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“ Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a 

arte do vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 

Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros 

engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque 

a essência dos pássaros é o vôo. 

 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas 

amam são pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem 

para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já 

nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser 

encorajado.” 
      Rubem Alves 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Este Projeto Pedagógico é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido por toda a 

comunidade escolar do Centro de Educação Fundamental 01 do Paranoá nos anos de 2018 e 

2019. O trabalho foi desenvolvido com vistas a favorecer uma reflexão sobre o papel de cada 

um, dos trabalhadores da educação pública, na promoção de uma educação de qualidade para 

comunidade do Paranoá- DF. 

Neste documento encontramos sistematizadas as ideias, as concepções, propostas e 

projetos dos professores, das equipes de apoio a aprendizagem e da direção da escola para o 

CEF 01. Entendemos que a construção do PP nunca está acabado, estático e definido, ele se 

constitui um processo dinâmico, inacabado e por isso imperfeito. O que ora apresenta-se para 

comunidade escolar representa o que o grupo do CEF 01 conseguiu avançar e propor como 

um trabalho em busca de uma educação pública de qualidade para jovens da comunidade do 

Paranoá. 

A metodologia adotada para revisitação do PP foi de utilização das coordenações 

coletivas para estudo e aprofundamento de temas pertinentes a educação no CEF 01, bem 

como abertura de espaços eletrônicos (email, whatsap) para que as colaborações individuais 

fossem enviadas, de forma que todos pudéssem debater e refletir sobre a realidade do CEF 01.  

Nesse sentido, contamos com o apoio dos professores que vivenciaram etapas 

importantes na escola, alguns, inclusive, como alunos. Essa construção permitiu um resgate 

histórico extremamente valoroso para o nosso Projeto Pedagógico. 

A leitura do Currículo em Movimento, bem como o curso sobre os ciclos realizados 

em 2018 com toda equipe de docentes e as formações que acontecem durante as coordenações 

coletivas possibilitaram a discussão sobre organização do trabalho pedagógico, as 

concepções, práticas e estratégias de avaliação,  contribuíram de forma significativa não só 

para uma organização teórica da prática pedagógica exercida na escola, mas também para 

repensarmos e valorizarmos o papel desta no contexto social, econômico e cultural da 

comunidade.  

“O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as 
finalidades da escola, assim como a explicitação de seu papel 
social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e 
ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o 
processo educativo. Seu processo de construção aglutinará 
crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do 
contexto social e científico, constituindo-se em compromisso 
político e pedagógico coletivo”. (VEIGA, 2001, p.9). 
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Deste modo, também torna-se necessário frisar o quão importante será o 

esclarecimento da comunidade sobre esse papel. Pretendemos realizar uma apresentação 

detalhada deste projeto à comunidade pois acreditamos que a partir desse esclarecimento ela 

será capaz de agir com mais propriedade diante das questões apresentadas pelo contexto 

escolar.  

Por fim, acredita-se que através do embasamento teórico aqui fornecido, e dos planos 

aqui traçados, a equipe gestora, o corpo docente, o corpo discente, funcionários e 

pais/responsáveis convivam em uma escola de qualidade voltada para o povo.  

É do conhecimento de todos que o grande desafio colocado nos dias de hoje é ter uma 

escola que receba a todos, e que as pessoas chegando a ela, dela gostem e lá permaneçam 

efetivamente, formando-se no sentido humano, pleno, e se instruam, se apropriem dos saberes 

e conhecimentos promovidos no ambiente escolar e façam efetivamente parte de todas as 

atividades e projetos, construindo assim, um ambiente escolar favorável a todos.  

 

2. CENTRO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 01 DO PARANOA – CEF 01 

2.1 SUA HISTÓRIA 

O Centro de Ensino Fundamental 01 foi a primeira e, durante muitos anos, única escola do 

Paranoá. Ela estava localizada no lugar conhecido então como Paranoá Velho, quando houve 

a remarcação espacial do Paranoá ela foi transferida para o local onde se encontra atualmente: 

quadra 03, área especial 06. A escola também contava com outro nome no início, era o Centro 

Educacional 01 do Paranoá. A cidade já era reconhecida como região administrativa desde 

1964, no entanto, sua área só foi delimitada e definida em 25 de outubro de 1989. Assim, no 

espaço que conhecemos como o atual Paranoá só havia algumas casas espalhadas ao largo da 

Avenida. 

A escola estava inserida nesse contexto social precário e continuou assim durante muitos 

anos. Seu espaço alocava turmas de Ensino Fundamental e Médio, num total de quatro mil 

alunos. A estrutura da escola era dividida em três alas sem muro. A primeira ala, que abrigava 

alunos de 5ª e 6ª séries era feita de maderite e não possuía janelas. A segunda, abrigava alunos 

de 7ª e 8ª séries e a terceira, o Ensino Médio. A escola também funcionava no noturno com 

turmas de 6ª, 7ª, 8ª e Ensino Médio. 

No interior da escola, a rotina era exercida com inúmeros problemas. Na sala dos 

professores, por exemplo, o banco era feito de tijolo ferrado e, dentro desse tijolo, corriam à 

livre vontade muitos ratos. Os pisos das salas eram de terra batida, cada sala abrigava, no 

mínimo, 50 alunos, desse modo, eles tinham que dividir as cadeiras. Os cadernos eram 
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apoiados nos joelhos, pois a escola não contava com mesas. Os alunos só dispunham de um 

banheiro sem rede de esgoto, que era dividido por um maderite para meninas e meninos. Os 

alunos furavam à caneta esse maderite para espiar as alunas e os professores acabavam 

remediando colocando folhas de papel para cobrir os buracos. 

Todos trabalharam muito para que se conquistasse alguma dignidade naquele espaço. As 

aulas de PIL (Prática Integrada do Lar) eram aproveitadas para desenvolver atividades que 

beneficiavam os próprios alunos, tais como a criação de uma horta e de um pomar, de onde 

provinham os alimentos necessários para o lanche da escola. Doce de mamão, doce de coco 

ralado, pizza e bolo faziam parte do cardápio graças a essa iniciativa. 

