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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Em 2018 a PP do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns ganhou uma 

nova formatação, buscando inserir a realidade e os projetos que seriam realmente 

executados naquele período. Espera-se ao longo do ano dialogar com os 

educadores e equipe gestora sobre novas possibilidades para os processos de 

aprendizagem para o ano de 2019.  

Em um primeiro momento, já na semana pedagógica, a Diretora apresentou 

os principais projetos realizados na escola e incentivou que os professores 

apresentassem novos. Sendo assim, após o início do ano letivo, foi realizada uma 

reunião coletiva com apresentação e diálogo sobre as novas propostas a serem 

trabalhadas ao longo do ano. Em seguida uma equipe ficou responsável pela revisão 

geral e posterior socialização com toda a comunidade. O documento foi editado e 

compartilhado no google drive da escola onde todos puderam acompanhar sua 

formatação. Ao final do processo foi realizada uma reunião para socialização do 

documento. 

A primeira Proposta Pedagógica desta instituição foi elaborada em 2010, na 

gestão da Diretora Fátima Bispo Gonçalves dos Santos e Maria Zulmira Pereira de 

Castro. Para este fim foram realizadas reuniões com coordenadores intermediários, 

regional-escola, dinâmicas, pesquisas sobre a região e o perfil demográfico da 

população, questionários, debates e audiências. 

Desde então, o CEF Dra. Zilda Arns atualiza sua PP, buscando atender as 

legislações vigentes. 

Para este ano de 2019, novamente foi contada com a colaboração de toda a 

equipe pedagógica para ver a viabilidade de alguns projetos permanecerem ou não 

na PP. A escola conta com a maioria do corpo docente de professores contratos 

temporários, então, a cada ano acontece uma grande renovação desse pessoal. 

Alguns projetos permanecem na proposta e, alguns poucos não há quem os 

execute, por isso, veremos a melhor oportunidade de incorporá-los à nossa proposta 

e executá-los posteriormente.  
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2. HISTORICIDADE 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Itapoã foi autorizado pela Secretaria 

de Educação em fevereiro de 2008 por uma necessidade importante para a 

comunidade que não contava com nenhum atendimento educacional para 

adolescentes. Por falta de prédio próprio, as atividades iniciaram no Centro 

Educacional II do Cruzeiro até o dia 08 de abril, data que foi transferido para o anexo 

do Centro de Ensino Médio do Paranoá onde permaneceu funcionando 

provisoriamente até 31 de dezembro de 2009. 

Em 05 de fevereiro de 2010, por meio da Portaria de nº11, obteve a 

denominação alterada para Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, em 

homenagem à fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, ilustre brasileira e 

cidadã do mundo, falecida no terremoto do Haiti em janeiro de 2010, deixando como 

legado a importância da solidariedade para a construção de um mundo melhor. 

O atual prédio do Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns foi 

inaugurado em 10 de fevereiro de 2010, pela excelentíssima Secretária de 

Educação do Distrito Federal, Dra. Eunice dos Santos e demais autoridades, a 

Diretora da escola Fátima Gonçalves Bispo dos Santos e a Vice-Diretora Maria 

Zulmira Pereira de Castro além do corpo docente e discente, diretores de outras 

unidades de ensino e membros da CRE Paranoá. 

 

3. MISSÃO 

 “Amar é acolher, é compreender, é fazer o outro crescer.”  

Zilda Arns 

O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns tem como missão primordial 

o compromisso com uma educação ampla, profunda e de qualidade tendo o amor e 

a compreensão como valores fundamentais para o desenvolvimento dos seres 

humanos envolvidos nesta instituição. A educação está pautada em conteúdos 

escolares sólidos, mas também em uma formação integral voltada para a inclusão e 

os direitos humanos, para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável 

e, sobretudo, uma educação para a paz. Essa missão passa pela valorização dos 

profissionais e pelo acolhimento de todas as pessoas que procuram este espaço. 
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Nesse sentido, trata-se de uma instituição preocupada em atuar na vida de cada um 

dos seus estudantes de forma que eles sejam capazes de fazer a diferença na sua 

comunidade e no difícil contexto social em que estão inseridos, contribuindo com a 

justiça social e a qualidade de vida.  

 

4. IDENTIFICAÇÃO 

O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns, está localizado na quadra 

378, conjunto N, Área Especial – Del Lago – Itapoã – DF, é uma escola pública da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal sob controle da Coordenação 

Regional de Ensino do Paranoá/Itapoã sendo todo o seu trabalho norteado por esta 

Proposta Pedagógica, nos termos da legislação em vigor. 

 

MODALIDADES, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

O Centro de Ensino Doutora Zilda Arns oferece as seguintes modalidades de 

ensino: 

 

Ensino Fundamental 

Anos finais: (6º ano) ao (9º ano), totalizando 1.350 estudantes, distribuídos 

em 20 (vinte turmas) por turno, conforme a seguir: 

Matutino Vespertino 

Ano Quantidade 

de turmas 

Quantidade 

de 

estudantes 

Ano Quantidade 

de turmas 

Quantidade 

de 

estudantes 

7º Ano 2 64 6º Ano 12 340 

8º Ano 10 340 7º Ano 8 253 

9º Ano 8 290    
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

No período noturno, 2 º e 3º segmentos, totalizando 552  estudantes 

2º Segmento                                          Qt turmas 3º Segmento Qt turmas 

5ª a 8ª Série 6 1º ao 3º ano  6 

 

FLUXO ESCOLAR DO CEF DOUTORA ZILDA ARNS - 2016 

Retrato do Fluxo Escolar - Anos Finais (turno matutino) 
 

Número de estudantes reprovados por componente curricular no turno matutino 

Componente 

curricular 

5ª série/6º ano 6ª série/7º ano 7ª série/8º ano 8ª série/9º ano 

Arte   36   25 

Ciências Naturais   42   28 

Educação Física   22   14 

Geografia   08   11 

História   40   31 

LEM/Inglês   25   14 

Língua 

Portuguesa 

  38   28 

Matemática   46   46 

 

Total de 

estudantes 

matriculados na 

escola no turno 

matutino 

692 Total de estudantes 

matriculados por 

ano/série no turno 

matutino 

Total de estudantes 

reprovados em dois ou mais 

anos no turno matutino 
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Total de alunas 369 5ªsérie/ 6º 

ano 

  5ªsérie/ 6º 

ano 

37 

Total de alunos 323 6ªsérie/ 7º 

ano 

          70 6ªsérie/ 7º 

ano 

                67 

Número de 

estudantes que a 

escola comporta 

de acordo com a 

estratégia de 

matrícula 

696 7ªsérie/ 8º 

ano 

         205 7ªsérie/ 8º 

ano 

                - 

8ªsérie/ 9º 

ano 

         313 8ªsérie/ 9º 

ano 

                - 

 

Total de professores 

regentes (efetivos) nos 

anos finais 

12 

Total de professores 

regentes (temporários) 

nos 

Anos Finais 

11 

  

Anos Finais (turno vespertino) 
 

Total de estudantes 

matriculados na escola 

no turno vespertino 

673 Total de estudantes 

matriculados por 

ano/série no turno 

vespertino 

Total de estudantes 

reprovados em dois 

ou mais anos no 

turno vespertino 

Total de alunas 335 5ªsérie/ 6º 

ano 

345 5ªsérie/ 6º 

ano 

  

Total de alunos 337 6ªsérie/ 7º 

ano 

           328 6ªsérie/ 7º 

ano 
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Número de estudantes 

que a escola comporta 

de acordo com a 

estratégia de matrícula 

             

 692 

7ªsérie/ 8º 

ano 

            - 7ªsérie/ 8º 

ano 

- 

8ªsérie/ 9º 

ano 

            - 8ªsérie/ 9º 

ano 

                

 - 

 

Número de estudantes reprovados por componente curricular no turno 

vespertino 

Componente 

curricular 

5ª série/6º ano 6ª série/7º ano 7ª série/8º ano 8ª série/9º ano 

Arte   5              -   

Ciências 

Naturais 

  60 - - 

Educação Física   8 - - 

Geografia   30 - - 

História   37 - - 

LEM/Inglês   54 - - 

Língua 

Portuguesa 

  53 - - 

Matemática   60 - - 

 

Total de professores 

regentes (efetivos) 

nos anos finais 

6 
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Total de professores 

regentes 

(temporários) nos 

Anos Finais 

16 
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5. DIMENSÕES FÍSICAS DA ESCOLA 

 

Direção 01 Biblioteca 01 

Sala da Equipe de Apoio 01 Sala de Artes 01 

Sala da Orientação 

Educacional/ EEAA 

01 Sala de Multimídia 01 

Secretaria Escolar 01 Mecanografia  01 

Salas de Aula Ambiente 20 Quadra Poliesportiva  01 

Sala de Recursos 01 Pista de Skate 01 

Sala de Coordenação 01 Pátio 01 

Sala de Professores 01 Cozinha  01 

Sala de Informática  01 Banheiros p/ Professores 02 

Banheiros para alunos  04 Banheiros ANES 01 

Sala Administrativo 01   

 

Biblioteca 

Inicialmente, o objetivo para este espaço era que fosse de livre acesso à 

comunidade escolar, no entanto na ausência de um profissional responsável faz com 

que o uso desta seja limitado aos estudantes juntamente com os professores.  

O sonho é que esta Biblioteca, a Biblioteca da Cidadania do CEF Dra. Zilda 

Arns preste serviços de apoio e informações à comunidade escolar, contribuindo 

com a melhoria da qualidade da educação por meio do gosto pela leitura, pesquisa e 

apoio aos trabalhos escolares.  

 

Sala de Informática 

O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns conta com 49 tabletes. 

Pretende-se através da utilização das ferramentas de informática, estimular os 

alunos a criarem o hábito de realizar pesquisas relacionadas aos diversos saberes, 

de forma autônoma e criativa. 

 

Sala de multimídia 
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A atual sala de multimídia é utilizada pelos estudantes do ensino regular no 

diurno com as atividades da Educação Integral e pelos estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos, no noturno, com aulas práticas que complementam o aprendizado 

em sala de aula. Por professores e palestrantes convidados. Essas aulas servirão 

para despertar o interesse e o potencial dos educandos para o estudo de temas 

diversos. 

 

Sala de Recursos 

A sala de recursos é uma sala generalista, onde se destina ao atendimento 

de 23 estudantes com necessidades educacionais especiais (DI, DF, DMU, DV) do 

turno matutino e vespertino da escola. Estes são atendidos no turno contrário das 

aulas e são acompanhados por 2 (duas) profissionais especializadas que contribuem 

no desenvolvimento desses estudantes visando a superação das limitações.  

 

Mecanografia 

A mecanografia dispõe de uma máquina duplicadora e uma xérox destinada à 

reprodução de material didático, avaliações bimestrais, testes, atividades e também 

para reprodução de documentos circulares para toda a comunidade escolar 

(bilhetes, avisos, etc.). 

 

Sala de Artes 

A sala de Artes é destinada ao ensino desta disciplina de maneira a atender 

às suas especificidades, de acordo com o sistema de Salas ambiente, adotado por 

esta escola. 

 

Quadra poliesportiva 

A quadra poliesportiva é coberta, com possibilidades de futsal, basquete, 

vôlei, dentre outras atividades esportivas. Possui uma área verde ao redor 

necessitando de manutenção. O bebedouro da quadra está em funcionamento, 

porém sem encanamento adequado na saída da água. Ao lado da quadra coberta 

existe a pista de Skate.  
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6. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

A escola atende jovens a partir de onze anos de idade, período em que se 

inicia a adolescência. O perfil dos estudantes da escola é bastante eclético, incluindo 

estudantes tímidos, disciplinados e com bom rendimento escolar; estudantes 

portadores de necessidades educacionais especiais, com diversas deficiências; 

estudantes com diagnóstico de transtornos funcionais específicos; e até estudantes 

cumprindo diferentes níveis de medidas sócio educativas. Acrescente-se a isto o 

corpo discente do noturno, que além de todos esses perfis engloba também 

estudantes com uma faixa etária mais avançada, trabalhadores e pais de família.    

Os nossos estudantes são, em quase a sua totalidade, residentes no Itapoã. 

