma a possibilitar a inserção 

daquela.” 

Para isso, algumas orientações são úteis. 

      DEFICIÊNCIA FÍSICA 

• Os materiais específicos podem ser pranchas ou presilhas para prender o 

papel na mesa, suportes para lápis e canetas e até computadores. 

• Alargamento de portas, instalação de rampas e barras de apoio facilitam a 

mobilidade dos alunos, eliminar barreiras arquitetônicas. 

• Perguntar ao aluno e a família que tipo de ajuda ele precisa.  

         DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

• Informe-se com a família e os profissionais que acompanham o estudante 

sobre as necessidades dele e os instrumentos adequados para a 

aprendizagem; 

• Estimule habilidades sociais e interpessoais; 

• Faça avaliações compatíveis com o potencial de cada um. 

• Planeje metodologias de ensino com recursos diversificados e dê aos 

conteúdos um significado prático e instrumental; 

• Como não há um perfil único, acompanhamento individual, levando em 

conta a especificidade de cada um.  

      TGD/ AUTISMO 

• Estímulo da convivência e socialização (ensino de regras sociais); 

• Estabelecer rotinas  

• Verbalizar e explicar o que é certo e errado e por que; 

• Trabalhar a “espera”; 

• Trabalhar com comandos normativos e orientativos; 

• Conquista da independência e autonomia (ensinar atividades do dia a dia); 

• Incentivar, parabenizar e gratificar moralmente as atividades corretas e 

finalizadas. 
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

• A escola precisa providenciar um intérprete para os alunos que já dominam  

libras.  

• Fale sempre de frente, os alunos precisam enxergar seus lábios  

• Sempre que possível, utilize recursos visuais  

• Use gestos, pois facilitam a compreensão 

DEFICIÊNCIA VISUAL  

• Solicite os materiais específicos, como os utensílios para escrever em braile 

e o soroban, audiolivros ou lupas e um profissional disposto a ensinar a 

escola a ler e escrever em braile. Também é fundamental garantir a 

acessibilidade em toda a escola, como sinalizações e comunicados 

traduzidos. 

• Acrescente estímulos orais às explicações.  

• Não mude os móveis de lugar com frequência para prevenir acidentes. 

 TDAH - GUIA PARA PROFESSORES: 

•  Estabeleça rotinas: Mantenha a sala de aula organizada e estruturada 

•  Crie as regras da sala de aula: Regras claras e objetivas ajudam na 

manutenção da disciplina em sala de aula 

•  Sentar na frente na sala de aula: Será mais fácil monitorar e ajudar o 

estudante com dificuldade nos estudos e com um comportamento 

desatento ou hiperativo sentando-o na frente na sala de aula, próximo ao 

quadro e ao professor. 

•  Pausas regulares: Todos nós possuímos uma determinada capacidade 

para permanecermos atentos. Isso significa que após um determinado 

tempo, nossa capacidade atencional diminui muito, assim como nosso 

desempenho. Portanto, permitir pausas regulares entre as atividades é uma 

conduta importante para que os alunos possam relaxar por alguns minutos. 

•  Ensine técnicas de organização e estudo: o professor pode exercer um 

papel importantíssimo no estabelecimento de técnicas de organização para 

favorecer o estudo em casa. 



Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina 

Cuidar da Escola é investir no futuro. 

PPP – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – CEF/04  – 2017 (Construção Constante) Página 85 

 

• “Tempo extra” para responder às perguntas: Por que não? Estamos 

lidando com um aluno que apresenta dificuldade no controle da atenção, 

desorganizado, mas que se conseguir um tempo extra, pode atingir os 

objetivos propostos pelo professor. Logo, permitir um tempo extra para 

responder às perguntas propostas durante a aula ou durante a prova pode 

e deve ser realizado. 

•  Questione sobre dúvidas em sala de aula:  

•  Premie o bom comportamento em sala de aula: Também chamado de 

esforço positivo. 

•  Traga a aula para o dia a dia do aluno: Temos mais um fator para a 

melhoria acadêmica de qualquer estudante: a motivação.  

•  Dividir trabalhos por partes: Uma vez que crianças e adolescentes com 

TDAH apresentam dificuldade na organização para a execução de 

trabalhos escolares, ensiná-los a dividir em várias etapas pode ser uma 

grande estratégia para facilitar a resolução e a conclusão, tornando o 

trabalho menos exaustivo. 

•  Agenda e lista de atividades diárias: uma lista de atividades diárias pode 

auxiliar muito na organização e no planejamento de seu tempo 

•  Leitura sobre os transtornos comportamentais: Professores devem ter 

algum conhecimento técnico sobre os problemas comportamentais 

escolares. 

•  Seja assertivo:  Evite críticas, pois o aluno com TDAH normalmente 

apresenta um prejuízo muito grande em sua autoestima. Prefira elogios, 

mas caso a crítica seja necessária, converse separadamente com o aluno 

para evitar expor suas dificuldades acadêmicas e comportamentais aos 

outros estudantes. 