 

Embora o espaço fosse precário, a escola 

sempre celebrava as datas comemorativas com 

a ajuda dos pais e professores. Em especial, se 

realizava a formatura. Era preparado um local 

com lona preta ao qual todos compareciam 

vestidos a caráter para prestigiar essa 

importante etapa na vida dos alunos. 

 

Durante todo esse período de precariedade sempre se lutou para que a escola fosse 

reconstruída. 

Houve nesse período uma turma de 8ª série, a 8ª B, que se destacou por um feito 

impressionante. Essa turma ficou sem sala durante o período letivo, pois a sala que seria 

destinada a eles não podia ser ocupada devido ao mau cheiro de mofo e cal advindos pelo fato 

de ela ter sido por muito tempo um depósito. Desse modo, as aulas a esses alunos foram dadas 

embaixo de uma árvore, com um maderite servindo de quadro-negro. Por essa época, houve 

um concurso de redação, promovido pelo Fórum do Paranoá, no qual os alunos dessa turma se 

inscreveram e lograram o feito de ganhar os três primeiros lugares. Esses alunos mostraram 

que apesar das adversidades é possível escrever um belo destino. Muitos deles fizeram o 

Ensino Médio e se formaram no Ensino Superior.  

No final de 1998 o Ensino Médio mudou de lugar e o Centro Educacional 01 manteve 

apenas o Ensino Fundamental.   

Em 1999 a estrutura da escola ainda era de maderite e havia muitos buracos nas divisões 

da maioria das salas, a comunicação era feita, muitas vezes, por meio desses buracos. A 
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escola ficou defasada com a mudança do Ensino Médio, pois muito do que compunha sua 

estrutura foi levado para lá. 

 Por essa época também foi criada a aceleração. O Centro Educacional 01 foi um dos 

redutos de recepção desse novo projeto, que acolhia 3000 alunos de 5ª a 8ª séries.  

Nesse mesmo ano foi construído o muro da escola, entretanto era um muro de apenas 1 

metro de altura, o que viabilizava o trânsito de pessoas estranhas e drogas no ambiente 

escolar. O mato também tomava conta dos arredores da escola, o que facilitava a ocorrência 

de crimes na região. Era uma época de muita insegurança e temor. A escola não estava 

inserida na comunidade e a indisciplina se tornou um problema fora de controle. 

No entanto, nesse período, a escola contava com uma equipe de professores muito 

corajosa e dedicada. Todos davam o seu máximo e não se abalavam diante das adversidades 

estruturais e emocionais oferecidas. Foi com esse espírito de luta que a equipe da escola, pais 

e alunos programaram uma manifestação pública, com a participação da imprensa e do 

Sinpro, para registrar sua indignação com a situação precária da escola.  

O resultado dessa manifestação foi a interdição do prédio pela Defesa Civil e a 

interrupção das atividades escolares para a reconstrução da escola. A partir de então, a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal realocou os alunos no Centro de Ensino 

Fundamental 07, que fica na 912 norte.  

Essa fase também foi muito complicada, pois os alunos eram transportados diariamente 

em 11 ônibus que saiam do Itapoã, então uma invasão que crescia desordenadamente. Os 

alunos ficaram nesta escola durante o primeiro semestre de 2002. No segundo semestre, eles 

foram transferidos para a Escola Normal de Brasília.  

Como havia muito preconceito em relação aos alunos, os professores se reuniram e 

decidiram que se não voltassem ao prédio do Paranoá até o dia 1º de abril de 2003, eles não 

dariam mais aula. Dessa forma, a estrutura atual da escola foi inaugurada em junho de 2003. 

No entanto, a comunidade escolar acredita que a atual estrutura ainda necessita de muitas 

melhorias, tais como, ventilação, rampas de acesso aos portadores de necessidades especiais, 

elevador, arborização, cobertura de acesso ao bloco para proteção nos dias de chuva, 

vaporizadores e colocação de brises nas janelas do bloco principal.  
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2.2   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal 

Centro de Educação Fundamental 01 do 

Paranoá 

C.N.P.J nº: 00.394.676/0001-07 

Endereço: Anexo I do Palácio do Buriti, 9º 

andar – Brasília / DF   CEP 70.075-900 

Telefones: (61) 3224-0016 / 3225-1266  Fax: 

(61) 3213-6360 

Data da Fundação: 02 de dezembro de 1959 

Decreto nº 47.472, de 02 de dezembro de 

1959, que institui a CASEB - Comissão de 

Administração do Sistema Educacional de 

Brasília. 

Portaria nº 04, de 05 de janeiro de 1960, que 

expede o regimento da Comissão de 

Administração do Sistema Educacional de 

Brasília - CASEB. 

Secretário da Secretaria de Educação do DF:   

Rafael de Carvalho Pullen Parente 

Endereço Completo: Quadra 03 A, área 

especial 06 – CEP 71570-050 

Telefone: (61) 3901-7562 

Localização: Zona Urbana do Paranoá, VII 

Região Administrativa do DF. 

 Divisão de Ensino: Diretoria Regional de 

Ensino do Paranoá 

Data da criação da Instituição Educacional:  

25 de outubro de 1989 

Registros: 

 

  

Espaço Físico Disponível: 

Área do Terreno:  

Área Construída:  

1 – Bloco 1 

2 – Bloco 2 

3 – Bloco 3 

4 – Bloco 4 

5 – Quadra coberta 

6 – Quadra descoberta 

7 - Estacionamento 
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Bloco 1 Bloco 2 Bloco  3 Bloco  4 

01 Secretaria 

01 Sala da Direção; 

01 Sala de recepção de alunos; 

01 sala de supervisão; 

01 sala do SOE; 

01 sala de coordenação de 

professores; 

01 sala de professores; 

01 sala de mecanografia; 

01 copa de professores; 

01 Sala de Recursos Generalista; 

01 Banheiro Masc professores;  

01 Banheiro Fem professores;  

01 sala de multimeios; 

01 Sala de 

Recurso de 

AH/SD; 

01 Depósitos 

02 salas de apoio 

para pessoal da 

Limpeza e 

conservação da 

escola 

02 Banheiros 

01 Pátio coberto; 

01 Cozinha da 

escola; 