Trata-se de uma região administrativa relativamente nova, que teve início com uma 

invasão. Devido à proximidade geográfica, durante muito tempo dependeu da 

infraestrutura oferecida pelo Paranoá. No entanto, ao longo dos anos se tornou 

maior em número de habitantes do que o próprio Paranoá, causando um colapso 

nos atendimentos previstos. Com a justificativa de que os terrenos não são 

regulares, o poder público tem dificuldade em implementar serviços básicos como 

saúde, educação e segurança. Desta forma, a comunidade se formou de maneira 

precária, tem em média uma baixa renda familiar, assim como baixos níveis de 

escolaridade e vem apresentando graves problemas de criminalidade e violência.  

Tais estatísticas refletem diretamente no perfil da nossa clientela, isto porque 

a adolescência é uma construção social oriunda das variadas formas nas quais a 

sociedade local vê este grupo social, seus estereótipos, momentos históricos, 

referências diferenciadas, bem como múltiplas situações de classe, gênero, etnia, 

família, etc. (Abramovay, 2009). 

Devido ao fato de o adolescente não conseguir se sentir como parte 

integrante do mundo adulto e nem mais ter os encantos infantis, em um período 

acompanhado por mudanças hormonais intensas, ele pode desenvolver questões 

emocionais sérias como crises de baixa autoestima, depressão, chegando até a ser 

a época da vida com o maior nível de tentativas de suicídio. (Calligaris, 2000). De 

fato, o quantitativo de estudantes, sobretudo meninas, que vem apresentando esse 
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tipo de queixa é alarmante. Estando cientes e se apropriando deste amplo perfil da 

clientela atendida pelo CEF Dra. Zilda Arns, é que podemos de forma inclusiva e 

acolhedora atender a cada um de nossos estudantes, respeitando as suas 

particularidades. 

Em 2017 a SSP - Secretaria de Segurança Pública e a CODEPLAN - 

Companhia de Planejamento do DF desenvolveram a pesquisa Violência nas 

escolas - A percepção da violência entre os alunos e ao final os dados obtidos foram 

os seguintes: 

 

Diante dos dados desta pesquisa, a Equipe Gestora, o conselho escolar e a 

comunidade, votaram pela implementação do sistema de identificação do estudante 

por meio da carteirinha eletrônica, o uso contínuo do uniforme e pela instalação de 

câmeras de segurança que em conjunto visam a segurança de toda a comunidade 

escolar. 

 

7. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
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O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns visa exercer suas atividades 

de modo a garantir a todos os alunos o exercício pleno da cidadania, 

proporcionando-lhes o acesso ao conhecimento sistematizado, valorizando a 

diversidade e a igualdade de direitos. 

Partindo-se da premissa de que mudanças qualitativas na sociedade somente 

são possíveis pela interação de pessoas atuantes, que por se sentirem integradas à 

comunidade em que vivem, se sentem responsáveis por ela, o CEF Dra. Zilda Arns 

busca oferecer ensino de excelência à comunidade, proporcionando condições de 

aprendizagem significativa, atualizada e eficaz para a formação de cidadãos críticos, 

competentes e éticos através de um trabalho pedagógico bem articulado, conduzido 

por profissionais comprometidos com o desenvolvimento humano, científico, 

filosófico, tecnológico e cultural. 

 

Princípios  

 

Cientes da nossa responsabilidade com a função social que a escola exerce 

na vida dos alunos, o Zilda Arns adota uma política de inclusão a fim de integrar em 

sala de aula alunos com limitações e dificuldades de aprendizagem, buscando 

sempre em parceria com as equipes especializadas adequar conteúdos e buscar 

caminhos que facilitem a constituição desses sujeitos à comunidade escolar.  

Sem dúvida, a educação inclusiva é um grande desafio para a sociedade. 

Expandida desde a década de 70, a educação inclusiva é muito mais que incluir a 

pessoa com deficiência, é envolver a família, a escola e a sociedade.  

A partir da década de 80 surgem, em nosso país, principalmente no Rio 
Grande do Sul, os estudos e aplicações da estimulação precoce, em crianças de zero a 
três anos de idade que apresentam alguma alteração global em seu desenvolvimento, 
tanto na área hospitalar e médica, como nas escolas especiais e, posteriormente, nas 
creches e escolas infantis. A partir desta nova abordagem dinâmica no tratamento de 
bebês com deficiência mental, inicia-se a intervir mais precocemente nas desordens 
neuromotoras, cognitivas e afetivas desses sujeitos, modificando o prognóstico de 
aprendizagem dos mesmos (MOSQUERA; STOBAUS, 2004, p. 19). 

 

É de fundamental importância que a Educação Especial atenda, dentro da 

perspectiva, as exigências que crescem a cada momento dentro da sociedade, 

procurando sempre renovar em busca de atuar dentro da democracia, algo que só 
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será possível quando todos tiverem o acesso necessário para formação plena de 

sua cidadania. 

Segundo Bueno (1993):  

A Educação Especial tem cumprido na sociedade duplo papel, o de 

complementaridade da educação regular, atendendo de um lado a democratização do 

10 ensino, na medida que responde as necessidades de parcela da população que não 

consegue usufruir dos processos regulares do ensino; do outro, responde ao processo 

de segregação legitimando a ação seletiva da escola regular (MOSQUERA; STOBAUS, 

2004, p. 23). 

 

Algumas leis merecem destaque que constituídas ao longo dos anos. É 

notável o aperfeiçoamento que visa integrar todas as pessoas da sociedade, e o 

Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns trabalha para respeitar e aplicar da 

melhor forma as determinações que venham englobar e dar acesso a toda a 

comunidade: 

 

 Lei nº 4024/61 – Aponta que a educação dos excepcionais deve, no que for 

possível, enquadrar-se no sistema geral de educação. Nesse período a 

educação dos deficientes é feita por classes especiais, instituições e oficinas 

separadas da educação regular, acentuando com isso as diferenças mesmo 

com a possibilidade de desenvolver habilidades nos indivíduos que a escola 

regular não conseguia. Ocorria também o encaminhamento de indivíduos com 

deficiência, a postos de trabalho após um longo período em oficinas.  

 Lei nº 5692/71 – Prevê “tratamento especial aos excepcionais”. De acordo 

com Carvalho, as escolas e as classes especiais passaram a ter um elevado 

número de alunos com “problemas” e que não necessitariam estar ali. A 

oficialização da educação especial e de classes especiais se deu em 

consequência dessa lei, com a criação do Centro Nacional de Educação 

Especial.  

 Parecer nº 848/72 do CFE – Sugere a “adoção” de medidas urgentes para 

que também o campo de ensino e amparo ao excepcional seja dinamizado. 

 A Constituição Federal (1988) – Assegura que é objetivo da República 

Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
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raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 11 discriminação” (Artigo 

3º, Inciso IV). Em seu Artigo 5º, a Constituição garante o princípio de 

igualdade:  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (...). 

 

 Lei nº 7853/89 – Prevê a oferta obrigatória e gratuita da Educação Especial 

em estabelecimentos públicos de ensino, considerando crime a recusa de 

alunos com deficiência em estabelecimentos de ensino de qualquer curso ou 

grau, público ou privado. 

 Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) – Foi aprovada em 

Jomtien, Tailândia, em 1990. Essa declaração tem como objetivo garantir o 

atendimento às necessidades básicas da aprendizagem de todas as crianças, 

jovens e adultos. Em seu Artigo 3º a Declaração trata da universalização do 

acesso à educação e do princípio de equidade. Especificamente em relação à 

educação dos alunos com deficiência, o documento diz:  

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiência requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 

qualquer tipo de deficiência, como parte do sistema educativo (p. 4).  

 

Assim, essa Declaração afirma o direito de todas as pessoas à educação, 

assegurando a igualdade de acesso às pessoas com deficiência. 

 Declaração de Salamanca (julho de 1994) – Devido a inquietação que a 

exclusão de pessoas com deficiência causava nos países da Europa e 

também para reafirmar o direito de “Educação para todos” em 10 de junho de 

1994, representantes de 92 países e 25 organizações internacionais 

realizaram a Conferência Mundial de Educação, encontro realizado pelo 

governo espanhol e pela UNESCO, dando ênfase a Educação Integradora, 

capacitando os professores e escolas para atender as crianças, jovens e 

adultos deficientes. Proclama também que as escolas regulares com 

orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 
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discriminatórias e que alunos com deficiência devem ter acesso à escola 

regular, tendo como princípio orientador que “as escolas deveriam acomodar 

todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas ou outras” (BRASIL, 2006, p. 330). 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 – 

Aponta que a educação de pessoas com deficiência deve dar-se 

preferencialmente na rede regular, sendo um dever do Estado e da família 

promovê-la. O objetivo da escola, segundo a lei, é promover o pleno 

desenvolvimento do educando, preparando-o para a cidadania e qualificando-

o para o trabalho. 

 Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção 

da Guatemala, 2001) – A Convenção da Guatemala foi promulgada no Brasil 

pelo Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001. Fica claro, nessa 

Convenção, que todas as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos 

das outras pessoas de não serem discriminadas por terem uma deficiência. 

Esse documento tem como objetivo “prevenir e eliminar todas as formas de 

discriminação 13 contra as pessoas portadoras de deficiência e propiciar a 

sua plena integração à sociedade” (Artigo 2º). 

 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) – O 

Artigo 24 dessa Convenção reconhece o direito à educação sem 

discriminação e com igualdade de oportunidades das pessoas com 

deficiência. 

 Decreto nº 6.571/2008 – Dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado, consolida diretrizes e ações já existentes, voltadas à educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva. 

 Decreto nº 6.949, 25 de agosto de 2009 – Tem como propósito promover, 

proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e 

promover o respeito por sua dignidade inerente. 
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Objetivos  

Educar para a paz, para a equidade, integrando toda a comunidade com o 

sem dificuldade de aprendizagem ou locomoção com o intuito de atingir altos índices 

de aprovação e baixos índices de evasão escolar. A proposta é se tornar uma escola 

de qualidade, democrática, participativa e comunitária, onde a inclusão se faz 

presente como espaço cultural de socialização e desenvolvimento dos estudantes 

visando também prepará-los para o exercício da cidadania por meio da prática e 

cumprimento de direitos e deveres. 

 

Objetivos Específicos 

● Reduzir significativamente as faltas, especialmente aquelas geradas dentro 

da própria escola; 

● Orientar os estudantes a como se portar durante o momento do lanche; 

● Acolher os estudantes em situação de risco; 

● Estimular o respeito a todo tipo de diferença: etnia, gênero, deficiências e 

particularidades de cada um; 

● Instituir com clareza os direitos e deveres; 

● Orientar para práticas sustentáveis; 

● Primar pela aprendizagem dos conteúdos escolares; 

● Promover espaços e momentos de socialização, de cultura e de lazer; 

● Atuar para que todos possam colaborar com a limpeza e manutenção da 

estrutura física da escola; 

● Garantir aos estudantes do noturno que seus direitos civis sejam 

assegurados; 

● Atuar para que os jovens e adultos tenham igualdade de oportunidades; 

● Possibilitar acesso ao mundo do trabalho para os estudantes que tenham 

faixa etária dentro dos limites legais; 

● Fomentar a criatividade e o fazer artístico; 

● Atuar para uma educação e uma sociedade inclusivas; 

● Criar hábitos saudáveis; 

● Desenvolver o prazer pela leitura e produção de textos; 
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● Incentivar a formação continuada dos profissionais atuantes nesta instituição; 

● Mediar os conflitos de maneira dialógica e em prol de uma cultura de paz. 

 

8. REFERENCIAL TEÓRICO 

Levando em consideração os documentos oficiais da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, o principal referencial teórico adotado na práxis desta 

escola foi o Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal e os 

autores que corroboram com a mesma visão de mundo, de sociedade e de 

educação.  

Segundo este Currículo, na atual situação educacional brasileira, o Ensino 

Fundamental constitui-se como o principal foco das discussões voltadas para 

garantir o acesso à educação. A estrutura e organização desse nível da Educação 

Básica têm sido palco de mudanças em busca de melhorias que promovam a 

qualidade social (DCN 2013 – Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010), entendida 

para além do acesso de estudantes à escola, assegurando também sua 

permanência no processo escolar, por meio da democratização de saberes e da 

formação integral rumo à emancipação, ou seja, qualidade que se configura como 

questão de Direitos Humanos. (currículo e movimento, p. 13). 