•  Esteja alerta e antecipe problemas: Muitas vezes as mudanças 

comportamentais dos alunos seguem um padrão. Identificando 

precocemente esse padrão de comportamento, professores podem 

antecipar situações problemáticas, como por exemplo: sempre que um 

aluno começa a levantar da carteira, outros o seguem e em segundos todos 

estão conversando e dispersos. O professor pode se antecipar e combinar 

que será permitido que o aluno se levante da carteira após os exercícios 
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terem sido concluídos e com sua autorização. Lembre os alunos sobre o 

comportamento esperado para essa ou aquela atividade em sala de aula. 

•  Faça contato visual: Olhe nos olhos de cada aluno e chame-os pelo nome 

para atrair e captar a atenção. Dessa forma os estudantes estarão mais 

alertas e atentos às suas orientações e ensinamentos. 

•  Utilize a internet: Alunos que apresentam dificuldade na cópia em sala de 

aula podem se beneficiar da colocação de textos e de deveres de casa na 

internet ou na distribuição de materiais impressos pelo professor. 

 

3.5.2 Orientação Educacional 

 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE), por excelência, trabalha 

na perspectiva da educação integral. Possui uma forma de trabalho mais 

abrangente na dimensão pedagógica, pois articula junto aos demais educadores 

– atuando em todas as etapas e modalidades da educação básica – o trabalho 

dos sujeitos da instituição educacional, buscando conhecer a realidade e 

transformá-la, para que ela seja mais justa e humana. 

Ao focar sua ação no desenvolvimento de um educando, desenvolve 

seu trabalho em parceria com a equipe gestora da instituição educacional, 

promovendo parcerias internas e externas, a fim de tecer uma rede social e 

interinstitucional que colabore com o desenvolvimento integral do estudante. 

Um dos maiores desafios da orientação educacional no cotidiano 

escolar é contribuir com a construção da gestão democrática, visando fortalecer a 

construção coletiva de um Projeto Político-Pedagógico que promova o êxito do 

trabalho escolar, com base nos princípios humanistas e críticos e na qualidade 

social. 

A atuação do orientador educacional avançará à medida que o trabalho 

pedagógico estiver afetivamente organizado no ambiente escolar de maneira 

coletiva, pois a orientação educacional é um espaço de sistematização e produção 

de conhecimentos, com a finalidade de agir e refletir acerca das inúmeras 

transformações que permeiam a escola e a sociedade. 
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É, pois, a partir de um planejamento coletivo que assegure a 

participação de todos na escola, que o saber fazer da orientação educacional 

consolida-se e consegue, junto com professores, estudantes, família e demais 

profissionais da educação, fortalecer o compromisso com uma educação 

transformadora. 

Uma das dimensões fundamentais da atividade de orientação 

educacional é o respeito ao ser humano, a defesa de sua dignidade e garantia de 

igualdade de direito que promova sua aprendizagem sem sofrer qualquer tipo de 

preconceito e discriminação na escola. 

A SEDF entende que o trabalho do orientador deve perpassa todas as 

etapas e modalidades. 

 

Indisciplina 

 

O que Fazer ? 

No artigo anterior abordei uma questão muito séria que é vivenciada 

diariamente dentro das salas de aula de todo o país: a indisciplina e desrespeito 

dos alunos para com os Professores, funcionários da Escola e com os próprios 

colegas de classe. 

Foi relatado também que a indisciplina é legitimada e autorizada pelos 

meios de comunicação com programas permissivos e principalmente por pais 

negligentes. Dentro deste cenário frouxo e tão flexível onde prevalece e se dá bem 

sempre aquele que tem o perfil mais “descolado” e por “descolado”, leia-se “ o 

mais indisciplinado, arrogante, grosseiro e mal educado”, é de se esperar que a 

moeda chamada “caráter”, “ valores morais”, esteja tão difícil de ser encontrada e 

por esta razão Professores do país inteiro se veem sem estratégias para combater 

esse mal. 
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Infelizmente, a falta de estratégia está potencializando o problema da 

indisciplina e a legitimando dentro da Escola. Isso mesmo! Os próprios 

Professores estão, inadvertidamente, potencializando a indisciplina quando 

assumem algumas posturas, acreditando que estão combatendo o problema: 

1. Gritar, advertir, enviar para Coordenação e aplicar suspensão 

continuamente, o que acaba banalizando a situação de tal modo que 

muitos alunos já nem se importam mais e até debocham disputando, 

uns com os outros, quem terá mais suspensões no final do bimestre. 

2. Tratar a questão com indiferença e fazer de conta que não se 

importa e deixar “rolar” O ser humano tem vários mecanismos de 

defesa para “blindar” o emocional e preservar a sua integridade quer 

seja física, psicológica, etc. Um deles é ignorar determinadas 

situações, tratando-as como de menor importância e significado 

tentando assim minimizar o impacto que as mesmas provocam. É 

uma estratégia também para fazer com que o outro acredite que o 

que está fazendo não o está afetando.  

Porque não funciona? Na verdade ela funciona sim, mas de modo 

inverso: esta postura diz “ continuem fazendo, pois não moverei um 

dedo para impedir, estou muito cansada para perder o meu tempo 

com vocês”. Para os que querem estudar e esperam que você faça 

algo esta postura também fala e diz o seguinte: “ quanto a vocês, 

conformem-se, pois não posso fazer nada”. Ou seja: os dois grupos 

são deixados a revelia. 