02 Salas de 

Aula; 

01 Biblioteca; 

01 sala Mais 

Educação 

01 Sala de 

recursos de 

artes para 

AH/SD; 

 

26 salas de aula – 

12 no primeiro 

pavimento e 12 no 

segundo 

pavimento; 

02 banheiros 

masculinos; 

02 banheiros 

femininos; 

 

Área Externa 

Estacionamento para 50 carros; 

01 quadra coberta; 

01 quadra descoberta; 

01 horta; 

Área livre; 

Estação de reciclagem de lixo; 

 

2.3 RECURSOS HUMANOS 

Diretor: Flávio Roberto P. Fraga  

Vice-Diretora: Maira Gomes Corsini Ayech  

Supervisores: Leonardo Valadares Campos,  Vera Lúcia Barreto de Oliveira e Zilneide 

Aparecida Fernandes 

Apoio: Nilza Elvira Pacheco Dani, Carolina Duarte Costa Ferreira e Rossana Cristina Wiziack 

Godoy 

Chefe de Secretaria: Ronam Severino Botelho 

Auxiliar de Secretaria: Leonardo Dias de Morais   
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Coordenadores  

José Aparecido Alves de Souza                                      Wesley Brito da Silva 

Filomena Kiyoko Suzuki Miranda                                Pedro Mesquita de Carvalho 

 

Professores matutino, vespertino e noturno 

Adriana de Souza Evangelista Juliano Santos da Costa 

Adriano Gomes Morais Kleber Junior Simão de Souza 

Alexandre Hamilton Chevalier Lucas Rodrigues do Nascimento 

Aline Fernandes da Silva Lucia de Fátima Lima 

Alritania Chavier Souza Quirino Luiz Dionísio Paz Lapa  

Álvaro Ramos de Oliveira Mailda da Silva Barbosa de Jesus 

Ana Michelle Ferreira Tadeu dos Santos Manuel Carlos Marques 

Candida de Brito Martins Márcio de Moura Lima Rocha 

Claudia Malena Borges Marcus Vinicius de Souza Teixeira 

Daniela Passos Giacomazzo Maria da Conceição de Lira 

Daniel Quintaneiro Abreu Maria Dalva da Silva Melo 

Denise Turati Flexa Marine Souza Lima 

Edmar Francisco de Figueiredo Maurício Meira de Souza 

Eduardo Alburquerque de Mello Max Roger Gemignani 

Fábio Soares de Lima Milena Machado de Lima 

Flávia Ervillha Lucci Neide Aparecida Silau de Jesus 

Francilene Noronha de Souza Osvaldo de Oliveira Nunes 

Francisco de Assis Coelho Paula Carolina Vasconcelos 

Gabriel Dias Ribeiro Pavla Goulart Hunka 

Gabriel Felipe de Paiva Paulo Medeiros Junior 

Gabriel Fernandes Rufo Pedro de Moura Teixeira 

Gerd Calvão Ribeiro Priscila Frotas Rodrigues Balieiro 

Giancarlo Medeiros da Silva Raquel Mary Costa Rufino 

Gláucia Valéria Fernandes Ferro Reinaldo Araujo Gregoldo 

Heloisa Raquel Inacio Costa Renato Lentini Neto 

Janaína Costa Pires Rosineide Correita Marques 

Janaína Moreira Coelho Ruth Chaves Martins 
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Ivana Dorville de Alburquerque Sheila Maria Duarte de Jesus 

Izabel Christina de Almeida Mendes Thais Araújo Gomes 

Janaína Costa Pires Thaynnara do Nascimento Moreira 

Janaína Moreira Coelho Thiago Barcellos e Alburquerque 

Janieire Crepaldi Valnei Broxado dos Santos 

Jeova Ramos Jordão Vanessa Suzuki Alves 

José Leomar Adelino Vivian Lourenço Lima 

Josimeire de Oliveira Lins Wandell Teixeira Cutrim 

Juaniucê Suaris Pereira  

Professores da Sala de Recursos generalista 

Sintia Matias Gontijo 

Osmael Ferreira Souza 

Professores da Sala de Recursos de AH/SD 

Lucimar Domingos Moreira     

Tiago C. Ferreira   

Fabiola G. Baquero (Psicóloga) 

Serviço de Apoio a Aprendizagem 

Orientadora Educacional: Rafaela Martins, Elaine Ribeiro, Iara Lucia Ferreira de Araújo 

Monitor: Eduardo Rodrigues de Camargo 

Auxiliares de Educação / Vigilância: Ildemar Gonçalves 

Auxiliares de Educação / Serviços Gerais: Maria Aparecida Ferreira Souza, Maria 

Rodrigues Paganini 

Funcionários Terceirizados / Serviços Gerais / Conservação e Limpeza: Elio Ribeiro de 

Farias, Erica Aparecida Caldeiras de Brito, Pedro Martins Ferreira, Erica Rodrigues de Farias, 

Suzana Maia de Castro, Marinaldo Gomes da Silva, Alessandra Fernandes Feitosa, Patricia 

Ferreira Costa, Magna do Rosário Dias, Regina Celia Rodrigues de Sousa, Antonio Azevedo 

dos Reis, Danilo Alves de Araújo, Kisila Dantas Dias, Luisa Luzinete do Vale Patrolino. 

Funcionários Terceirizados / Cozinheiros: Rejane Maria dos Santos, Leila de Sousa Albino 

dos Santos, Vanderli Maciel da Silva, Fernanda Maria de Souza, Maria Vilani Soares Silva, 

Valdina Albes Barbosa, Ernestina Maria Timbó Sousa, Endie Michele Pereira da Silva 

Rauline, Alessandra do Carmo da Silva, Maria Elza Batista Ribeiro Morais. 
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3.  CONTEXTUALIZANDO – O  PARANOÁ E ITAPOÃ 

        A cidade do Paranoá se caracteriza por 

um histórico de luta social para sua 

legitimação como região administrativa do 

Distrito Federal. A Vila Paranoá foi um dos 

acampamentos remanescentes da época da 

construção de Brasília. Foi fundada em 1957, 

quando da implementação dos canteiros de 

obras para a construção da Barragem do 

Lago Paranoá, daí a origem do seu nome, 

que é uma variante de Paranaguá, enseada 

do mar, baía fluvial. Após a inauguração de 

Brasília, em 1960, os trabalhadores, cerca de 

3 mil, permaneceram no local, devido à 

necessidade de conclusão das obras da usina 

hidrelétrica.  