A partir desse ponto de vista, a educação é considerada como um verdadeiro 

fazer humano, no qual Educadores-educandos, educandos-educadores, 

mediatizados pelo mundo, exercem sobre ele uma reflexão cada vez mais crítica, 

identificados nessa reflexão-ação e nessa ação-reflexão (…) (FREIRE, 1974, p. 20-

21). 

O principal objetivo da educação, na perspectiva freiriana, é a 

conscientização, ou seja, levar os oprimidos a entenderem sua situação de 

exploração para que possam agir em favor de sua própria libertação, compartilhar 

com os educandos formas de “ler o mundo” para poder transformá-lo radicalmente 

(SILVA;MELLO, 2009, p. 4). 

Assim a educação é uma atividade na qual educadores e estudantes, 

mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo de 
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aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de 

nela atuarem, num sentido de transformação social (LIBÂNEO, 1986, p. 33). 

Cabe ressaltar que pensar a aprendizagem perpassa por compreender o 

estudante como um sujeito complexo e profundo e que para atingi-lo é necessário 

acolhê-lo e trazer situações didáticas e pedagógicas de intervenção que contribuam 

no sentido de que ele próprio possa repensar o pensamento nem a mais, nem a 

menos daquilo de que é capaz (VIGOTSKY, 2001). “Um trabalho com esse 

direcionamento instaura a possibilidade de um compromisso articulado com todos os 

sujeitos envolvidos, além de gerar cumplicidade e envolvimento na conquista da 

produção desses saberes. Portanto, pautados nessa lógica e na busca por favorecer 

a interdisciplinaridade, a prática da contextualização e do que é significativo, é 

possível ir ao encontro do processo e da construção de novas aprendizagens”. 

(currículo em movimento p.12, pressupostos teóricos do Ensino fundamental). 

Nessa teoria, o conhecimento constrói-se principalmente por meio da prática 

social dos homens, dos processos de transformação da natureza por eles forjados e 

por suas organizações (culturais, artísticas, políticas, econômicas, religiosas, 

jurídicas, educacionais). Dessa forma, é a existência social dos homens que gera o 

conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, no processo histórico de 

transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre esse processo. 

A educação, como fato histórico e social, supõe sempre continuidades, rupturas, 

reelaborações, reincorporações, permanências e avanços (GASPARIN, 2005). 

Segundo DEWEY (1.959), a educação é o único meio realmente efetivo para 

a construção de uma sociedade democrática. Sendo assim, a escola precisa manter 

um clima cooperativo e participativo para que os estudantes possam desenvolver 

competências necessárias para atuar democraticamente no seu meio social. 

A escola busca influências da Pedagogia de Projetos a fim de exercer alguns 

temas específicos que se deseja tornar mais amplos, atingindo todos os estudantes 

de maneira mais profunda e eficaz. Trata-se de uma linha pedagógica fundamentada 

na concepção de que a aprendizagem ocorre a partir da resolução de situações 

didáticas significativas para o estudante, aproximando-o o máximo possível do seu 
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contexto social, através do desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da 

resolução de problemas. Como exemplo, podemos citar o tema do uso sustentável 

da água, trabalhado de forma multidisciplinar e integrada.  

Entende-se que a Pedagogia de Projetos valoriza a participação do educando 

e do educador no processo ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela 

elaboração e desenvolvimento de cada projeto de trabalho. Portanto, a Escola e as 

práticas educativas fazem parte de um sistema de concepções e valores culturais 

que fazem com que determinadas propostas tenham êxito quando se 'conectam' 

com alguma das necessidades sociais e educativas (HERNANDEZ, 1998, p.66). A 

ideia é que o corpo docente possa aos poucos se apropriar desta corrente de forma 

a implementá-la efetivamente ao cotidiano da escola. 

Outra importante opção do CEF Dra. Zilda Arns foi pela Educação Integral, 

que em sua fundamentação teórica parte do pressuposto, segundo Gadotti (2009), 

que o próprio Aristóteles a menciona como forma de desabrochar as várias 

potencialidades do ser humano, trabalhando suas dimensões ao longo de toda uma 

vida. Ainda segundo Gadotti outros pensadores também defendem essa modalidade 

de ensino como, por exemplo, Piaget (1896 - 1980) e Celestin Freinet (1896 – 1966) 

que compartilham da visão da educação integral como processo desenvolvido por 

toda a vida que culminará em formação mais diversificada. Suas primeiras 

experiências no Brasil se dão na primeira metade do século XX, evolvendo plurais 

abordagens e condições. Anísio Teixeira aparece como impulsionador ao elaborar 

seu projeto de educação com uma concepção mais integral e acolhedora de ensino. 

No âmbito do currículo da Educação Básica da SEEDF contempla-se a 

educação integral de forma a garantir uma formação ampla que venha a garantir 

uma formação capaz de contribuir para o desenvolvimento do individuo em todas 

suas potencialidades tais como político, afetivo, emocional, social, cultural, físico, 

ético etc. Ao adentrar no contexto da educação integral, é importante assumir o 

contexto de vulnerabilidade e risco social que marca a sociedade Brasileira, que 

ilustra a profunda desigualdade nas condições de acesso, permanência e 

aprendizagem no contexto escolar. 
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De modo a trabalhar este contexto, o CEF Dra. Zilda Arns oferece uma 

ampliação da jornada escolar de modo a acolher o educando e articulando seu 

aprendizado com a vivência na escola ou com espaço público com atividades 

lúdicas educativas que visam complementar a experiência além da sala de aula. 

Eclodindo em um amplo plano de ação, a educação integral oferece atividades 

integradas ao currículo escolar possibilitando uma formação mais completa do ser 

humano. Impulsionando-se assim atividades diversas dirigidas e realizadas em 

outros tipos de espaço de aprendizagem além do espaço de sala de aula. 

Estimulando o desenvolvimento intelectual e cultural de nossos alunos, estas 

atividades constituem-se por práticas que incluem conhecimentos gerais tais como: 

Artes, Reforço escolar, Esportes, Educação musical e Ambiental. 

A educação integral elaborada pela escola versa pela diretriz da integralidade 

como aposta para uma educação formativa, pautando na transversalidade com 

temas oriundas da sala de aula, no qual são vividos pelos educandos em outros 

espaços de aprendizagem. Um dos seus pilares está na condução elaborada junto à 

equipe gestora e educadores sociais, no qual estabelece um diálogo escola-

comunidade ao trazer moradores provenientes da comunidade para trabalhar 

saberes local. Buscando assim uma territorialização ao alçar transpor os limites 

físicos dos muros da escola. 

Sua organização escolar pauta-se na construção de projetos e atividades que 

levam a culminância do aprendizado dos alunos. Sua jornada é dividida em dois 

turnos que atendem cerca de 120 alunos. Seus principais projetos são o 

Campeonato de Skate realizado anualmente visando trabalhar o esporte e seu 

ganho notório cultural, que atualmente figura como modalidade olímpica, projeto 

audiovisual que visa dar visibilidade à população negra, projeto desenvolvido pela 

educação ambiental e parceria firmada com Associação Positiva de Brasília, onde os 

alunos vivenciam experiências além-muros permitindo diálogos com a comunidade. 

 Considerando a realidade da comunidade, que demanda não só um tempo 

maior de permanência dos estudantes na escola, como uma via alternativa à 

vulnerabilidade exposta pela rua, como o acesso a outros tipos de saberes, que 
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visam complementar os conteúdos escolares e ampliar o repertório dos nossos 

jovens.  Assim, um dos principais critérios para a escolha do estudante a ser 

contemplado por esta modalidade de ensino é o critério social, considerando a 

realidade do Itapoã, com altos índices de desemprego e baixa renda, percebeu-se 

que muitos, inclusive, não tinham acesso a muitas refeições, tendo a educação em 

tempo integral contribuído para a redução da fome entre os nossos estudantes. 

Ao valorizar o ser humano em todas as suas facetas, detentor de direitos e 

deveres, a Educação Integral provoca uma quebra na estrutura lógica de poder 

punitivo e fortalece a responsabilização por meio da Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. (currículo mov pressupostos teóricos p. 11) 

Uma realidade cada vez mais presente no âmbito das escolas públicas do 

Distrito Federal, o CEF Dra. Zilda Arns vem adotando a política de Ciclos desde 

2016. Nessa perspectiva, a aprendizagem “transcende o ambiente da sala de aula e 

faz da escola uma arena de saberes e de reflexão permanente para que todos os 

sujeitos possam se apropriar da cultura, dialogar, interagir com os diferentes, enfim, 

ganhar visibilidade e se fazer valer como cidadãos na esfera pública” (idem, 231). 

(ARAÚJO, 2012, p. 231) apud currículo mov pressupostos teóricos p.15 

Conclui-se que, partindo da premissa de que mudanças qualitativas na 

sociedade somente são possíveis pela interação de pessoas atuantes, que por se 

sentirem integradas à comunidade em que vivem, se sentem responsáveis por ela. 

O CEF Zilda Arns busca oferecer ensino de excelência à comunidade, 

proporcionando condições de aprendizagem significativa, atualizada e eficaz para a 

formação de cidadãos críticos, competentes e éticos por meio de um trabalho 

pedagógico bem articulado, conduzido por profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento humano, científico, filosófico, tecnológico cultura. 

9.  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
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Durante as coordenações coletivas, pretende-se trabalhar de forma integrada 

e participativa, refletindo sobre os resultados obtidos e as ações desenvolvidas. 

Neste ambiente também ocorre as trocas de experiências e com isso se tem 

conhecimento do desempenho de cada turma e dos estudantes. 

 

Objetivos da Coordenação Pedagógica: 

 

 Assessorar a prática pedagógica e acompanhar o processo ensino-

aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva 

com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade de ensino; 

 Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

por meio de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais; 

 Realizar análise do CEF Dra. Zilda Arns em suas várias dimensões: 

pedagógica, administrativa, social, cultural entre outras, para conhecer melhor 

a instituição, analisar o que pode estar promovendo o fracasso e/ou sucesso 

no âmbito do espaço escola;  

 Contribuir, em parceria com os demais profissionais, para a promoção da 

análise crítica acerca da identidade profissional dos atores da instituição 

educacional, principalmente do corpo docente, de modo a provocar a revisão 

e/ou atualização de suas atuações. Colaborando dessa forma a assessorar a 

comunidade escolar com ações de caráter preventivo, visando à reflexão e a 

ressignificação de concepções e práticas capazes de transformar o contexto 

escolar. 

 

Plano de ação da Coordenação Pedagógica: 

 

 Realizando orientações quanto às demandas da escola no que se refere à 

aprendizagem dos alunos; 

 Participando na elaboração da proposta pedagógica; 
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 Participando, em conjunto com os demais profissionais da instituição 

educacional, nas atividades de planejamento e de avaliação do trabalho: 

coordenação pedagógica, semana pedagógica, conselhos de classe, reuniões 

extraordinárias, dentre outras; 

 Promovendo o assessoramento ao trabalho coletivo entre gestores, 

professores, sala de recursos, classes especiais, família dos alunos e os 

alunos da escola; 

 Divulgando, através da implementação do cronograma de atividade e visitas, 

as boas práticas educativas e as tecnologias educacionais subsidiárias ao 

trabalho pedagógico; 

 Divulgando para a comunidade a oferta de serviços ao atendimento 

especializado aos alunos, objeto alvo do ensino regular, disponíveis na rede 

pública de ensino; 

 Sensibilizar/orientar as famílias dos estudantes, sobre a responsabilidade de 

sua participação na vida escolar dos filhos para o êxito do processo ensino-

aprendizagem, por meio de reuniões coletivas e/ou individuais com a Equipe 

Gestora, professores, auxílio do SOE (Serviço de Orientação Educacional) e 

EEAA (Equipe Especializada de Atendimento e Apoio às Aprendizagens). 

 Promovendo educação, informação e conhecimento para a comunidade 

quanto à promoção da educação inclusiva e de qualidade; 

 Colaborando para a promoção da educação e qualidade e de implementação 

de boas práticas de acordo com o Currículo em Movimento, por meio de 

palestras, encontros, roda de conversa, seminários e outras comunicações 

entre a comunidade, a escola como um todo e os alunos; 

 Realizando procedimentos de avaliação/intervenção às queixas escolares, 

visando conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto 

escolar; 

 Sensibilizando as famílias para maior participação no processo educacional 

dos estudantes; 

 Promovendo ações de caráter preventivo e orientador aos familiares dos 

estudantes em acompanhamento; 
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 Encaminhando para atendimento e avaliação externa os estudantes que 

apresentem necessidades de investigação psicológica, psiquiátrica, 

neurológica e outros. 