3. Obrigar os pais e alunos, por meios legais ou com medidas 

enérgicas e ameaças a tomar providências. Não fazer nada é quase 

tão nocivo quanto abertamente declarar guerra. Entrar em confronto 

direto é o pior dos cenários, pois medir forças não leva a solução dos 

problemas, já que os envolvidos estão apenas preocupados em 

apontar culpados e levantar justificativas isentando-se assim das 

responsabilidades que lhe cabem. O real enfrentamento dos 

problemas só ocorre quando todos abrem-se para negociar a 

questão e para isso é preciso aceitar fazer concessões e estarem 

abertos para fazerem mudanças, acatarem novas perspectivas e 
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aceitarem novas direções, isso exige humildade e maturidade. Será 

que os Pais dos seus alunos estão nesse nível? Será que você está? 

4. Não fazer nada e esperar outros tomarem atitude “Vamos esperar 

que os Pais façam alguma coisa !” “Vamos esperar que o Diretor 

expulse esse aluno!” “ Vou esperar que o Coordenador aplique uma 

suspensão no aluno ! “ “Vou esperar a aposentadoria chegar e então 

eu me livro de tudo isso.” 

Quando a “lei do mínimo esforço” entra em ação além de 

potencializar a indisciplina já existente ainda cria alunos 

procrastinadores e preguiçosos. Esta postura revela um 

comportamento medíocre e incita os alunos a fazerem algo. 

5. Mudar de profissão devido ao esgotamento nervoso. Muitos 

Professores chegam nesta condição quando já percorreram as 

situações descritas nos itens 1, 2, 3 e 4. Tudo isso por quê? Falta de 

ferramentas adequadas para lidar: com alunos, com o sistema 

educacional, com as famílias, com alunos infratores, com a violência 

no entorno das Escolas e um sem número de situações que 

envolvem o ato de educar e de ser Educador. 

6. Quero que você faça a seguinte reflexão: Médicos e Enfermeiros que 

tratam pacientes terminais com o vírus HIV precisam tomar as 

devidas precauções para não se infectarem com o vírus, para isso 

há vários procedimentos que precisam ser seguidos para que não 

haja contágio e assim é em várias profissões e situações. 

7. O Educador também lida com situações de alta periculosidade para 

sua saúde física, mental e emocional, então porque não ter 

procedimentos? Por que entrar desavisadamente na sala de aula? 

8. Infelizmente, estas são as posturas mais comuns utilizadas no dia a 

dia dentro da Escola, onde vários Professores acreditam estar 

combatendo a indisciplina na sala de aula, o fato é que a indisciplina 

em muitos casos até piora. O que fazer então? 

9. Criar estratégias para minimizar, contornar ou corrigir uma situação 

Estratégias só poderão ser criadas quando temos as ferramentas 

corretas para tal. Isso só ocorre quando buscamos o conhecimento 
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e adquirimos novos aprendizados, que extrapolam o diploma 

universitário. 

Veja abaixo algumas sugestões de novos caminhos que o Professor 

precisa trilhar para adquirir essas novas ferramentas: 

- aprender como desenvolver um gerenciamento efetivo da sala de aula 

envolvendo tempo, rotina, disciplina e consequência; 

- aprender e dominar práticas de ensino diversificadas; 

- implementar procedimentos didáticos e metodológicos em todas as 

aulas; 

- aprofundar conhecimentos sobre o funcionamento/interesses de cada 

faixa etária; 

- ao lidar com jovens e adultos aprender sobre pressupostos da 

Andragogia; 

- aprender sobre mediação de conflitos e criar grupos em cada turma; 

- levar os conflitos do dia a dia da Escola e/ou Comunidade para debate 

em sala; 

- ter coerência nas ações e respeito entre os membros da equipe escolar; 

- priorizar e participar da educação continuada dentro e fora da Escola; 

- solicitar orientação individual quando necessário; 

- aceitar ser cobrado e responsabilizado pelo cumprimento e/ou 

negligência dos seus deveres; 

- mobilizar entidades de classe para que incluam na pauta de 

reivindicações alteração na legislação existente, prevendo sanções e 

penalidades severas para alunos e Pais que tratarem com desrespeito o 

Professor e que estejam impedindo o Professor de realizar o seu trabalho. 

O Professor não é o vilão e também não é o “salvador da pátria”. Cabe 

ao Professor guiar, apontar caminhos. Todos seguirão? NÃO! Porém é preciso 

que os alunos saibam que você está acima da mediocridade. 

O maior inimigo do Professor não é a indisciplina e nem o aluno. O 

maior inimigo é a ingenuidade de acreditar que é possível entrar em uma sala de 

aula e educar apenas com o diploma nas mãos. 
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Educação vem de Casa 

Educação tem de vir do berço e cabe a família 

responsabilizar-se por isso! Se cada família praticasse 

esta máxima: Educar os filhos dentro de princípios morais 

e boas maneiras, com certeza não teríamos Professores 

frustrados e exauridos devido a falta de educação de muitas crianças e jovens. 