O acampamento abrigava de forma desordenada cerca de 800 barracos, assentados 

próximo à barragem do Lago Paranoá. Ao longo dos anos, foram agregando-se à estrutura do 

antigo acampamento, vilas de moradia, ocupadas tanto pelos trabalhadores da barragem 

quanto por imigrantes. Na década de 80 a Vila Paranoá já era considerada umas das maiores 

invasões do Distrito Federal. Assim, depois da longa trajetória de resistência e luta dos 

moradores, a cidade conhecida hoje como Paranoá, foi fixada mediante o Decreto nº 11.921 

do Governo do Distrito Federal, em uma área que não corresponde à área original ocupada 

pela Vila. 

 Após a fixação da Vila Paranoá, a área do antigo acampamento tornou-se um parque 

ecológico, o Parque Vivencial do Paranoá. Aprovado pelo Conselho de Arquitetura, 

Urbanismo e Meio Ambiente – CAUMA, em 1992, e instituído pelo GDF por meio do 

Decreto 15.899/94, o objetivo de criação desse parque é preservar a vegetação da antiga Vila, 

árvores frutíferas plantadas pelas famílias e as edificações remanescentes como memória do 

antigo espaço.  

Dessa forma, o Parque Vivencial do Paranoá tornou-se um marco histórico para a 

memória daquele núcleo pioneiro. Sua preservação e valorização, como testemunho da 

construção de Brasília, foi uma reivindicação da própria comunidade que reside no local. 

Além do Parque, foram preservadas estruturas como a antiga caixa d’água e a escadaria da 
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Igreja São Geraldo, que havia sido construída em 1957 e acabou desabando em 2003, devido 

ao seu avançado estado de degradação. 

 Atualmente o Paranoá possui cerca de 60.000 habitantes, a maioria da população é 

constituída por mulheres, 52,42%. Do total de habitantes, 22,03% têm até 14 anos de idade. 

No grupo de 15 a 59 anos, que concentra a força de trabalho, encontram-se 66,05% do total. 

A faixa etária de 60 anos ou mais é representada pelo total de 11,92% dos habitantes.  O 

gráfico abaixo explicita a população do Paranóa por faixa etária e sexo. 

       

      Na tentativa de 

caracterizar essa população 

por raça e cor, o gráfico ao 

lado exemplifica a condição 

do Itapoã, cidade “irmã” do  

Paranoá que apresenta 

características sócio 

demográficas  equivalentes 
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No que se refere a escolarização da população concluímos que a população concentra-

se na categoria dos que têm o nível fundamental incompleto (40,99%) e ensino médio 

completo (17,31%). Vale destacar que 2,30% da população do Paranoá não teve acesso ou 

não concluiu o ensino fundamental e o ensino médio em idade apropriada, tendo em vista ter 

frequentado ou frequentar o EJA – Educação de Jovens e Adultos. Os que concluíram o curso 

superior, incluindo especialização, mestrado e doutorado somam 3,93% (Gráfico 6). 

            Quanto à prática de atividades extracurriculares, que desenvolvem significativamente 

a socialização, aumentam a autoestima e enriquecem a vida acadêmica e profissional das 

pessoas, verificou-se na pesquisa da Codeplan (2013) que o interesse é mínimo, pois 96,25% 

da população declarou não frequentar nenhum tipo de atividade extracurricular. Dos que 

fazem cursos de idiomas, o de inglês é o mais procurado, mas apenas com 3,27%. Esses dados 

evidenciam o desafio que os professores do CEF 01 tem de enfrentar com seus alunos diante 

do desinteresse educacional da comunidade em que estão inseridos. 

Quanto aos aspectos culturais da população do Paranoá verifica-se que os moradores 

têm pouco hábito de ir a museus, teatros, bibliotecas, parques e jardins, mostrando mais 

interesse em frequentar cinemas. O hábito de leitura é cultivado por 22,87% da população, e o 

de ir a shows, por 9,63%. A comunidade se mostrou bastante eclética com relação ao gosto 

musical, sendo as músicas sertaneja e gospel sua grande preferência. 

 Como opções de lazer a cidade oferece quadras de esporte, parques infantis, rampas 

de skate, quadra coberta para eventos, academias populares e o próprio Parque Vivencial. 

Apesar de possuir espaços destinados à prática de esportes, este é um hábito pouco verificado 
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na comunidade, apenas 13,62% têm esse hábito, sendo que dessa porcentagem, 7,57% optam 

pelo futebol. 

A proximidade do Lago Paranoá proporciona aos habitantes da cidade a oportunidade 

de desfrutá-lo como forma de lazer. A cidade também possui uma vista privilegiada de 

diversos pontos turísticos, como a ponte JK, o Congresso Nacional, a torre digital e a própria 

barragem, que quando abre suas comportas, oferece um belo espetáculo. Em 2018, a região 

ganhou mais uma opção de lazer – a Praia Norte, conhecida antigamente com Prainha do 

Lago Norte. 

 Apesar de todos os aspectos descritos acima, o acesso à cultura ainda é mínimo. A 

cidade não possui cinemas, teatros ou centros culturais, o que acaba restringindo o acesso 

àqueles que possuem meios de buscá-los em outras cidades. Assim, reivindicar um maior 

acesso à cultura seria uma das novas lutas do Paranoá contemporâneo.  

Com relação ao quantitativo de alunos na região, verifica-se que do total de estudantes 

do Paranoá, 77,46% estudam na própria região e 18,31% em Brasília (Plano Piloto). As 

demais regiões foram menos representativas. Somem-se aos 77, 46% próprios, os estudantes 

provenientes do Itapoã, pois segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 

– 2013, do total de estudantes do Itapoã, 34,88% estudam na própria região, 42,51%, no 

Paranoá e 17,35%, em Brasília (Plano Piloto). 