 

 “A coordenação pedagógica nas Escolas da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, prevista pela Portaria, é resultante de conquista política dos 

professores por meio de lutas históricas travadas durante anos, sob o argumento de 

que contribuiria para a melhora da qualidade social da educação pública. O Distrito 

Federal é referência dessa conquista em relação aos demais estados e municípios 

brasileiros. A garantia desse espaço-tempo reflete o compromisso do Estado com a 

valorização e a profissionalização dos profissionais da Educação”. 

Para ressaltar o espírito de coletividade da Coordenação Pedagógica, o CEF 

Dra. Zilda Arns conta com o número de 06 Coordenadores distribuídos nos três 

turnos: matutino, vespertino e noturno. Espaço-tempo este, que é valorizado e bem 

aproveitado pela Equipe Gestora, assim como pelos próprios professores, Equipes 

de Atendimento, Sala de Recurso e SOE-Serviço de Orientação Educacional, que 

aqui são lotados. É o local onde todos se reúnem por área, para organizar seus 

trabalhos, planejar as aulas, programar suas avaliações, dedicar-se aos estudos, 

discutir e avaliar os estudantes com seus pares, realizar pesquisas, participar da 

construção coletiva da Proposta Pedagógica juntamente com os supervisores e 

Equipes da Escola. 

...potencializar a coordenação pedagógica, como afirma 

Fernandes (2010), na Rede Pública de Ensino do DF 

constitui uma possibilidade ímpar de organização do 

trabalho docente visando à educação como compromisso 

de todos os envolvidos, com o foco no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes. 

 

De acordo com as Orientações Pedagógicas da Secretaria de Educação, 

cabe ao coordenador: 
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 Discutir o entendimento de teoria e de prática, mostrando que as referências 

para a construção de teorias são sempre as práticas constituídas pela 

humanidade. Textos, vídeos, livros, Currículo, e demais suportes pedagógicos 

auxiliam e muito na coordenação. 

 Ouvir os professores para identificar suas demandas práticas e recomendar 

estudos que auxiliem na reflexão sobre o trabalho pedagógico. À medida que 

forem compreendendo os aspectos envolvidos em suas práticas e ampliando 

seu campo de visão sobre o trabalho, os professores perceberão a 

necessidade das discussões e estudos na coordenação pedagógica. 

 Criar mecanismos que favoreçam a articulação da teoria e prática nos 

momentos de estudos, planejamentos, discussões. 

 Identificar professores com práticas pedagógicas interessantes para 

realizarem oficinas com o grupo. 

 Solicitar sugestões de trabalhos e/ou relatos para compartilhar com o grupo. 

Dessa forma, valorizar e reconhecer o profissionalismo de cada um. 

 Elaborar e/ou revisar as atividades programadas pelos professores junto à 

supervisão. 

 Receber e analisar os Diários junto com os professores, supervisão e 

secretaria. 

 

Plano de Ação da Orientação Educacional. 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

 

O CEF Dra. Zilda Arns é uma escola de anos finais do Ensino Fundamental 

localizada no Itapoã, uma das regiões administrativas do DF com maiores índices de 

violência urbana. Existe a 10 anos, sendo até então a única escola a atender 

adolescentes na região. Atualmente, conta com uma estrutura física ampla, com 20 

salas de aula, sala de artes, sala de informática, biblioteca, sala multiuso, sala de 

professores, entre outras. Além disso, conta com refeitório, quadra coberta, 

agrofloresta e até uma pista de skate.  
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Atende 1.300 estudantes no diurno, em 40 turmas. No turno matutino são 

atendidos 8ºs e 9ºs anos e duas turmas de 7º s com estudantes mais velhos. Já o 

vespertino atende os 6ºs e 7ºs anos. A escola funciona também no turno noturno, 

com turmas de EJA fundamental e médio. Além disso, parte dos estudantes é 

também atendida na modalidade de Educação Integral.  

Os projetos da escola incluem Jogos da Paz, Raízes - África Brasil, GrafitArte, 

Água viva, PRONATEC, educação integral, Skate pela Paz, Curta na escola, Turista 

Aprendiz, A Escola Vai ao Cinema, Simpósio Zilda Arns, Semana de educação para 

a vida, Patrimônio Material e Imaterial, 13 razões para viver, todos constantes na 

PP. 

Em 2017 houve um total de 234 estudantes evadidos. Várias ações foram 

realizadas em 2018 para reduzir este número e também o dos estudantes 

reprovados por faltas. O último IDEB que foi divulgado foi em 2015, quando a escola 

alcançou 3,3.  

No levantamento coletivo de demandas e desafios estão os casos de 

automutilação e ideação suicida e casos excessivos de indisciplina (incluindo 

violência e desrespeito), principalmente no turno vespertino. 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

Os objetivos da Orientação Educacional para 2019 incluem trabalhar o 

contexto escolar para que seja um ambiente mais acolhedor e conscientizar os 

jovens, as famílias e toda a comunidade escolar para a importância da vida com 

todas as suas nuances. 

 

Justificativa 

 

De acordo com a Meta 7 do PDE “Fomentar a qualidade da Educação Básica 

em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escola e da 

aprendizagem, de modo a atingir as médias do IDEB, para o DF em todos os anos 

de vigência deste plano, dando uniformidade aos processos de avaliação das
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escolas.”, sugere a estratégia 7.7 “garantir políticas de combate a violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

ações destinadas à formação dos profissionais de educação para a detecção dos sinais de suas causas, como a violência 

doméstica e sexual favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a cultura de paz e um ambiente 

escolar dotado de segurança para a comunidade.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

(o que?) 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

(como?) 

 ENVOLVIDOS 

(para quem?) 

PERÍODO 

(quando) 

 

PARCEIROS 

(com quem?) 

EIXO DE AÇÃO 

DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

DA O.E 

DESENVOLVIDA 

 
Exemplo:  

 
 Educação Sexual 

Folder informativo 
para as famílias e 
docentes, 

Famílias 
Professores 

  1º bimestre  Equipe gestora Ação junto as 
famílias e 
professores 

Questionários 
com os 
estudantes, 

Estudantes do 8º 
e 9º ano 

  1º bimestre  Professores Ação junto aos 
estudantes 

Oficinas 
 

 Duas vezes na 
semana durante o 
ano. 

 Professores 
 Agente de saúde 

Ação junto aos 
estudantes e em 
rede 
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PLANO DE AÇÃO PARA OSERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À 

APRENDIZAGEM - 2019 

 

 

I. Dados de identificação:  

Escola: Centro de Ensino Fundamental Dr.ª Zilda Arns: Itapoã - DF 

Dados profissionais  

Pedagogas: Teresa Raquel Vargas – Joan ita Ramos da Mota Nóbrega 

 

                      

II. Objetivo Geral do Plano de ação: 

Desenvolver ações institucionais ao longo do ano letivo de 2019 que 

proporcione o sucesso escolar. 

 

Introdução: 

Este trabalho será realizado a partir de levantamento de dados junto à comunidade 

escolar (estudantes/professores/pais). Serão realizadas atividades estruturadas 

pelos eixos de atuação: implantação dos serviços, mapeamento institucional, 

assessoramento ao trabalho e acompanhamento do processo de 

ensino/aprendizagem. Desta forma, partindo da perspectiva de que os processos de 

aprendizagem são a síntese das relações sociais que envolvem as dinâmicas 

familiares, o trabalho será realizado de forma institucional. Haverá momentos de 

reflexões, formação continuada dos docentes, acompanhamentos, atendimentos, 

orientação, encaminhamentos para as famílias e parcerias com os demais órgãos 

da Rede (Conselho Tutelar, CRAS, Posto de Saúde, HRPa e outros) visando 

alcançar o sucesso escolar, contribuir na melhora das relações interpessoais e atuar 

para uma cultura de paz. 

 

III. Período: Plano anual 

 

IV. Dimensão 1: Implantação dos serviços 
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Objetivo Geral 

Promover a identidade dos serviços, organizar e sistematizar o trabalho a ser 

realizado na instituição educacional. 

 

  Metas Estratégias Períodos Envolvidos 
Organizar o espaço. 
 
Apresentar os serviços:  
EEAA/SOE/SR 

Reorganização e limpeza do mobiliário; 
 
Identificação da sala e estudantes acompanhados; 
 
Organização de arquivo; 
 
Dinâmica de Apresentação “ Escravos de Jó”/ 
Abordagem sobre os serviços.                                                                     
 

 
 
 
 
 

1º Bimestre 
 
 
 
 

 

 
 

EEAA 
 
 

 
 

EEAA/SOE/SR 

 

V. Dimensão 2:  Mapeamento Institucional 
 
Objetivo Geral 

Analisar institucionalmente a escola com olhar em suas várias dimensões 
sendo elas: pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outras, com o objetivo 
de conhecer a escola para promover uma ação preventiva às suas necessidades. 
 

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 
Metas Estratégias Períodos Envolvidos 

 
Atualizar o documento 
do Realizar 
Mapeamento 
Institucional; 
 
 

Entrevista e aplicação de questionários para 
conhecer as concepções, formação, 
expectativas e metodologia utilizadas, além de 
sugestões de formação; 

 

 
 

1º Bimestre 
 

 
 

EEAA 
 

 
Conhecer os 
documentos 
institucionais. 

 

Leitura e participação na atualização do PP da 
escola; 
 
 
Estudo das legislações que regem nossa 
atuação. 

 

 
 
 

1º Bimestre 
 

 
EEAA/SOE/ 

SR/Professores/Equipe 
Gestora 

 
EEAA 

 

Coletar os dados com 
os envolvidos na 
instituição educacional. 

 

 
Participação nos Conselhos de Classe; 
 
 
Participação nas reuniões de gestão e 
coordenadores; 
 
Participações nas coletivas. 

 

 
Bimestral 

 
 

Semanal 
 

 
EEAA 

 

Analisar as informações 
coletadas. 

 

Reflexão das informações e organização do 
Plano de Ação. 

1ºBimestre 
 

 
EEAA 

 

IV. Dimensão 3:  Assessoramento ao trabalho coletivo 
 
Objetivo Geral  
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Contribuir, em parceria com os demais profissionais para a promoção da 
análise crítica a cerca da identidade profissional dos atores da instituição 
educacional, principalmente do corpo docente, de modo a provocar a revisão e/o a 
atualização de suas ações. 

 
ASSESSORAMENTO AO TRABALHO COLETIVO 

 
Metas Estratégias Períodos Envolvidos 

 
 
Apresentar o Serviço 
Especializado de Apoio à 
Aprendizagem. 

 
 
Apresentação por meio de slides e dinâmica. 
 
 

 
 

1º Bimestre 
 

 
 

EEAA 

Proporcionar formação 
continuada para a 
reflexão a respeito de 
concepções pedagógicas.  
 
 
Convidar palestrantes 
para abordar temas 
coletados no 
mapeamento e realização 
de rodas de conversa 
 
 
 
 

 

Cada coletiva será iniciada com reflexões sobre 
temas pertinentes à rotina escolar. Serão utilizados 
recursos como vídeos, roda de conversa, estudo 
de caso, leituras; 
 
Palestra: Adolescência é outro papo (Teresa 
Raquel Vargas) 
 
Palestra: A importância das Atividades Adaptadas 
(Luciana Reis) 
Palestra: Mapas Mentais (Roberta Taulyuli) 
Palestra (In) Disciplina-realidade ou sonho? (David 
Almeida) 
 
Participação em conjunto com os demais 
profissionais da instituição educacional nas 
atividades de planejamento e de avaliação do 
trabalho (coordenação pedagógica, coletivas, 
conselhos de classe, reuniões, dentre     outros); 
Orientar e propor ações que contribuam para o 
trabalho, como: Oficinas de trocas de experiências 
pedagógicas; 
Acompanhar as datas comemorativas e eventos. 
 