Todos os dias em milhares de salas de aula espalhadas pelo Brasil e 

pelo mundo, crianças e jovens chegam ao ápice da malcriação destilando todo 

tipo de impropérios nas dependências da Escola e fora dela,  comunicando-se uns 

com os outros  aos berros de forma rude e irônica, tratando mal os colegas, 

Professores e demais Funcionários da Escola. 

O ano começa, e é preciso deixar claro, para a Família e para o 

Aluno,  que o Professor não vai tolerar este tipo de comportamento. Mas para 

posicionar-se frente a esta questão, é preciso que o Professor saiba exatamente 

o que deve ser cobrado da Família e do Aluno no que refere-se a educação familiar 

e boas maneiras de convivência em grupo. 

Tanto nas séries iniciais quanto nas Finais tratar de questões 

relacionadas a boas maneiras é um assunto delicado, pois perpassa na 

negligência do adulto, que neste caso é o Pai e a Mãe, que se omitem em ensinar 

o básico aos seus filhos, pois acreditam piamente que  cabe ao Professor dar esta 

educação também. 

Ninguém quer um vizinho mal educado, ninguém contrata ou mantém 

um funcionário  ignorante no trato das pessoas, uma mulher não deseja casar-se 

com um homem rude e desprovido de tato e educação. Um Professor também não 

quer uma criança ou jovem desrespeitoso, mal educado e mentiroso como aluno. 

É de conhecimento de todos os  Professores que devido ao fato da 

criança ou jovem chegar na Escola sem o mínimo de educação familiar, ocorrem 

uma série de problemas que desencadeiam a indisciplina e tumultuam o 

andamento das atividades na sala de aula, e que por esta razão, muitas vezes, 

inviabiliza que o aprendizado ocorra de maneira satisfatória. 
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Sob este ponto de vista seria apropriado dizer que, neste caso, os Pais 

são responsáveis pela  indisciplina e falta de educação dos filhos e portanto, 

devem ser responsabilizados por isso. 

Reflita comigo, se as crianças e jovens chegassem com mínimo de 

educação trazida de casa, dada pelos Pais, boa parte dos problemas de 

indisciplina dentro da sala de aula estariam resolvidos. Esse mínimo de educação 

envolveria que o aluno soubesse seis questões básicas: 

Seis Princípios Básicos de Boas Maneiras que todos devem trazer do 

Lar: 

1. Peça “Por Favor”, diga “Obrigado”, “Com licença” e 

mantenha  sempre o controle emocional. 

2. Fale educadamente, sem usar gírias, palavrões, ou expressões de 

baixo calão. 

3. Trate com respeito todos a sua volta e jamais fale de alguém pelas 

costas. 

4. Jamais use de intimidação verbal ou física para conseguir o que 

deseja. 

5. Seja íntegro: sustente o que você diz e faz e enfrente sempre as 

consequências dos seus erros. 

6. Jamais use de mentiras, enganação e falsas acusações. 

Como acionar os Pais: 

Todos os anos é quase impossível fazer com que, justamente os Pais 

dos alunos que mais dão problema, compareçam na Escola, porém aqui vão 

algumas sugestões para você já implementar no início do ano. 

1)     Crie um novo Cartaz com esses 6 itens e acrescente  outros mais 

que você julgar necessários e que melhor se ajustem a sua situação e 

necessidade 

2)     Afixe o Cartaz criado na sua sala de aula e  nos corredores 

3)     Para a primeira Reunião de Pais prepare: 
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. Cartaz para ser entregue aos Pais 

. Termo de Responsabilidade do Comportamento e Disciplina do 

filho, pode ser usado como sugestão, o seguinte cabeçalho extraído 

do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): 

“ART. 4° – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 

e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.  (ECA) 

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável (no caso de 

negligência com relação a criança e ao adolescente): 

I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à 

família; 

II – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação 

e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

III – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

IV – encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 

frequência e    aproveitamento escolar; 

VI – obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento 

especializado; 

VII – advertência; 

VIII – perda da guarda; 

IX – destituição da tutela; 

X – suspensão ou destituição do pátrio poder 
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No Termo de Responsabilidade coloque também o nome de todos os 

alunos e ao lado deixe uma linha em branco, assim, após conversar com todos os 

Pais, eles devem assinar o Termo, dando ciência do que foi exposto. 

4) Diálogo Amistoso: Na Reunião é preciso que seja debatido e 

esclarecido que cabe aos pais criar, educar e assistir seus filhos pois o 

cumprimento desses deveres leva a um desenvolvimento emocional, psicológico 

e social sadios dos filhos por meio da paternidade responsável. 

É dever dos pais transmitir valores éticos e morais a seus filhos, através 

de ensinamentos e exemplos de vida, de forma a contribuir de maneira positiva no 

seu desenvolvimento e na formação de seu caráter e caso isso não esteja sendo 

feito devidamente, é preciso que eles saibam que serão responsabilizados 

civilmente. 

5. Conselho Tutelar: Nesta reunião o Conselho Tutelar pode ser 

convidado debater em maior profundidade as responsabilidades das famílias em 

relação aos filhos. O Conselho Tutelar também deverá ser acionado caso a Escola 

constate negligência, por parte da família, em relação a educação dos filhos. 

Diz o ditado popular “Educação é bom e eu gosto”, complemento 

dizendo que  todos os Professores  também gostam, e agradecem ! 