Diante dos dados acima relatados referentes à instrução da população do Paranoá, 

vemos que o cenário apresentado é um tanto complexo. O Paranoá conta com poucas escolas, 

que trabalham com uma demanda acima de sua capacidade. Essa demanda, por sua vez, está 

extremamente acrescida pela quantidade de alunos advindos de uma cidade fronteiriça, o 

Itapoã. Dessa forma, os professores acabam tendo que enfrentar salas lotadas, nas quais, 

apesar do esforço empregado, o trabalho pedagógico fica sensivelmente comprometido.  

 Outro grande problema à vista é a criação de um espaço habitacional chamado 

Paranoá Parque, que conta com 6.240 apartamentos, divididos em 390 blocos de quatro 

pavimentos. Essa nova área causará um crescimento demográfico expressivo, que afetará 

diretamente as escolas da cidade. Apesar da Secretaria de Educação prever uma área de 38000 

m² para a construção de escolas nesse local, a conclusão dessas obras só ocorrerá daqui a 

cinco anos. Durante esse período, as escolas do Paranoá serão responsáveis por abrigar os 

alunos do Paranoá Parque.  

 Além das questões apontadas acima, constata-se que na comunidade do Paranoá ainda 

existe certo descaso com relação à educação, vide-se a porcentagem elevada de pessoas que 

não estudam, 69,92%. Essa porcentagem, infelizmente, está diretamente associada aos altos 
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índices de violência nesta região. Em 2013, a Pesquisa Distrital por amostra de Domicílios 

verificou que o roubo e o furto foram os dois tipos de delitos mais observados no Paranoá.  

Esses são índices que afetam diretamente o contexto escolar, pois não só nos indicam a 

vulnerabilidade social a que nossos alunos estão submetidos como nos convida a reiterar o 

papel da escola como atuante na mudança dessa realidade. 

No entanto, para que isso ocorra, torna-se imprescindível a integração da comunidade 

com a escola. É necessário que a família priorize os estudos como forma de mudança social. 

O papel transformador da educação ainda não tem sido tão valorizado na comunidade do 

Paranoá. Muitos dos responsáveis, por terem uma rotina de trabalho extenuante, acabam 

delegando aos filhos a responsabilidade pelo cuidado de casa, isso faz com que os estudos 

fiquem em segundo plano.  

 Pela mesma rotina extenuante, as famílias não participam o quanto deveriam da vida 

escolar dos filhos (as), o que resulta na falta de motivação expressa em sala. Todo esse 

contexto nos impede de alcançar, em curto prazo, um nível de excelência na educação da 

comunidade. Pois vemos que, apesar do esforço empreendido para tentar manter os alunos na 

escola, muitos deles desistem e acabam engrossando a soma de pessoas que não estudam. 

Entretanto, apesar desse cenário desanimador, há uma motivação intrínseca à educação que 

nos impele a transformar essa realidade, inserindo a escola no contexto familiar, de modo que 

todos compreendam a sua importância na construção de um futuro melhor. 

 

3.1 CONTEXTO DA APRENDIZAGEM NO CEF 01  

O CEF 01 é uma das maiores escolas do Paranoá e atende cerca de 2000 alunos por 

ano. A tabela abaixo evidencia o total de alunos matriculados em 2018, bem como o 

quantitativo de aprovações e reprovações. Esses dados foram retirados do Censo Escolar 

2018. 

CEF 01 Centro de Educação Fundamental 01 

Total de alunos matriculados em 2018 1729 

EJA noturno 392 

Anos finais-6 ao 9 ano. Matutino e vespertino 1337 

Aprovados 1144 

Reprovados 271 

Evadidos 258 
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O  Brasil sofre com um grande problema educacional que é  a evasão escolar.  No DF  

os índices gerais de evasão são melhores, se comparados as demais regiões do país, porém 

ainda apresentam dados preocupantes. Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Anísio Teixeira), de 100 alunos que ingressam na escola na 1ª série, 5 não 

concluem o ensino fundamental, ou seja, 95 terminam a 8ª série (IBGE, 2007).  

Segundo esse mesmo órgão, de maneira geral, a educação básica vem sofrendo com o 

aumento da evasão escolar em todas as etapas do ensino desde 2014, contrariando o período 

de queda verificado de 2007 a 2013.  Segundo dados do Censo Escolar de 2014 e 2015, 

12,9% e 12,7% dos alunos matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio, respectivamente, 

evadiram da escola no período. A terceira maior taxa de evasão fica com o 9º ano do ensino 

fundamental (7,7%), seguido do terceiro ano do Ensino Médio, com 6,8%. Considerando 

todas as séries do ensino médio, a evasão chega a 11,2% do total de alunos nessa etapa de 

ensino. No CEF 01 a realidade não difere muito, vejamos os números de forma mais 

detalhada. 

 MATRICULADOS APROVADOS REPROVADOS EVADIDOS/

ABANDONO 

Alunos 6 ano de 2018  437 378 32 27 

Alunos 7 ano de 2018  390 200 + 71* 96 23 

Alunos 8 ano de 2018  281 260 5 16 

Alunos 9 ano de 2018  229 164 38 7 

TOTAL 1337 1073 – 80% 171 – 12,7% 73 – 5,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com essa tabela podemos notar um número significativamente maior de entrada de 

alunos no 6º ano se comparado com o número de matrículas do 9º ano. A taxa de reprovação 

de 12,7% é alta e de evasão coincide com os dados nacionais apresentados anteriormente. 

https://www.infoescola.com/educacao/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep/
https://www.infoescola.com/educacao/instituto-nacional-de-estudos-e-pesquisas-educacionais-anisio-teixeira-inep/
https://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
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As causas da evasão escolar são variadas. Condições socioeconômicas, culturais, 

geográficas ou mesmo questões referentes aos encaminhamentos didáticos – pedagógicos e a 

baixa qualidade do ensino das escolas podem ser apontadas como causas possíveis para a 

evasão escolar no Brasil. Uma das possíveis causas que justificam os dados da evasão escolar 

no CEF 01 do Paranoá, discutida entre  professores nas reuniões formativas está diretamente 

relacionada com o contexto sócioeconomico e cultural do Paranoá descrito anteriormente. 