 
 

Semanal 
 
 
 
 

1º Semestre 
 
 

2º Semestre 
 
 

2º Semestre 
 
 
 
 
 
 

Anual 
 

 
 
 
 

EEAA 
 
 
 
 
 
 
 

EEAA 
 

Mediar Situações de 
Conflitos  

Mediar conflitos entre os estudantes com 
seus pares, entre estudantes e professores, 
entre professores, entre a gestão e os 
professores; 

 
 
 

 
Anual 

 

 

EEAA/ SOE 

 

VI. Dimensão 4: Acompanhamento do processo de ensino-
aprendizagem 
 

Objetivo Geral 
Favorecer o desempenho escolar dos estudantes, com vistas à concretização 

de uma cultura de sucesso escolar. 
 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
Metas Estratégias Períodos Envolvidos 

Intervir nas 
específicas limitações 
dos estudantes com 
queixa escolar. 

 

Participar nos Conselhos de Classe Participativo e 
coordenações coletivas; 
PAIQUE; 
 
Observar aluno e professor em sala de aula a partir da 
queixa e quando necessário; 

 
 
 

Anual 
 
 

 
 
 

EEAA 
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Apresentação nas turmas por meio de conversa 
informal e acolhimento aos 6ºanos; 
 
Realizar intervenção pedagógica com os estudantes 
dos 6ºs e 8ºs anos (Dificuldades de 
aprendizagem/Rotina de Estudos/Inteligência 
Emocional); 
 
Atendimento individualizado ao professor para 
discussão da situação da turma e do estudante. 
Atendimento individualizado dos pais ou responsáveis 
para conhecer a realidade do estudante e orientação. 
 

 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

EEAA 

Fazer 
encaminhamentos 
externos para os 
estudantes 
(psicologia, 
fonoaudiologia, 
nutricionista, entre 
outros). 

 

Encaminhar estudantes para atendimento externo, 
caso haja necessidade (Ficha 13, Ficha 19, PSE, 
contato com ONG’s e associações); 
 
 

 

Anual 
 

EEAA 
 

Atuar para inclusão Sensibilizar dos professores para o tema da inclusão 
por meio da utilização de vídeos, textos e palestras; 
 
 
 
Participação nos eventos voltados para os estudantes 
com necessidades educacionais especiais (dia 21 de 
setembro – Dia Nacional da Luta das Pessoas com 
Deficiência Física). 
 

Anual EEAA/SOE/ SR 

Desenvolver projetos que favoreçam o desenvolvimento escolar dos estudantes 

Metas Estratégias Períodos Envolvidos 

Projeto Aprendendo a 
Ser e a Conviver 

 
 
Intervir nas dificuldades dos estudantes dos 6ºs e 8º 
anos, estimulando a aprendizagem e o 
desenvolvimento da inteligência emocional; 
 
Orientar pais, estudantes e professores através de 
Palestras e Rodas de Conversas proporcionando 
conhecimento sobre a fase da adolescência e 
superação dos desafios emocionais. 
 

       Anual EEAA 

Chá com Professores: 
formações sobre 
dificuldades de 
aprendizagem, 
transtornos funcionais 
específicos, resolução 
de conflitos  
 

Proporcionar momentos de reflexão e harmonização 
nas coordenações, juntamente com a proposta de um 
lanche especial; 
 
Promover palestra sobre “Adolescência” 

Anual 
 

EEAA 

 
VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
Com o objetivo de fazer as adequações necessárias, este Plano de Ação 

será revisto semestralmente. 
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Organização do Trabalho Pedagógico da EJA 
 
 
Princípios Educativos 

• Estudante como sujeito de sua própria aprendizagem; 

• Reconhecer que o conhecimento é construído, progressivamente, através da 

atividade própria do estudante e também através das interações sociais; 

• Superar a fragmentação do saber dividido em disciplinas; 

• Experiências e vivências do cotidiano do estudante como ponto de partida 

para as novas aprendizagens escolares; 

• Respeitar a diversidade dos estudantes; 

• Estimular o desenvolvimento da autonomia do estudante; 

• Incentivo ao trabalho em grupo e à aprendizagem cooperativa. 

 
O Plano Distrital de Educação do Distrito Federal, meta 09, ao término do seu 

período de vigência (2015 – 2024), 75% das matrículas na EJA sejam ofertadas na 

forma integrada à educação profissional, nas etapas de ensino fundamental (1º e 2º 

segmentos) e médio (3º segmento) em relação à demanda social (PDE), 2015; 

Centra-se nos preceitos das aprendizagens ativas e na funcionalidade do 

currículo, com vistas a qualificar e possibilitar tanto a atualização, quanto o 

aperfeiçoamento profissional para cidadãos em atividade produtiva ou não. 

Ancorada no conceito de politecnia e na perspectiva crítico emancipatória, a 

formação inicial e continuada, ao se estabelecer no entrecruzamento dos eixos 

sociedade, cultura, trabalho, educação e cidadania, compromete-se com a elevação 

da escolaridade, sintonizando formação humana e formação profissional, com vistas 

à aquisição de conhecimentos científicos, técnicos, técnica e ético-políticos, 

propícios ao desenvolvimento integral do sujeito. 

 

Currículo em Movimento 

 

Currículo apresenta os eixos integradores: cultura, mundo do trabalho e 

tecnologias, como possibilidade para diálogo do conhecimento científico com os 
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saberes trazidos pelos sujeitos e fortalece a organização dos componentes 

curriculares em áreas do conhecimento em cada segmento, conforme apresentado 

nas respectivas matrizes curriculares. 

“O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em 

face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma 

busca constante. Implica em invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica 

de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, 

ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos 

a que está submetido seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é 

como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. 

(FREIRE, 2002, p.27)J) 

 
Eixos Transversais 
 

 
 
Quais eixos transversais ou eixos integradores definiremos? 
 

 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

Avaliação das Aprendizagens na Educação de Jovens e Adultos 

A avaliação escolar na Educação de Jovens e Adultos, em seus diferentes 

processos e espaços, não poderá renovar as exclusões a que os sujeitos da 

Educação de Jovens e Adultos foram submetidos ao longo do tempo, portanto 

deverá encorajar, orientar, informar e conduzir os estudantes em uma perspectiva 

contínua e formativa com vistas às aprendizagens. 
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“A equidade alude à importância de tratar de forma diferente o que se 

apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e 

aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à 

educação”. (Resolução 7/2010 – CEB/CNE) 

 

Diretrizes Operacionais da EJS 2014/2017 

Os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos se desafiam na volta à escola, 

apesar da sua condição social, econômica, de trabalho, saúde, familiar, afetiva e de 

exclusão. São sujeitos que têm o trabalho como prioridade para organização dos 

demais tempos da vida e que, ao retomarem o processo de escolarização, assumem 

o compromisso do presente para a construção do futuro. (pág.14) 

 

10. Organização Escolar em Ciclos - Histórico 

O CEF Dra. Zilda Arns adota a organização escolar em Ciclos desde 2016. 

Em 2014 a Secretaria de Educação iniciou o diálogo sobre sistema de ciclos. Em 

2015 aconteceram intensos debates com os professores e representantes da CRE e 

finalmente em 2016 a escola adotou o sistema e contou com o auxílio de uma 

coordenadora destinada especificamente para orientar os trabalhos desta 

organização em ciclos, a Prof.(a) Olga. Com este auxílio foram realizados 

reagrupamentos intraclasse e interclasse com estudantes com dificuldade de 

aprendizagem em matemática para reforço durante as aulas de PD na biblioteca. 

Neste mesmo ano a Equipe de professores participou do curso de Ciclos com a 

professora Eliana Sarreta na CRE do Paranoá. Os professores aceitaram o desafio 

de adotar a organização em ciclos, porém reivindicavam diversas contrapartidas 

como, por exemplo, a diminuição de turmas e quantidade de alunos/turma; porém na 

prática a estrutura da escolar continua a mesma. Em 2017 a coordenadora de ciclos 

não continuou na escola, pois foi retirado o direito de mais um coordenador o que 

gerou uma quebra de continuidade no processo. No ano de 2017, iniciou-se o curso 

de formação em ciclos na escola, onde foi discutido o reagrupamento e acordado em 

equipe colocar os alunos em 3 grupos A, B e C. Uma nova ata de conselho de 
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classe e um boletim alternativo foram criados utilizando menções.  Foi realizado um 

reagrupamento interclasse nos meses de Agosto, Setembro e Outubro.  

Em 2019, depois de muitos empasses de como funciona a organização 

escolar em ciclos, adquirimos algumas experiências na forma de trabalhar 

individualizada de cada grupo, levando em contas suas potencialidades e 

deficiências. O trabalho com reagrupamentos intraclasses foi uma proposta bastante 

utilizada no ano de 2018 e, pretendemos continuar com esse método, de forma a 

aperfeiçoá-lo e com o tempo incorporar também reagrupamentos interclasses. 

Também há o uso de métodos pedagógicos diferenciados, como utilizar 

outros espaços da escola que não seja a sala aula, para tornar as aulas mais 

atrativas, considerando o meio em que os estudantes vivem e suas culturas. 

 

11. Estratégias de Avaliação 

O Plano Distrital de Educação - PDE na sua estratégia 7.22 fala em construir 

e implementar o Sistema Permanente de Avaliação Educacional. Sendo assim o 

CEF Dra. Zilda Arns participa de todas as avaliações propostas pela SEEDF como a 

Prova Brasil, as Avaliações Diagnósticas e as Avaliações de Acompanhamento 

bimestrais, que vem gerando dados relativos ao desempenho dos estudantes e 

auxiliando nas estratégias pedagógicas da escola. Observa-se sempre os índices 

internos sem a excessiva preocupação com ranqueamentos. 

Com a organização escolar em ciclos a escola está aprendendo a trabalhar 

com as avaliações formativas visando serem menos somativas e mais processuais. 

Sempre re-orientadas de acordo, com os avanços, as falhas e buscando saber o que 

estudantes aprenderam, o que eles não aprenderam e ainda o que pode ser feito 

para que venham aprender.  

Durante o ano letivo avaliou-se também questões de intervenções de 

interesse da escola como o uso do uniforme, depredação, atrasos, brigas, sujeira, 

desperdício do lanche bem como os eventos fixos da escola, sempre propondo 

ações conjuntas entre os professores, a equipe fora de sala e equipe gestora. 
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Os conselhos de classe contam com a participação dos alunos que a cada 

bimestre avaliam os espaços da escola, os professores, a equipe gestora e fazem 

uma auto avaliação do que precisam melhorar para alcançarem a aprendizagem. 
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PROJETO JOGOS DA PAZ 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar uma semana de jogos esportivos no Centro de Ensino Fundamental 

Dra. Zilda Arns com o intuito de promover a interação social dos estudantes e 

professores. Os jogos terão como eixo norteador a promoção da PAZ na escola e na 

comunidade do Itapoã/Paranoá.  

 

Objetivos Específicos 

 

● Realizar jogos interclasse de futsal masculino e feminino, queimada mista, 

arremesso de basquete, corrida de velocidade, salto em distância, jiu-jitsu, 

ping-pong, skate, xadrez e dama.  

● Incentivar que todos os estudantes participem de pelo menos uma das 

modalidades citadas a cima.  

● Utilizar as aulas de educação física visando preparar os estudantes para 

todas as modalidades, mapeando as aptidões diferenciadas de cada um.  

● Premiar as turmas que ganharem o primeiro, segundo e terceiro lugar de 

cada modalidade.  

● Premiar pelo menos 3 estudantes de cada turno que sejam provedores da 

PAZ durante o ano na escola.  

 

Justificativa  

 

A prática de esportes é inerente à vida humana, incentivar os estudantes a 

praticarem atividade física com empenho e dedicação é uma das metas do Centro 

de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns. Por saber que o estudante dedicado ao 

esporte evita o uso de drogas, se socializa melhor, aprende a lidar com as 
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frustrações, além de garantir todos os benefícios comprovados que o esporte traz a 

saúde.  

Os jogos da Paz é um projeto que visa promover a interação dos estudantes 

de turmas diferentes por meio de jogos esportivos e para além deste quesito a 

escola se propõe a trabalhar o tema PAZ onde o respeito a todos os seres humanos 

seja muito mais importante que um troféu. Espera-se que os estudantes levem os 

aprendizados adquiridos ao longo desta semana para o cotidiano escolar e para a 

vida.   
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PROJETO MULHERES INSPIRADORAS 

Objetivo Geral: 

 Fomentar a leitura de livros escritos por mulheres, utilizando da leitura para 

dialogar com os estudantes sobre temas essenciais à vida, além de incentivar a 

escrita crítica a partir das obras lidas.  