 

3.5.3 Projetos 

Projetos 

 

O Núcleo de Projetos atua junto aos programas e projetos 

complementares e multidisciplinares dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, por meio da elagoração e avaliação de propostas – oriundas da 

própria SEDF ou estabelecidas por meio de parcerias diversas – a serem 

desenvolvidas pela Coordenação de Ensino Fundamental nas escolas da rede 

pública de ensino. A implementação das propostas do Núcleo de Projetos está 

vinculada às demandas das unidades escolares, em consonância com o Projeto 

Político-Pedagógico da SEDF. 
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Atualmente, as ações referentes aos programas e projetos do ensino 

fundamental estão inseridas no Núcleo de Anos Iniciais e Anos Finais, pois o 

Núcleo de Projetos da Coordenação de Ensino Fundamental foi criado a partir da 

nova estrutura da Secretaria de Estado de Educação do DF.  

 

Correção da Distorção idade/série 

 

Os índices de reprovação e evasão escolar na rede pública de ensino 

do Distrito Federal indicam a necessidade de uma política pública que 

efetivamente contribua para a redução do número de estudantes em defasagem 

idade/série no ensino fundamental. 

Diante disso, a Conferência Distrital de Educação Básica, realizada em 

setembro de 2010, indicou a abertura de um fórum permanente de discussão para 

as turmas de correção da Distorção Idade/Série que, em 2011 discutiu e elaborou 

uma proposta diferenciada para o atendimento e estas turmas a ser implantada 

no ano letivo de 2012. 

Esse fórum foi implantado no ano de 2011 tendo a Coordenação de 

Ensino Fundamental e Médio frente ao trabalho com as 14 regionais de ensino. 

Esse fórum realizou, ao longo do ano , 16 encontros presenciais. As atividades do 

fórum se concentrarm em realizar o levantamento dos principais problemas 

enfrentados pelas Unidades Escolares e professores no sentido de apontar as 

medidas necessárias para que fossem resolvidos e construir coletivamente uma 

proposta que atendesse a realidade das Unidades de Ensino da Secretaria de 

Educação. 

Dessa forma o documento norteador para o ano de 2012 é fruto das 

discussões e das necessidades da realidade vivida pelo professor em sua sala de 

aula. 

Assim, a correção da distorção idade/série é uma alternativa que deve 

ser entendida como uma ação política-pedagógica para resgatar a função social 

da escola pública, ao cumprir um preceito constitucional – o do direito à educação. 

Espera-se a reintegração do estudante à série/ano correspondente à sua idade 

em condições de aprender e ser aprovado para a série/ano seguinte. 
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Essa formação está a cargo da EAPE, que conta com equipe própria 

de formadores em parceria com as Oficinas Pedagógicas e com a Coordenação 

Central conforme os seguintes objetivos: 

• Teorizar a prática, com vistas à associação da teoria com a 

prática; 

• Estimular a pesquisa, a inovação, a utilização de recursos e 

posturas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas, 

além de possibilitar a confecção de materiais pedagógicos, 

visando à contextualização dos conteúdos, a 

interdisciplinaridade e transversalidade na operacionalização do 

currículo da Educação Básica; 

• Redimensionar a prática pedagógica e o desenvolvimento da 

percepçaõ e da criatividade do educador, enquanto mediador e 

transformador do trabalho pedagógico; 

• Fundamentar teórico metodologicamente a utilização da 

ludicidade como recurso que favorece a construção do 

conhecimento; 

• Refletir sobre a prática docente, na perspectiva de superação de 

dificuldades compartilhando experiências e aprimorando 

recursos materiais e pessoais. 

 

Livro e Leitura 

 

As Políticas Públicas do Livro e da Leitura no DF estarão em 

conconância com o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), como o Programa 

Fome de Livro, do Ministério da Cultura, via Fundação Biblioteca Nacional, e com 

o Plano Distrital do Livro e da Leitura (PDLL), lançado em meados de 2011 pelo 

atual governo. 

Assim, existe um conjunto de projetos e programas para implementar, 

no país, uma política do livro, da leitura e de bibliotecas com ações de curto, médio 

e longo prazo, integradas a diversas ações do governo nesse sentido. 
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• Revitalizar o acervo de bibliotecas escolares, garantindo a 

aquisição de pelo menos um título para cada estudante 

matriculado como prevê a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010. 

• Implantar bibliotecas em todas as escolas públicas do DF. 

• Adquirir computadores para as bibliotecas. 

• Instalar conexão com internet em todas as bibliotecas escolares 

do DF. 

• Implantar projeto de formação de leitores nas escolas. 

• Promover o encontro do leitor com escritor/ilustrador nas escolas 

públicas do DF. 

 

3.5.3.1 Projetos Específicos 

 

1- PROJETO SALA DE LEITURA 

APRESENTAÇÃO 

Ser capaz de imaginar outras vidas e outros mundos é a grande aventura de 

multiplicar, nossa existência e nela assim, encontrar um sentido. Ouvir histórias 

desde a primeira infância é, sem dúvida, o aprendizado das palavras, o estímulo 

para criar, pela fala e pela escrita, e dominar com propriedade a linguagem. 