Sabemos contudo que isso não exime a reflexão crítica do saber pedagógico dos atores 

envolvidos nos serviços educativos oferecidos a essa população. 

A tabela a seguir apresenta o Índice de desenvolvimento da educação básica – IDEB 

do CEF 01 

 

            Esse índice foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois 

conceitos para qualidade da educação: fluxo escolar(censo escolar) e as médias de 

desempenho nas avaliações (SAEB e Prova Brasil). Os dados evidenciam que nossa escola 

tem um grande desafio para alcançar as projeções futuras. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

Desde os tempos mais remotos, os seres humanos já transmitiam o seu conhecimento 

através das gerações. Pinturas rupestres, gestos, danças e narrações foram algumas das formas 

utilizadas para essa transmissão. Com as mudanças da vida em sociedade, e, 

consequentemente, do próprio homem, os processos de transmissão de conhecimento se 

institucionalizaram de modo a garantir a funcionalidade das novas ordens sociais 

estabelecidas, nesse novo contexto, a organização escolar se faz presente para suprir a 

necessidade de que o homem se torne um sujeito histórico, capaz de transformar a sua 

realidade por meio da aquisição sistemática e posterior socialização do conhecimento humano 

produzido.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a escola exerce um papel fundamental tanto para a 

propagação do conhecimento, quanto para o redimensionamento do processo de ensino-

aprendizagem. Em suma, a escola organiza, transforma e redimensiona o conhecimento 

humano numa troca constante com a comunidade na qual se insere.  

PARANOÁ IDEB 2013 IDEB 2015 PROJEÇÃO 

2017 

PROJEÇÃO 

2019 

CEF 01 3,2 3,6 4,5 4,7 
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A partir dessa troca, a escola deve tornar-se capaz de formar em seus alunos a 

capacidade de compreensão e transformação da realidade na qual se inserem econômica, 

social e politicamente, ou seja, ela deve torná-los cidadãos aptos a contribuir para a 

construção de uma sociedade mais equânime nos mais variados âmbitos.   

Torna-se necessário reconhecer que a escola tem um papel social que vai além da 

simples transmissão do conhecimento. Ela deve formar cidadãos críticos, reflexivos, 

autônomos e conscientes de seus direitos e deveres. O espaço escolar também deve propiciar 

aos estudantes ferramentas que viabilizem uma aprendizagem constante, que favoreça sua 

participação em relações sociais cada vez mais amplas, e possibilite a leitura e interpretação 

das informações que hoje são amplamente divulgadas, dotando-o da capacidade de buscá-las 

segundo as exigências de seu campo profissional ou de acordo com as necessidades de 

desenvolvimento social e individual, ou seja, o espaço escolar deve visar uma preparação 

sólida tanto para a inserção no mercado de trabalho quanto para uma intervenção crítica e 

consciente na vida pública. 

A vida escolar deve permitir que o indivíduo transite entre as infinitas possibilidades, 

no decorrer de sua existência, de maneira profícua, além disso, é necessário que ele possua 

uma formação cidadã que o permita fazer escolhas em prol do bem comum. Assim, a escola 

também tem um papel importante na transmissão e promoção de valores, que visem a 

harmonia, a justiça e o bem-estar comum. 

 Esses valores devem fazer parte de um aprendizado permanente, para que disso 

decorram os desdobramentos sociais, políticos e econômicos necessários à vida em sociedade. 

Além dos valores, há algumas atitudes e compromissos de suma importância que precisam ser 

trabalhados; solidariedade, cooperação, responsabilidade, respeito às diferenças culturais, 

étnicas e de gênero, repúdio a qualquer forma de discriminação e preconceito são alguns 

deles.  

É necessário frisar que a atuação do professor deve ser clara com relação aos valores, 

atitudes e compromissos nela inseridos. Isso será um fator determinante no processo de 

transmissão para os alunos, pois, por meio dos exemplos, eles compreenderão que a escola é 

um espaço de vivência para tais comportamentos. Nesse sentido, é preciso que os professores 

trabalhem com metodologias participativas, que problematizem os conteúdos e estimulem os 

alunos a pensar, questionar, colocar suas opiniões, divergências e dúvidas, assim como trocar 

informações com o grupo de colegas, defendendo e argumentando sobre seus pontos de vista. 

De certo modo, poderíamos classificar as considerações feitas acima como 

concernentes ao contexto escolar em um âmbito micro social. No entanto, contamos com 
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outras questões sociais que estão diretamente atreladas a decisões políticas de órgãos 

governamentais. A democratização, universalização e combate à evasão escolar são algumas 

delas. Faz-se necessário que a sociedade civil esteja mais envolvida com essas questões, de 

modo que seja capaz de cobrar do Estado um compromisso legítimo com a superação destes 

problemas, e, consequentemente, com o funcionamento adequado das instituições de ensino 

no país. 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES E CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Antes de elencar os princípios orientadores que elegemos para dar sustentação pedagógica ao 

trabalho realizado, é importante ressaltar a concepção de ser humano e a concepção de educação 

que abraçamos em nossa escola. Dessa forma, responderemos algumas questões fundamentais para 

quem se dedica à tarefa de educar: A quem educar? Para quê educar? Por que educar? Como 

educar? 

Sabemos que a educação é um ato de 

intervenção no mundo, é intenção. Assim 

sendo, é pertinente que as instituições de 

ensino, para que busquem atingir os fins que 

intencionam, explicitem suas ideias e 

propostas respondendo às perguntas acima. 

Como documentos norteadores temos: 

Currículo em movimento, Pedagogia 

histórico-crítica, Psicologia histórico-

cultural, Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as 

Aprendizagens 
 

Concepção de ser humano – ser histórico, portanto inacabado, crítico e criativo. Sujeito que 

aprende e ensina ao criar suas próprias condições materiais e espirituais de existência. 

Transforma a realidade ao mesmo tempo em que por ela é transformado, por meio das 

relações sociais, culturais e ambientais. 