A escola possui o seguinte acervo com uma média de 35 livros cada:  

1. Diário de Bitita – Carolina Maria de Jesus 

2. Não vou mais lavar os pratos – Cristiane Sobral 

3. Um verso e mei – Meimei Bastos 

4. Metade Cara, Metade Máscara - Eliane Potiguara 

5. A outra Face – Débora Éllis  

6. – Ponciá Vicencio - Conceição Evaristo 

7. A mulher dos Pés descalços - Scholastique Mukasonga 

8. O diário de Anne Frank – Anne Frank 

 

Objetivos específicos: 

 Garantir que os estudantes tenham contato com pelo menos 4 livros escritos 

por mulheres ao longo do ano.  

 Transformar a sala de aula em um local propício à leitura e a escrita.  

 Fazer da sala de aula um local de diálogo ligado às questões de gênero: 

feminicídio, lei Maria da Penha, o lugar da mulher no mundo, identidade, 

dentre tantos outros que surjam,  

 Utilizar do diário de bordo como metodologia de escrita-crítica com relatos 

escritos pelos estudantes.  

 Valorizar a escrivivência dos estudantes, incentivando a escrita dos 

memoriais de suas vidas.  

 Incentivar que todos os professores de português da instituição desenvolvam 

o projeto em sua sala de aula.  
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 Fomentar que professores de diversas áreas façam usos dessas obras como 

projeto interdisciplinar em diálogo e planejamento com os professores de 

língua portuguesa.  

 

Justificativa  

Sem amor, nossos esforços para libertar a nós mesmas e nossa comunidade 

mundial da opressão e exploração estão condenados.  

(Bell Hooks) 

Sem amor não haverá libertação e sem a leitura não haverá revolução. 

Há muito tempo sabe-se que a leitura é libertadora e formadora de opiniões, 

por meio da leitura as pessoas vão escolhendo seus valores, formando seu 

caráter, escolhendo o que pensar, dizer e fazer no mundo.  

Em 2016 a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil mostrou que o 

brasileiro lê em média 4,6 livros por ano, em outros países essa média chega 

a 20 livros por ano.  

Por saber que uma grande maioria dos brasileiros não tem condições 

financeiras em investir em livros, projetos como este se fazem necessários ao 

incentivar a leitura na escola, com livros subsidiados pelo governo este 

projeto pretende fomentar a leitura em sala de aula e consequentemente 

poderá incentivar o gosto pelo mundo dos livros fazendo que os estudantes 

busquem bibliotecas, livros em PDF, dentre outros acessos à leitura.   

O projeto Mulheres Inspiradoras é um programa de governo e foi 

criado pela professora Gina Vieira Pontes em 2014. Desde 2017 a EAPE em 

parceria com 3 professoras da rede pública de ensino oferecem o curso de 

formação. Em 2018, 3 professoras do CEF Dra. Zilda Arns participaram do 

curso e a escola foi beneficiada com o acervo e o projeto foi iniciado no fim do 

ano, pois o acervo demorou a chegar. Já em 2019, 3 professoras e 1 

professor de Português estão realizando o curso e já utilizam do acervo em 

suas aulas.  
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PROJETO RAÍZES: ÁFRICA BRASIL 

 

Objetivo Geral 

Conscientizar toda a comunidade escolar sobre as influências da cultura 

Africana no Brasil, com intuito de  religar identidades, fortalecer o sentimento de 

pertencimento, auto reconhecimento, fortalecimento da autoestima e ciência  

histórica.  

 

Objetivos Específicos 

 

● Garantir que ao longo do ano, todas as disciplinas discutam o tema África-

Brasil. Como, por exemplo, a matemática com dados numéricos:  quantos 

anos durou a escravidão no Brasil, em média quantos negros foram retirados 

de seu continente. A educação física com temas ligados a ascensão do negro 

no esporte dentre outros. Jogos de origem africana.  

● Realizar o Festival Raízes nos dias 21 e 22 de Novembro garantindo uma 

programação cultural que fortaleça o sentimento de identidade da 

comunidade escolar. Convidar artistas do Distrito Federal e estudantes para 

realizarem  shows musicais, teatro, dança e exposições. 

● Realizar um peça teatral com o tema África-Brasil com os estudantes da 

educação integral.  

● Realizar durante o festival Raízes um desfile de belezas negras da escola. 

Fazendo um trabalho de autoestima e empoderamento negro com toda a 

comunidade escolar.  

● Garantir que todos os estudantes findem o ano letivo conhecendo a história 

de Zumbi e de Dandara, símbolos da resistência à escravidão no Brasil.  

 

Justificativa 
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O projeto Raízes: África Brasil  terá o papel de cumprir a lei 10.639/2003 que 

obriga as escolas a trabalharem valorizando a cultura africana. Este projeto visa 

fortalecer a identidade do povo brasileiro em relação a ancestralidade, conhecendo a 

história de resistência do povo negro. Além de despertar nos estudantes o 

sentimento de injustiça histórica e não o sentimento de vergonha de um povo que foi 

retirado de suas raízes e obrigados a se reinventarem em um outro continente e com 

outras relações humanas.  

Sendo assim, pretende-se realizar a conexão com um passado para garantir 

que em um futuro próximo todos compreendam que não existem seres humanos 

inferiores ou superiores, mas sim que a humanidade é composta por SERES 

HUMANOS diferentes  e que todos são merecedores de RESPEITO .  

Raízes:  África-Brasil deverá trazer para a Escola ZIlda Arns a Consciência Negra, a 

Consciência histórica e a Consciência humana necessárias para uma mudança 

efetiva nas relações étnicas-raciais positivas.  
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PROJETO GrafitArte 

Objetivo geral  

O projeto GrafitArte objetiva possibilitar um modo de ver o próprio bairro a 

partir de ações que privilegiam o uso da técnica do grafite inserida no contexto 

escolar. 

Objetivos específicos 

Promover o debate entre a comunidade escolar por meio de oficinas de 

grafite que serão ministradas no Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns.  

● Elencar temas que contemplem a necessidade de trabalhar a consciência 

crítica por meio da arte. 

● Abordar temas como racismo, sexismo, violência urbana e escolar, meio 

ambiente, drogas, visando possibilitar a construção de um mural dentro da 

escola como também em outros locais dentro da própria comunidade. 

● Trabalhar a sociabilidade e a interação entre alunos. 

● Promover a interação do Grafite com outros modos de expressão artística. 

● Ativar espaços dentro da escola como também dentro da comunidade. 

● Estudar a história da Arte urbana. 

● Elaborar material educativo para serem usados por outros estudantes nas 

próximas oficinas. 

Justificativa 

O grafite é hoje uma das maiores manifestações culturais que transcende 

fronteiras, estar presente em vários centros urbanos espalhados pelo mundo. 

Conquistando territórios e se afirmando como uma expressão que se alia a 

heterogeneidade do universo da Arte contemporânea. Para além das galerias o 

grafite se alia aos estilos de vida e às identidades da juventude nas periferias dos 

grandes centros urbanos, afirmando seu viés político como também de resgate por 

permitir uma visibilidade a uma classe que historicamente foram alijadas do seu 

direito de voz.  



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Dra. ZILDA ARNS 

 
 
 

Dentro do contexto escolar, o universo do grafite permite trabalhar com temas 

transversais como ética, pluralidade cultural e orientação sexual, meio ambiente e 

saúde. A arte sendo utilizada como ferramenta educativa tende a incentivar o 

educando a interpretar sua realidade com olhar crítico, observando sua convivência 

em sociedade, levando-o a agir de forma natural rebatendo preconceitos e 

respeitando a diversidade. 
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PROJETO ÁGUA VIVA 

Objetivo Geral 

O projeto água viva tem como principal objetivo potencializar as tecnologias 

ambientais já implementadas na escola. Incentivando que os professores e 

estudantes utilizem os diversos espaços como locais de ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

● Reativar o viveiro da escola com o propósito eco pedagógico e para a produção 

de pelo menos 100 mudas de árvores nativas do cerrado, frutíferas e 

ornamentais. 

● Realizar o plantio na escola e arredores de pelo menos 100 árvores com a 

participação da comunidade escolar. 

● Utilizar o tanque de captação de água da chuva para aguar as mudas do 

viveiro e na horta no período de seca do DF. 

● Reaproveitar os resíduos do lixo orgânico no minhocário para produção de 

adubo. 

● Utilizar alimentos sem agrotóxico na alimentação dos estudantes a partir da 

produção da horta. 

● Criar materiais digitais conscientizando a comunidade escolar sobre a 

importância de economizar água, de realizar plantios de árvores, de manter a 

escola limpa e divulgar o projeto Água Viva. 

● Reativar a bacia de evapotranspiração com plantio de bananeiras, taiobas, 

mamões, dentre outros. 

Justificativa 

O Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns da região do Itapoã e 

Paranoá DF é uma instituição que já possui diversas tecnologias sociais 

implantadas a partir de parcerias com ONG`s do DF como o IPOEMA (Instituto de 

Permacultura) e Mão Na Terra. Por isso o espaço escolar conta com 1 (um) viveiro, 

1 (um) tanque de captação de água da chuva, 1 (um) sistema agroflorestal, 1(uma) 

bacia de evapotranspiração,  1 (um) minhocário e 1(uma) horta além de bolsões 
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para coleta seletiva de lixo seco, todos em funcionamento, porém necessitando de 

maior envolvimento da comunidade escolar. 

O projeto Água Viva torna-se importante por englobar diversas tecnologias 

sociais ligadas à água, onde um tanque de captação de água de chuva se faz 

essencial para manter vivas as plantas do viveiro no período de seca do DF e as 

plantas do viveiro fazem necessárias para a continuação do plantio de mudas tanto 

na agrofloresta quanto na horta escolar, além de outros espaços que pouco a pouco 

poderão receber novas mudas, como no estacionamento, arredores da quadra de 

esporte e afins. O minhocário é um sistema inteligente de decomposição dos 

resíduos orgânicos gerados da horta e da cozinha, impactando consideravelmente 

na diminuição dos resíduos que seriam jogados para o aterro. A bacia de 

evapotranspiração é uma maneira de decompor os dejetos de descargas e a partir 

deste adubar plantas  alimentícias como bananas, mamões, pimentas, flores dentre 

outros.  

Água viva é um projeto que entende a água interligada a todas as questões 

essenciais relacionadas à vida, tendo como maior desafio envolver toda a 

comunidade escolar a ter sentimento de pertencimento ao projeto, onde os 

professores possam utilizar destes recursos para aulas ao ar livre, que os 

estudantes contribuam para manutenção e fortalecimento dos espaços citados. 

Além disso se faz necessário ampliar as parcerias com ONGs e instituições 

preocupadas com as questões ambientais para que o projeto se torne cada dia mais 

vivo e pouco a pouco seja uma referência para as demais escolas do DF.   
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PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

Objetivo Geral 

Garantir a profissionalização dos estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos ao oferecer 4 cursos técnicos e profissionais em parceria com o governo 

Federal no horário das aulas regulares do turno noturno e quando necessário aos 

sábados/feriados.  

Objetivo específico 

● Oferecer 25 vagas do curso de assistente administrativo  

● Oferecer 25 vagas do curso de recepcionista c 

● Oferecer 30 vagas do curso de agente de alimentação escolar. 

● Oferecer 25 vagas do curso de assistente administrativo 

 

Justificativa 

Conscientes da necessidade de profissionalizar os estudantes do Centro de 

Ensino Fundamental DRA Zilda Arns, a parceria com os cursos do PRONATEC foi 

firmada desde Julho de 2017 já tendo formado mais de 100 estudantes que após os 

cursos demonstram maior facilidade em garantir um emprego. O desejo é que as 

vagas atendam a todos os estudantes interessados, sabendo da dificuldade que a 

comunidade possui em ter acesso a cursos profissionalizantes e faculdades devido 

a falta de oferta na região e ao alto custo.  

Como diria Albert Einstein: A mente que se abre a uma nova idéia, jamais 

voltará ao seu tamanho original, espera-se que os estudantes formados nos cursos 

PRONATEC não parem de buscar aperfeiçoamento profissional e uma consequente 

melhora da qualidade de vida da comunidade. 
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EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Objetivo Geral 

 Oferecer uma educação em tempo integral e de qualidade para até 120 

estudantes devidamente matriculados e frequentadores do ensino regular do Centro 

de Ensino Fundamental DRa. Zilda Arns.  