Então não podemos mais pensar em ensino de qualidade sem elaborarmos e 

incluirmos nos Planos de Aula, um bom Projeto de Leitura, onde as dificuldades 

dos alunos, com relação a leitura, devem ser trabalhadas e enfatizadas em todas 

as disciplinas, de maneira interdisciplinar, visto que o aluno se utiliza da leitura em 

todas as matérias proporcionadas no currículo escolar. 

São inúmeras as queixas de pais, responsáveis e professores acerca da 

problemática, tanto na aquisição, quanto no gosto pela leitura. 

Então enquanto educadores, nós precisamos de ações que disponibilizem o 

processo de aquisição da leitura no cotidiano desse aluno. O trabalho para 

minimizar essa realidade deve dar-se de forma conscientizadora para os 

educadores e de conquista para os alunos. 
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Embora enfatizemos a conscientização de nossos professores de que a leitura 

está num plano de máxima relevância, não raro observamos que a atenção está 

voltada quase que de maneira exclusiva ao ensino de gramática. 

Diante a tantas possibilidades com relação ao mundo da leitura, é preciso 

despertar esse interesse em nossos alunos. 

O presente projeto tem por foco o uso da sala de leitura como um espaço de apoio 

à aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 

É um centro de informação e um local de convivência, que possibilita aos alunos 

estarem juntos, quer para o trabalho, quer para a discussão de temas e para o ato 

prazeroso de ler. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando a realidade sócio cultural dos alunos com relação ao processo 

ensino-aprendizagem, observamos que é de fundamental importância 

repensarmos na educação do futuro como formação do conhecimento e não 

somente como informação compartimentada no preparo do cidadão. 

Evidenciando essa realidade, consideramos de suma importância elaborar este 

projeto, com a finalidade de formarmos sujeitos do conhecimento, despertando 

nos alunos o prazer pela leitura, podendo dessa maneira proporcionar a 

possibilidade de acesso a essa gama de conhecimentos efetivada nos livros 

disponíveis através da Sala de Leitura, como também mostrar as possibilidades 

de uso, além de instrumento de apoio ás atividades escolares, podendo 

desenvolver por meio de um trabalho integrado, habilidades de ordem cognitiva e 

emocional que possibilitem aos alunos selecionar informações em diferentes 

fontes de pesquisa, como também favorecer a autonomia para fazer escolhas, 

cultivar o prazer da leitura, conviver em harmonia com a comunidade escolar. 

OBJETIVO GERAL 

*Desenvolver uma prática pedagógica que motive os alunos ao hábito de leitura, 

proporcionando momentos agradáveis de leitura, provocando o gosto pela 

diversidade textual; 
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*Promover na comunidade escolar, o envolvimento de professores regentes para 

a construção e desenvolvimento de ações que proporcionem o resgate da leitura 

pelo prazer de ler; 

*Proporcionar a interatividade dos alunos, professores regentes e professoras da 

Sala de Leitura, com as literaturas infantis, infanto-juvenil, clássicas, romance, 

conto, prosa, poesia, enfim, demais literaturas, despertando o gosto e o prazer 

pela leitura; 

*Intensificar na escola interesse para leitura tornando uma prática prazerosa e 

constante nas atividades cotidianas; 

*Sensibilizar os alunos através do contato com a leitura de obras diversas, 

motivando-os para a descoberta da importância da leitura como fonte de 

ampliação de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades; 

*Incentivar o desenvolvimento dos processos da comunicação, da criatividade e 

da imaginação através do debate sobre o lido. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

*Desenvolver estratégias de leitura/ produção de textos com professores regentes; 

*Fomentar o gosto pela leitura, em professores regentes e alunos, implementando 

práticas leitoras ricas e diversificadas em todas as áreas do conhecimento; 

*Sensibilizar, difundir e favorecer a leitura nos espaços pedagógicos, permitindo 

que a linguagem seja um fator interativo, ampliando o repertório dos que leem e 

constroem a sua própria história cidadã. 

*Estimular o gosto pela leitura vivenciando emoções, fantasias e imaginação, 

compreendendo que escreve-se para que alguém leia; 

*Desenvolver as capacidades das habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e 

escrever; 

*Propor situações de práticas leitoras com os diferentes tipos e gêneros textuais; 
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*Aproximar os alunos do universo escrito e dos portadores de escrita (livros e 

revistas) para que eles possam manuseá-los, reparar na beleza das imagens, 

relacionarem texto e ilustração, manifestar sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões, definindo preferências e construindo critérios próprios para selecionar o 

que vão ler. 

 

METODOLOGIA 

*Reorganização do espaço, otimizando mobiliário e acervos já existente; 

*Identificação das estantes com material colorido, alegrando o ambiente; 

*Organização dos livros nas estantes, de acordo com a classificação, para facilitar 

o acesso dos alunos; 

*Elaboração de normas de convivência, de modo a garantir a harmonia nas 

relações; 

Serão desenvolvidas atividades pelas professoras da Sala de Leitura, juntamente 

com os professores regentes com as turmas. 