Concepção de educação – processo de aprendizagem e ensino que ultrapassa a mera 

reprodução de saberes, prontos e acabados e favorece a produção e apropriação de 

conhecimentos. Possibilita o exercício da cidadania e o desenvolvimento da consciência 

crítica. 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/diretrizes_pedagog_3ciclo.pdf
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Princípios Epistemológicos e referenciais teóricos – “é de fundamental importância a 

veiculação pela escola, do conhecimento construído pela humanidade, materializado nas 

ciências e nas artes, não de uma forma descontextualizada, que priorize a acumulação acrítica 

de conhecimentos, mas para permitir que as novas gerações se apropriem, sem a necessidade 

de refazer o processo, do patrimônio da humanidade, isto é, daqueles elementos que a 

humanidade já produziu e elaborou” (Saviani – 1995). Nessa perspectiva, ganham especial 

atenção os métodos, o desenvolvimento da consciência crítica, o diálogo entre saber erudito e 

saber popular e a consciência do caráter provisório do conhecimento. 

 Embora entendamos ser importante privilegiar os conhecimentos científicos, nossa 

proposta não toma como ponto de partida, na construção do currículo, os conteúdos das 

diversas áreas do conhecimento de forma isolada, atemporal e cristalizada, como na educação 

tradicional e enciclopédica. Estes vêm atrelados às necessidades demandadas pela realidade 

existencial dos educandos. O cidadão aprendente é tomado dentro do seu contexto e, nessa 

perspectiva, são as situações e exigências da vida social desses indivíduos que mobilizarão 

suas estruturas cognitivas no sentido de demandar os conteúdos específicos de cada área do 

conhecimento. Claro está que essas situações demandantes não dividem rigidamente a 

realidade em ciências e disciplinas, o que nos obriga a promover, para dar conta do real, a 

integração entre as diversas áreas do conhecimento. 

 Uma teoria que está incorporada aos nossos princípios norteadores é a Teoria da 

Aprendizagem Significativa. Para Ausubel (1980), seu criador, ocorre aprendizagem 

significativa quando uma nova informação recebida “ancora-se” em subsunçores, isto é, em 

conhecimentos relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendente. Dessa forma, novas 

ideias ou conceitos podem ser aprendidos ou guardados de forma significativa se outras ideias 

e conceitos estiverem claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo.  

A Aprendizagem Significativa é, portanto, aquela que produz significados claros e 

precisos para o educando, que provoca relações entre os novos conceitos, e aqueles mais 

gerais (subsunçores) que ele traz em sua estrutura cognitiva. Há assim, uma interação entre os 

conceitos prévios e as novas informações, os quais servem de ancoradouro para assimilar o 

novo, ao mesmo tempo em que serve para transformá-los e expandi-los em função dessa 

ancoragem. Do contrário, teremos apenas a aprendizagem mecânica, que, pela falta de 

subsunçores, ou seja, de um “material” prévio na estrutura cognitiva do aprendiz, se dá apenas 

no plano da memória e é, por esse motivo, facilmente perdida, além de não produzir 

conhecimento significativo. 
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 O conceito de Aprendizagem Significativa incorpora, além da dimensão cognitiva, a 

dimensão social e a dimensão desejante do conhecimento. O enfoque de Novak, coautor da 

teoria, não restringiu a aprendizagem ao aspecto cognitivo, mas considerou também as outras 

dimensões do conhecimento. Essa consideração leva à ampliação do conceito de 

aprendizagem significativa, pois mostra que não basta que o conteúdo a ser aprendido tenha 

significado para quem se aprende, mas há que haver disposição para dar significado a esse 

conteúdo. Para Moreira (1999), o significado psicológico surge com a transformação do 

conteúdo potencial em conteúdo diferenciado para o indivíduo, que estabeleceu relações com 

ideias que já possuía. Essa perspectiva aproxima-se da psicologia integradora de Wallon, que 

toma o sujeito da aprendizagem no seu pensar, sentir e agir. 

 É importante frisar que a Teoria da Aprendizagem Significativa mantém convergência 

com os princípios da pedagogia do professor Paulo Freire, que propõe que os processos de 

ensino-aprendizagem tenham como ponto de partida (nunca chegada) o que o educando já 

sabe. Concebendo-o não como uma tábula rasa, mas como um ser pensante, que já possui 

uma leitura de mundo e que, ao mesmo tempo em que sofre a ação da sociedade em que vive, 

age também sobre ela. Esse conhecimento de mundo que o educando tem é o que possibilitará 

estabelecer diálogo com o novo conhecimento na tentativa de aprendê-lo. Em última 

instância, funciona como subsunçor para ancorar o conhecimento a ser aprendido na escola. A 

pedagogia freireana, também não fica circunscrita aos aspectos cognitivos da aprendizagem, 

mas dá igual relevância às dimensões motivacionais e sociais na aquisição do conhecimento, 

dimensões essas que se materializam na esfera política, isto é, na práxis dos educadores e 

educados, sujeitos que têm desejos e aspirações e que vivem em um mundo desigual. 

 O conhecimento, nessa perspectiva, adquire a função de ferramenta para que os 

sujeitos aprendentes, educador e educando, transformem o mundo e para que, no momento 

mesmo em que estão aprendendo, utilizem os novos conhecimentos para melhorarem as 

condições materiais e espirituais de suas existências, sem que fiquem condenados a acumular 

saberes vazios para serem usados em um futuro que não se sabe quando virá. Trata-se, 

portanto, de uma pedagogia que possibilite aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos, enfim, propicia aprender a ser. Pensamos que essas aprendizagens que, por sinal, 

estão descritas no relatório da Unesco sobre a Educação para o século XXI, devam ocorrer, 

não dentro de uma perspectiva apenas técnica e economicista, o que seria amesquinhar o 

caráter humano da formação da pessoa (Freire 1979), mas principalmente dentro de uma 

visão integradora, entendendo a educação e o ser humano nos aspectos cognitivo, na esfera do 

afeto e do desejo e em igual medida, do social e político. 
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 Ainda dentro dos princípios epistemológicos, nas várias vertentes do sócio 

construtivismo encontramos respostas para a nossa concepção do conhecimento, para o 

conceito de aprendizagem, de avaliação, para a relação professor-aluno etc., como 

sintetizamos abaixo: 

a- A inteligência é um processo. A pessoa fica inteligente porque aprende. 