 

Objetivos Específicos 

● Ofertar skate, luta olímpica, artesanato, artes cênicas, fotografia, letramento e 

leitura para os estudantes no turno contrário às aulas.  

● Ampliar a visão de mundo ao abordar conhecimentos diversos e diferenciados 

aos estudantes. 

● Proporcionar visitas, 2 vezes por semana, ao Quilombo do Paranoá  

● Oferecer alimentação de qualidade no almoço e lanche (manhã/tarde) para os 

estudantes participantes da Educação Integral 

 

Justificativa 

Oferecer uma educação em Tempo Integral para os estudantes do Centro de 

Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns sabendo que o contexto em que estão inseridos 

é de extrema vulnerabilidade e que a maioria dos responsáveis trabalham o dia todo 

para manter suas famílias. Por isso é de suma importância que o espaço escolar se 

torne um local seguro e repleto de atividades que atraiam os estudantes para 

realizarem atividades que contribuam na formação de sujeitos conscientes de sua 

realidade e dispostos a transformá-la.  

Os projetos SKATE PELA PAZ e Curta na Escola serão desenvolvidos em 

parceria com a Educação integral.   
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PROJETO - SKATE PELA PAZ NA ESCOLA 

 

Justificativa 

 

O projeto Skate na Escola vem suprir duas carências em relação ao esporte e 

ao lazer na comunidade do Itapoã DF. Uma é a falta de um equipamento bom para a 

Prática do skate e a outra é a falta de uma pista de skate na cidade. A única pista 

existente no Itapoã, é a que fica no CEF DRA ZILDA ARNS. É uma pista em boas 

condições de uso, tem excelente qualidade em sua estrutura, porém permanece 

muito tempo ociosa por falta de profissionais. Devido a grande demanda de skatistas 

na comunidade é que se pretende desenvolver este projeto com o acompanhamento 

de professores voluntários e Educadores Sociais. 

 

Objetivo 

 

• Organizar as atividades relacionadas ao skate e suas diversas manifestações 

na Escola Zilda Arns, de forma organizada, segura e com relação com o 

Projeto Político Pedagógico da escola. 

• Formar uma equipe de skate na Escola com os estudantes e desenvolver a 

prática e formação para cidadania dos skatistas 

• Organização dos horários de utilização da Pista 

• Organizar as políticas de segurança e normas de utilização da pista 
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PROJETO TURISTA APRENDIZ 

 

Objetivo Geral 

 

Realizar passeios com os estudantes aos monumentos, museus e centros 

culturais do DF, parques ecológicos, visando que os estudantes reconheçam a 

diversidade cultural da Capital Federal.  

 

Justificativa: 

 

 A educação é, sem dúvida, a base de sustentação de qualquer sociedade, 

em contrapartida a falta de interesse dos estudantes, certamente é uma questão 

perturbadora que vem sendo analisada e debatida por toda a sociedade, sendo 

assim, é preciso transformar as aulas em algo atraente, que faça do estudante um 

agente de construção de seu próprio conhecimento. 

Nesse sentido, o projeto Turista Aprendiz é um instrumento motivador ao 

aprendizado do estudante visando o enriquecimento das atividades realizadas em 

sala de aula e dando suporte ao trabalho do docente, pesquisando, anotando e 

desenhado tudo que será observado. 

Com esse material coletado, produzirão um livro, onde serão registrados, 

além dos fatos vivenciados e suas inter-relações com o meio, as emoções sentidas. 

 

Objetivos: 

 

● Enriquecer os conteúdos trabalhados em sala de aula através de visitas a 

museus, teatro, cinema, órgãos públicos, fábricas, parques ecológicos, 

monumentos, embaixadas etc. 

● Despertar no aluno o interesse pelas descobertas na construção do 

conhecimento. 
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PROJETO ESCOLA VAI AO CINEMA 

 

Justificativa 

 

O aprendizado na Escola não pode se restringir unicamente ao cumprimento 

de horários, tarefas e exercícios, pois deve ir muito além do simples formalismo 

presente no repasse de conteúdos e trabalhos. 

Para que o desenvolvimento da aprendizagem seja plenamente alcançado, 

faz-se necessário sair da rotina escolar. Portanto, espera-se que se torne um hábito 

na escola, usar aparelhos tecnológicos para a transmissão de conhecimento, pois já 

é sabido que nossos alunos, independentes da classe social, conseguem reter muito 

mais conteúdo quando são usadas diferentes formas de transmissão do 

conhecimento. 

 

Objetivo geral 

 

• Inserir a arte do Cinema no processo de ensino-aprendizagem por meio de 

uma visão multidisciplinar. 

 

Objetivos específicos 

 

● Oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento da linguagem 

audiovisual pelo menos 1 vez ao ano; 

● Apresentar o Cinema ao público-alvo como sendo uma fonte de cultura e 

agente transmissor de conhecimento; 

● Promover a integração e o desenvolvimento social, além de oferecer 

momentos de lazer aos alunos. 
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PROJETO TREZE RAZÕES PARA VIVER 

Objetivo geral 

Este projeto objetiva reduzir os casos de automutilação e ideações suicidas 

entre os estudantes e promover reflexão e desenvolvimento de habilidades como 

empatia, escuta e manejo desta demanda entre os professores e demais 

profissionais da escola. 

Objetivos específicos 

 Acolher individualmente estudantes e profissionais em sofrimento; 

 Contribuir para a melhoria das relações familiares; 

 Tornar o ambiente escolar saudável e acolhedor; 

 Sensibilizar os professores para lidar com os adolescentes vivenciando 

situações de depressão ou autolesão; 

 Estimular rede de apoio entre os próprios estudantes; 

 Desenvolver empatia e resiliência; 

 Prevenir o bullying. 

Justificativa 

Este projeto foi pensado pelo Serviço de Orientação Educacional em conjunto 

com a psicóloga itinerante da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem para 

atender à crescente demanda de estudantes com comportamentos de 

automutilação e ideações suicidas. 

Vale ressaltar que esta instituição de ensino está inserida em uma zona de 

vulnerabilidade social e com altos índices de violência. Neste contexto, em 2017, a 

escola passou por duas situações extremamente violentas: o assassinato de um 

estudante dentro da sala de aula e um assalto a mão armada de três membros da 

Equipe Gestora. Sendo assim, os professores e demais funcionários da escola 

também se encontram em um momento sensível, necessitando de acolhimento e 

escuta ativa. 
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Além disso, percebe-se a incidência de casos de bullying, que também 

podem gerar sentimentos depressivos e tornam os estudantes mais suscetíveis a 

situações de risco para automutilação e suicídio.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2018), o suicídio é a segunda 

principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Apesar de 

estar relacionado a transtornos psicológicos, como depressão, o suicídio pode 

ocorrer de forma impulsiva em momento de crise, com um colapso na capacidade 

de lidar com os estresses da vida.  Somado a isto, cerca de 90% dos casos de 

tentativa de suicídio avisam ou pedem socorro antes de cometer o ato (OMS, 2000). 

Acredita-se, portanto, que muitos deles possam ser evitados.  

Os esforços com fins de prevenir os casos de automutilação e suicídio 

exigem coordenação e colaboração de múltiplos setores da sociedade. De acordo 

com a OMS (2000)  “a maioria dos suicídios ocorre entre as crianças maiores de 14 

anos, principalmente no início da adolescência. Porém, em alguns países está 

ocorrendo um aumento alarmante nos suicídios entre crianças menores de 15 anos, 

bem como na faixa etária dos 15 aos 19 anos.” A escola torna-se, assim, um espaço 

essencial para a prevenção da automutilação e  do suicídio.  

Metodologia 

Com os Professores 

 Acolher os professores que também estejam em situação de sofrimento; 

 Sensibilizar para trabalhar de forma empática e sem julgamento com esses 

estudantes; 

 Atuar na formação continuada dos professores a respeito da temática; 

 Promover a reflexão sobre o papel da escola e orientar como os professores 

podem acolher estudantes que tenham esta queixa. 

 

Com as Famílias 

 Promover escuta ativa e orientar as famílias nesta situação; 

 Entender o histórico de vida das famílias; 
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 Estimular a conversa com os filhos, para participar mais ativamente de suas 

vidas; 

 Compartilhar vídeos e textos motivadores; 

 Incentivar o abraço e outras formas de demonstração de afeto. 

 

Com os estudantes 

 Realizar acolhimento individual de estudantes com queixas de automutilação 

e ideação suicida, utilizando de escuta ativa, técnicas de respiração e 

fornecendo sugestões de resolução de problemas; 

 Realizar grupo de apoio semanal;  

 Realizar oficinas para confecção de cartazes com frases motivacionais e 

contato do CVV para serem afixadas pela escola; 

 Realizar distribuição de abraços e frases motivacionais aos estudantes no 

período da entrada ou saída; 

 Trabalhar com vídeos, textos e outros materiais de apoio; 

 Estimular a frequência e participação nas atividades de educação integral a 

fim de engaja-los em atividades de artes e esportes; 

 Levantar junto aos próprios estudantes alternativas de autorregulação 

emocional; 

 Abraçar! 

 

Em rede 

 Encaminhar casos mais graves para os serviços de saúde de referência; 

 Encaminhar para serviços de justiça casos que envolvam situações de abuso 

físico e sexual; 

 Formar parcerias com profissionais de outras áreas, sobretudo do CVV, para 

auxiliar em atividades diferenciadas; 

 Convidar palestrantes com experiência de superação do bulliyng e 

automutilação para conversar com os estudantes; 
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PROJETO : PARA TOCAR VIOLÕES E CORAÇÕES 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Fornecer aula de violão aos alunos dos 3 turnos tendo como objetivo final a 

formação musical introdutória. Diminuir os riscos advindos da vulnerabilidade social 

em que está inserida a comunidade da escola. Propiciar aos nossos estudantes a 

conquista de habilidades necessárias no manejo de instrumentos musicais, melhorar 

a aquisição de conhecimentos em sala-de-aula provocando mudanças de atitude. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Fornecer aulas de violão com duração de 1 hora, 1 ou 2 vezes na semana 

para alunos do horário contrário. 

● Aumentar o conhecimento musical formal.  

● Ensinar a leitura de partitura musical. 

● Melhorar os índices de aprendizagens. 

● Melhorar a cultura musical geral. 

● Fornecer ferramentas de interdisciplinaridade e  transdisciplinaridade. 

● Compreender a importância da música para a cultura mundial. 

● Abrir um espaço para o uso da musicoterapia. 

● Retirar os alunos da rua no momento em que estão fora da sala de aula 

cumprindo o currículo oficial. 

● Possibilitar a troca de conhecimentos. 

● Diminuir e tratar os casos de depressão, automutilação e comportamentos 

suicidas. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O CEF Drª Zilda Arns possui uma sala de EEAA equipada com 8 violões, uma 

rádio interna, dois amplificadores e aparelho com mesa de som, potência e 

microfones, além de uma clientela grande interessada em aprender um instrumento. 
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Portanto estamos propondo o envio de um professor de violão para ensinar nossos 

alunos, não apenas para ensinar este instrumento, mas para dar-lhes uma iniciação 

musical. Não é objeto do projeto formar musicistas violonistas, mas prover uma 

iniciação ao estudo formal de música: leitura de partituras, acordes, harmonia, 

tempo, etc. de forma que o aluno possa, posteriormente, escolher seu campo 

musical e/ou instrumento favorito.   

A música é uma das primeiras e mais altas realizações culturais e artísticas 

do ser humano. Note-se que desde que o Homo sapiens passa a ser reconhecido 

como espécie humana, ele tem como fator de diferenciação exatamente a posse e o 

desenvolvimento da cultura. E uma das provas disso são os artefatos culturais que 

se multiplicam nos sítios arqueológicos, dentre estes, são notáveis os instrumentos 

musicais feitos de ossos, madeira e peles de animais, tendo as mais diversas 

manifestações quanto diversos os povos e localizações geográficas.  E é 

exatamente por reconhecer a cultura - sendo a música uma das representantes 

desta – como manifestação do ser e fazer humanos, que justificamos a necessidade 

de uma educação musical como parte de um currículo escolar que almeje a 

completude do cidadão autônomo e capaz. 