ATIVIDADE Nº 1 

*Sacola da Leitura 

Serão confeccionadas uma sacola para cada turma. Nessas sacolas serão 

colocados um kit contendo diversos materiais de leitura para a mãe, o pai, os 

irmãos e o próprio aluno. Cada aluno levará para casa, para ler em família. 

Também irá neste kit um caderno para que os pais anotem o que mais achou 

interessante na leitura em família. 

ATIVIDADE Nº 2 

*Vovó e vovô na escola 

Serão convidados os avós dos alunos para participar em um momento de 

contação de história, os avós farão o relato de experiência proporcionando um 
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momento de interação entre a diferentes idades. Este momento será realizado 

com as turmas, juntamente com os professores regentes e participação das 

professoras da Sala de Leitura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário realizar atividades integralizadoras com os professoras da Sala de 

Leitura e professores regentes, pois estes são o maior elo motivador da leitura 

para os alunos, após as influências familiares na escola. 

Portanto, estimulando, criando e incentivando o hábito de leitura e 

consequentemente o uso da Biblioteca pelos alunos. 

Pode-se mostrar a toda comunidade escolar, a importância da leitura na formação 

de um cidadão. 

Assim sendo, a biblioteca é um elo de ligação entre aluno e professores, tornando-

se uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem. 

Professoras da Sala de Leitura 

*Cleide de Oliveira Machado 

*Vera Lúcia Silva Oliveira 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA 

*Matutino:    08:00hs  às 11:00hs 

*Vespertino:  13:30hs às 16:30hs 

 

 

3.6 Avaliação 

 

A Avaliação e Seus Três Níveis: das Aprendizagens, Institucional e de Rede 
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Pensar a avaliação leva-nos necessariamente a pensar na escola, nos 

professores e na equipe gestora. Envolve também a percepção dos estudantes e 

de seus responsáveis. Tem-se discutido o modelo de avaliação que temos hoje, 

de natureza classificatória e excludente, que vem funcionando como mecanismo 

que aciona o fracasso escolar, especialmente aos estudantes de classe popular. 

Para enfrentar essa prática, novas proposições têm sido feitas no sentido de 

reverter esse quadro. 

E surge, então, o desejo de transformar esse processo em algo que 

possa promover, no cotidiano da sala de aula, a aprendizagem do estudante, 

partindo da condepção de que “avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, 

tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, 

não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva” 

(LUCKESI, 2005, p. 35). Uma vez aliada do professor, a avaliação dará a ele a 

oportunidade de conhecer o que o estudante aprendeu e o que ainda não 

aprendeu, para que se providenciem os meios e as estratégias para que eles 

aprendam. 

 

2- PROJETO VIDIOTECA 

 

JUSTIFICATIVA 

                  O surgimento e o desenvolvimento cada vez mais rápido e intenso dos 

recursos audiovisuais, com suas técnicas, habilidades e funções tornam-se 

maiores e diferentes, em nosso mundo, fazendo com que a vida das pessoas 

esteja totalmente envolvida por elas, criando crescente relações de 

independência. 

 É inegável a necessidade de integrar diferentes linguagens nas aulas em 

todos os níveis de ensino. 

No espaço escolar, o audiovisual entra interferindo na aula dos professores, 

apoiando e influenciando os alunos de forma a envolvê-los, transformando seu 

modo de conhecer, de pensar e de agir. Estimulando a observação, a capacidade 

de julgamento, a sensibilidade, bem como articular espaços de discussão e 

interpretação entre professores e alunos na escola. 
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 Nesse contexto, esse protejo visa compartilhar a comunicação e a 

educação, interagindo com a aluno e a sociedade cultural. Sendo um grande 

aliado para a equipe docente, enriquecer suas aulas usando os recursos 

audiovisuais para melhorar e ampliar a qualidade de ensino e consequentemente 

o desempenho do aluno em sala de aula. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos professores e alunos momentos em que possam utilizar 

os recursos audiovisuais para o aprimoramento e aperfeiçoamento do processo 

ensino aprendizagem. Utilizando as informações, através de imagem e som como 

fonte de conhecimento e enriquecimento do intelecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Incentivar o uso da videoteca como recurso didático que amplia a 

atmosfera cultural do ser humano; 

 - Contribuir com o trabalho pedagógico do professor, enriquecendo suas 

aulas ou oferecendo momentos de descontração e socialização entre os alunos; 

 - Incorporar a arte do cinema e da leitura ao repertório cultural do corpo 

escolar, ampliando, assim, as potencialidades no exercício de uma postura crítica 

e reflexiva na vida, nos estudos e em demais atividades cotidianas; 

 - Levar ao professor novas pontes entre o material exibido na sala de vídeo 

e demais dinâmicas da sala de aula; 

 - Oferecer ao grupo docente, oportunidade de apresentar conceitos novos 

ou já estudados (através dos vídeos), despertando a curiosidade e o interesse do 

aluno, além de transmitir as ideias básicas relacionadas com o conteúdo da aula; 

 - Facilitar ao aluno, o relacionamento visual dos conteúdos temáticos com 

seu cotidiano, para que possa construir parte do seu dia-a-dia. 

 - Conscientizar os professores que a videoteca, seduz, informa, entretém, 

projeta outras realidades como o imaginário, a emoção, a lógica e a razão. 