A educação musical para além da simples apreciação desenvolve e ensina a 

disciplina, a criatividade, a coordenação motora e a sensibilidade artística. Além 

disso, as habilidades e conhecimentos necessários para o aprendizado do manejo 

de um instrumento musical envolvem novas formas práticas de se relacionar com a 

matemática, a escrita, as artes, a poesia e, em suas formas mais avançadas a 

engenharia, a física, a eletrônica, etc. São as mais variadas aplicações que 

poderiam ensejar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, sem falar no 

interesse  pedagógico que pode despertar no aluno engajado no Projeto. 

Sendo assim o CEF Drª Zilda Arns, tendo em vista sua grande clientela e a 

ausência de projetos semelhantes, não pode deixar de oferecer essa opção a seus 

alunos. 

Os alunos do CEF Drª Zilda Arns apresentam uma relação bastante próxima 

com a música, vários deles cantam e tocam em suas igrejas, outros cantam e/ou 

compõem RAP e Funk, no entanto não possuem muito acesso a todas as 
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possibilidades de apreciação musical, bem como com o aprendizado formal de 

música. 

O resultado desta situação é a de uma baixa diversidade de gostos musicais 

e um nível de proficiência no manejo de instrumentos musicais pequeno. Bem como 

um conhecimento de teorias musicais muito baixos. 

Busca-se, então, com este projeto a difusão do conhecimento musical para 

que as potencialidades que hoje se encontram latentes possam se desenvolver, 

revelando talentos, e/ou mudando perspectivas e comportamentos. O aumento da 

difusão da cultura também é um objetivo a ser alcançado. 

O Projeto Político Pedagógico do CEF Drª Zilda Arns possui um eixo 

estruturante que perpassa todos os seus projetos e finalidades: a cultura de paz. 

Não podemos deixar de levar em conta que nossa escola se encontra em meio a 

uma comunidade com alto grau de vulnerabilidade social, com todas as vicissitudes 

e prejuízos às aprendizagens que esta condição traz. A violência é apenas um 

desses aspectos que influenciam diretamente na forma como nossos alunos 

realizam a ponte em direção ao conhecimento disponível em sala de aula. 

Muito mais do que um combate à violência, a cultura de paz busca superar as 

dificuldades decorrentes de fatores extraclasse que influenciam a aprendizagem. 

Sendo assim, um projeto de ensino de música vem de encontro aos anseios de 

nosso PPP, não apenas devido ao caráter agregador que a música possui, mas 

também porque pode retirar o jovem da rua onde pode ficar exposto às diversas 

vulnerabilidades sociais. 

Também notório o poder da música para criar disciplina em seus praticantes. 

A música pode trazer ao mundo dos estudos alunos que antes se encontravam em 

situação de dispersão e desmotivados. Este aspecto também é benéfico no 

momento de por em prática nosso PPP, pois todo ele está estruturado no sentido de 

aumentar os índices de aprendizagens de nossos alunos. 
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PROJETO SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

 

OBJETIVO GERAL:  

Realizar atividades educativas direcionadas para os valores humanos. 

Trabalhar durante 2 semanas com os estudantes, em sala de aula os valores que 

permeiam seus fazeres e pensares, dialogando e produzindo materiais capazes de 

transmitirem o que se aprendeu sobre valores como: respeito, amor, honestidade, 

dignidade, espiritualidade...  

 

OBJEITIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar uma reunião com os representantes de cada turma e escolher 20 

valores do Livro dicionário de valores do professor José Pacheco e definir 1 valor 

para cada turma.  

Incentivar que os estudantes busquem maneiras de apresentarem seus 

valores para a escola na semana de educação para vida seja por meio de: palestras, 

cartazes, dança, música, teatro, poesia...  

Cada professor conselheiro será o tutor da sua turma, orientando no que for 

necessário.  

Realizar dois dias de atividades extraclasse onde os estudantes 

compartilharão os seus valores aprendidos com as demais turmas da escola e com 

a comunidade(?). Em um dia os estudantes apresentarão projetos desenvolvidos ao 

longo do primeiro bimestre e no segundo dia os trabalhos realizados sobre valores.  

Realizar um sarau com apresentações artísticas dos estudantes.  

 

JUSTIFICATIVA 

Olhando ao redor, vemos que a violência e a corrupção, por exemplo, são enormes 

chagas do nosso tempo. Como superá-las? Alguém poderia dizer: “Colocando um 

policial ao lado de cada cidadão”. Essa resposta aparentemente tão simples e eficaz 

pode ser confrontada com uma perguntinha básica: “E quem controla o policial que 

controla o cidadão?”. Não tem saída. Ou melhor, a única saída ´e pela Educação, 

pela assimilação, pela incorporação de valores.  

José Pacheco 
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Sabe-se que não será em uma semana ou um mês que os valores serão 

incorporados no dia-a-dia dos estudantes, acredita-se que esta semana de 

educação para a vida, neste ano de 2019, no CEF Drª Zilda Arns será o início de um 

ciclo para que os estudantes tomem conhecimento da importância de cada um dos 

valores estudados.  E aos poucos, no dia-a-dia em todos os espaços de 

aprendizagens, estes valores possam continuar sendo lapidados. 

Pretende-se que os estudantes se conscientizem que não será a presença de 

um “vigia” que os farão tomar certas atitudes ou não, mas sim pela assimilação dos 

valores que eles escolherão para guiarem suas atitudes diante da vida. 

Valores se aprendem na vida, vivendo, isso é sabido, mas pretende-se fazer 

que os estudantes estejam conscientes da existência destes, adotando-os para 

permear as suas atitudes. Valores se aprendem no dia-a-dia, na vida, na 

convivência com os responsáveis, professores, colegas... nas relações. E a partir do 

momento que estes estudantes tomarem consciência de que podem escolher 

valores para torna-los cidadãos co-responsáveis, pretende-se pouco a pouco 

melhorar o ambiente escolar e a comunidade em que vivem.  
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PROJETO JIU JITSU ESCOLAR 

 

1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

NOME DO PROFESSOR: Vandeir Gonçalves da Silva 

MODALIDADE ESPORTIVA: Jiu Jitsu 

DIAS: terças e quintas 

HORÁRIOS: MATUTINO E VESPERTINO A COMBINAR 

MATERIAL DISPONÍVEL: área coberta com tatame 

 

2. OBJETIVO GERAL  

 

Possibilitar a construção de uma identidade cidadã e cultural com vistas à 

emancipação social, através da pratica desportiva da modalidade jiu jitsu, iniciando 

com alteração da dinâmica escolar, passando pela familiar e chegando à 

comunidade através do papel do educando cidadão reflexivo, além de identificar e 

formar futuros atletas. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Possibilitar aos alunos a inclusão social e a participação com vistas ao pleno 

exercício da cidadania; 

 Possibilitar a vivência de práticas corporais diferenciadas; 

 Construir conceitos, valores, hábitos e atitudes em indivíduos incorporados a 

sociedade; 

 Possibilitar o desenvolvimento da consciência corporal, ética e estética; 

 Oferecer auxílio cognitivo, afetivo e motor na formação do cidadão;                          

 Promover o desenvolvimento físico e social do aluno contribuindo de forma 

positiva para a sociedade; 

 Desenvolver a criatividade e a consciência no educando; 
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 Contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a 

construção de uma cultura de paz através de esporte e lazer; 

 Oferecer informação e entretenimento aos educandos; 

 

 Contribuir para o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, 

combatendo o preconceito e discriminação; 

 Combater o fenômeno “bullying”;  

 Potencializar a competência corporal cinestésica e ampliar o universo cultural do 

educando; 

 Desenvolver a participação; 

 Desenvolver a cooperação; 

 Desenvolver a emancipação; 

 Desenvolver o regionalismo; 

 Desenvolver a coeducação; 

 Desenvolver a totalidade do ser humano; 

 Possibilitar a reflexão pela comunidade do trinômio educação – esporte – luta; 

3.  JUSTIFICATIVA  

 A necessidade de oferecer uma educação holística e integral, com 

qualidade, para os alunos da comunidade do Paranoá, Itapoã e região é real e 

pertinente. Trata-se de uma comunidade escolar carente de possibilidades 

educacionais, que vão bem mais além do aspecto sócio econômico, sendo 

permeadas por aspectos sócio culturais e pela fragilidade dos papéis sócio 

familiares que temos na atualidade. 

Temos como característica do alunado que frequenta as escolas desta 

região, uma excelente receptividade com relação aos projetos oferecidos e 

oportunizados, demonstrando grande interesse por diversificadas manifestações 

esportivo culturais e comprometimento com a educação. 
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Essa proposta de trabalho vem ao encontro dos anseios de quem faz e para 

quem se fazeducação para além da grade curricular. 

 Diferentes relatos de educandos, e diversas matérias disseminadas pelos 

meios de comunicação e publicidade, apontam para perniciosas formas de relações 

interpessoais ocorridas e geradas em escolas do Distrito Federal e 

 

 do Brasil, afetando nossas famílias, e demosntrando o não cumprimento devido 

dos papéis sociais dentro dos lares e também da escola. Normalmente os lares tem 

o número de integrantes familiares, grande sem nenhum responsável de fato pela 

criança e/ou adolescente, onde, assim, a educação familiar não é cumprida 

devidamente, ocasionando o desconhecimento dos pais sobre os limites a darem 

aos filhos. 

Por todos os aspectos citados acima e outros de caráter subjetivos oriundos 

deles, a existência desse projeto é sentida por todos responsáveis por implantá-lo 

como um grande e prazeroso desafio. A espinha dorsal é a construção de uma 

identidade cidadã com vistas à uníversalização dos Direitos Humanos, da 

emancipação social, da construção das relações afetivas saudáveis.  

Sua avaliação será processual e pretende corrigir e enriquecer tudo que for 

construído ao longo de sua implantação.  

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

  Alunos desta instituição de ensino. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

A partir do ano letivo de 2017 

 

6 - RECURSOS NECESSÁRIOS 
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6.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 01 professor de educação física com experiência prático teórica na modalidade de 

jiu jitsu (vide curriculum vitae em anexo). 

 

6.2 RECURSOS FÍSICOS  

 

 01 área com tatame disponível para a realização, implementação e 

desenvolvimento do presente projeto. 

 

6.3 RECURSOS MATERIAIS 

 

Têm-se apenas a necessidade do uniforme utilizado nas aulas, o tradicional 

Kimono, normalmente adquirido pelo aluno praticante. Ainda assim, ante a eventual 

não possibilidade na aquisição deste, as aulas/treinos iniciais podem ser realizadas 

sem esta exigência. 

 

7 - METODOLOGIA 

  

Serão oferecidas aulas das modalidades jiu jitsu em turno contrário ao turno 

escolar. 

Todas as aulas serão iniciadas pela tradicional forma japonesa de 

cumprimento ao local de treino e aos demais membros participantes, seguido de 

aquecimento específico à modalidade, desenvolvimento da aula treino, e espaço 

para debates dos princípos adotados na aula treino em sua correlação com a vida e 

a cidadania do praticante, rumo a sua formação cidadã. 

Também no objetivo maior deste projeto que é a visão do futuro semeado, 

agora com as informações adquiridas nos estudos realizados sobre igualdade e 

fraternidade entre todos e que pretendem promover uma emancipação em todos os 

sentidos: do olhar, do ouvir, do sentir para um agir que gere qualidade de vida para 

todos.  



 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL Dra. ZILDA ARNS 

 
 
 

 

8 -AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Aavaliação deverá ser processual e periódica sobre:  

 

 Envolvimento pessoal;  

 Envolvimento do professor;  

 Envolvimento do grupo;  

 Os objetivos do projeto; 

 

 As estratégias para execução;  

 Os produtos.  

 

Há que se considerar:  

 

         A base para a avaliação é o pioneirismo da proposta que está sendo 

construída em conjunto. Esta parte teórica é um esqueleto sobre o qual novos 

rumos serão traçados e tomados a partir das considerações apresentadas.  

         A avaliação só poderá ser feita obedecendo ao critério da critica pró-ativa: 

apresentando alternativas com valores similares e/ou superiores ao que está 

estabelecido.  

         As considerações devem ocupar uma parte do tempo reservando-se outra 

para a execução de ações produtivas. 
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