 

METAS 
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 A videoteca do C.E.F. 04 será um instrumento de apoio constante aos 

professores e alunos. Esperando-se alcançar, conforme o interesse dos 

professores regentes, o atendimento à todas as turmas do diurno; em horários 

pré-agendados pelos professores. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

-  A professora que desenvolverá o projeto será responsável pelo 

patrimônio, agendamento, empréstimos e pelo bom funcionamento da sala, 

conjuntamente com os professores e alunos da escola, no horário de trabalho da 

mesma; 

-    Será responsável, também, por analisar, selecionar, catalogar e arquivar 

os vídeos, organizando-os por tema/categoria; 

-    Será disponibilizado aos colegas o catálogo de mídias em DVDs e fitas 

cassete, que estará, sempre à disposição, na Videoteca e na sala de coordenação 

pedagógica; 

-    O atendimento será feito, como apoio ao professor regente da turma, 

em horários pré-agendados pelos mesmos; 

-     A agenda de utilização da Videoteca ficará disponível no quadro de 

avisos da sala de professores e na Sala de Vídeo; 

-    Nos horários em que a Videoteca não estiver agendada, o espaço ficará 

disponível para os professores fazerem pesquisas de vídeos, testar mídias, 

atender grupos de alunos, ensaios e outras atividades que se fizerem necessárias; 

-     Todo o material ficará disponível na sala de vídeo para uso dos 

professores, tanto na Sala de Vídeo como em sua própria sala, e para empréstimo; 

-     Em apoio ao Projeto de Leitura desenvolvido pela U.E., a professora 

responsável pela Videoteca também ficará responsável pelo “Sebinho” de troca 

de livros entre alunos, professores e servidores. 

 

CRONOGRAMA 
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- Atendimento aos professores regentes e sua turma, com o apoio da responsável 

pela Videoteca. Observando-se as restrições da videotecária. 

   Segunda a quinta = 07:15 às 11:15 

                                      13:15 as 17:15 

 

- Atendimento, sem o apoio da professora da Videoteca. 

  Sexta = horários pré-agendados e coordenados 

 

-  Atendimento aos usuários do Sebinho 

  Segunda a quinta = 07:15 às 11:15 

                                      13:15 às 17:15 

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

DE TRABALHO 

 

-   Professores readaptados: Ivana Maria Carvalho Araújo 

                                               Celson Eloi 

 

     -   Professores regentes 

-   Servidores 

- Direção (atendendo as necessidades de aquisição e manutenção de 

materiais necessários para o bom funcionamento da Videoteca) 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação do desenvolvimento do projeto será feita pelos professores e 

alunos que utilizarem o espaço, segundo a satisfação do trabalho desenvolvido e 

do material oferecido, no momento da Avaliação Institucional, conforme calendário 

escolar. 

PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

1. JUSTIFICATIVA:  
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 Tendo em vista o crescente uso da informática nos tempos atuais, 

percebemos a importância de se introduzir o uso das Tecnológicas da Informação, 

com a finalidade de integrar o ensino/aprendizagem, onde os alunos com o auxílio 

do computador serão capazes de desenvolver o raciocínio lógico-matemático, a 

escrita, a leitura e o importante relacionamento interpessoal. 

  

2. OBJETIVOS GERAIS: 

 Dinamizar a utilização do laboratório de informática como ferramenta de 

ensino-aprendizagem, dando suporte aos projetos pedagógicos.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover o acesso à informática por professores e alunos, tornando 

esse espaço democrático e organizado; 

• Tornar o ambiente favorável aos trabalhos pedagógicos 

desenvolvidos conjuntamente com os professores regentes; 

• Apoiar aos alunos, oferecendo um ambiente agradável para 

realizações de trabalhos e pesquisas; 

• Colaborar com os professores quanto ao uso dos recursos de 

acessibilidade e outros programas que o computador oferece. 

 

4. FINALIDADE: 

 Integrar esse espaço, promovendo trabalhos conjuntos com a videoteca e 

a sala de leitura, dando suporte nos trabalhos desenvolvidos em sala de aula pelas 

diferentes disciplinas. 

 

5. ORGANIZAÇÃO: 

• Abertura do laboratório nos dois turnos para uso como atividades 

extraclasse. 
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• Agendamento desse espaço deverá ser feito pelos interessados 

antecipadamente. 

• Suporte a pequenos grupos de alunos conforme limitação do 

readaptado.  

 

6. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE TRABALHO: 

 

Francisco Soares (Carreira de Assistência – Readaptado) 

Maria de Fátima Alves Vieira Mady (Professora – Readaptado) 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto de educação evidencia a necessidade de que se 

estabeleça uma nova cultura de educação, gestão e avaliação das ações em todos 

os níveis e instâncias da rede pública de ensino tendo como conceito norteador 

de todo o processo a cidadania, diversidade e sustentabilidade humana. Ainda 

alguns eixos basilares são referência a essas ações. São eles gestão democrática, 

a educação integral e a territorialidade que orientam as decisões e procedimentos 

no campo administrativo e pedagógico. 

Este documento – e os Cadernos Temáticos que o complementam – 

pretende ser referência para a elaboração coletiva dos PPPs das unidades 

escolares. 
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