b- A aprendizagem é contínua em todos os momentos da existência. 

c- A escola incorpora o que vem das experiências fora dela. 

d- A aprendizagem é essencialmente perpassada pelo outro, pelo grupo, pelo social. 

e- Aprende-se resolvendo problemas. 

f- Aprende-se a partir do mergulho amplo nos elementos fundamentais de um 

problema. 

g- O erro construtivo é parte do percurso da aprendizagem, o que o torna previsto, 

permitido e desejado. 

h- Avalia-se para planejar a didática, no início e durante todo o processo de 

aprendizagem. 

i- Pratica-se uma forma de intervenção democrática, atribuindo-se ao professor o 

papel de condutor e mediador das aprendizagens dos alunos, embora ambos sejam 

sujeitos do ato do conhecimento. 

j- O diálogo é utilizado como método no processo de aprendizagem. 

Princípios Didáticos Pedagógicos – busca-se avançar no sentido de romper com o paradigma 

da educação tradicionalista. Embora o discurso tenha mudado, nossa prática educativa ainda 

está muito influenciada pela educação clássica: a aprendizagem ainda é concebida como 

atividade individual; ainda se cobram a memorização, pedaço a pedaço, de conteúdos 

descontextualizados e o erro, momento necessário do processo de aprendizagem ainda é 

bastante reprimido. 

 Assim, quanto aos procedimentos a serem utilizados em sala de aula, elegemos 

aqueles que propiciem o aguçamento da curiosidade; o estímulo ao diálogo e à observação; a 

utilização de práticas diversificadas; o diálogo problematizador, que se dá por meio da 

proposição de desafios ou de situações-problema aos educandos para que avancem em seu 

processo de construção do conhecimento; a proposição de atividades coletivas que estimulem 

o desenvolvimento do grupo bem como de atividades individuais e coletivas que desenvolvam 

as funções psicológicas superiores (atenção voluntária, memória lógica, pensamento verbal, 

emoções complexas etc.). 
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Princípios Éticos – deve ser estimulado o aprendizado e a vivência de valores éticos, por meio 

de incentivo ao diálogo horizontal entre professores a alunos e ao desenvolvimento no 

ambiente escolar de um clima de solidariedade, de cuidado ao patrimônio público, ao meio 

ambiente e às regras de comportamento. Nesse particular, enfatizamos a necessidade da 

criação coletiva de um Código de Ética e de um regimento interno, dos quais deverão 

participar todos os segmentos da comunidade escolar, em especial os alunos, para que, na 

qualidade de protagonistas dessas ações, exercitem a cidadania e desenvolvam valores. 

Destaque especial deve ser dado ao tema transversal Ética, que deverá permear o currículo. 

6. OBJETIVOS 

 Desenvolver a capacidade critico-reflexiva do aluno para a compreensão do seu 

contexto socioeconômico e cultural de modo que este possa reconhecer-se no papel de 

agente transformador de sua realidade. 

 Propiciar aos alunos condições para que desenvolvam, por meio dos conteúdos 

previstos, as habilidades e competências necessárias para sua plena atuação intelectual 

em sociedade.   

 Promover a construção de valores e atributos de conduta, visando à formação de 

sujeitos éticos, que ajam com respeito, responsabilidade e cooperação, e estejam aptos 

ao exercício da cidadania, em sua verdadeira dimensão e real significado. 

 Oferecer condições que estimulem a vontade de aprender de forma significativa. 

Descobrindo e construindo novos saberes, que tenham aplicabilidade na vida prática e 

venham a servir como escopo para a continuidade dos estudos. 

 Propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento de atitudes de valorização do ser 

humano e preservação da natureza, além da valorização dos hábitos de leitura e prática 

esportiva como garantia de saúde mental e física. 

 Interagir com a comunidade, realizando parcerias com fins educacionais que venham a 

contribuir para o crescimento e a realização de seus integrantes como pessoas 

geradoras de bem-estar social. 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

       O CEF 01está organizada em ciclos para as aprendizagens, mais precisamente desenvolve 

o 3º Ciclo para as aprendizagens, conforme orientação do Currículo em Movimento.  

 

TEMPOS DO CEF 01 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
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TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO TURNO NOTURNO 

7:30 – 12:30 13:10 – 18:10 19:00 – 23:00 

 

 

 

 

 

 

.DISTRIBUIÇÃO DOS HORÁRIOS 

O CEF 01 apresenta sua organização escolar em salas ambiente, concebendo uma 

especialização das salas de acordo com as disciplinas que sediarão. Assim, pode-se ter salas 

de geografia, de história, matemática etc., e os alunos, não mais os professores, se deslocarão 

entre as salas a cada mudança de aula. O objetivo desta organização de espaços é que cada 

sala, uma vez especializada, conte com os subsídios materiais necessários para a ilustração e 

enriquecimento das aulas. As aulas são divididas em 5 horários diários de  1 hora aula. 

 MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

1º HORÁRIO 7:30 – 8:15 13:10 – 13:55 19:00 – 19:40 

2º HORÁRIO 8:15 – 9:00 13:55 – 14:40 19:40 – 20:20 

3º HORÁRIO 9:00 – 9:45 14:40 -15:25 20:35 – 21:15 

LANCHE 9:45 – 10:05 15:25 – 15:45 20:20 – 20:35 

4º HORÁRIO 10:05 – 11:50 15:45 – 16:30 21:15 – 21:55 

5º HORÁRIO 11:50 – 12:30 16:30 – 17-10 21:55 – 22:35 

 

ESPAÇOS E SERVIÇOS DO CEF 01 

 

Equipes de Apoio -Segundo a Portaria Nº 15, de 11 de fevereiro, que aprova o Regimento 

Interno da Secretaria de Estado de Educação, define no seu Art. 122. “Entende-se por Equipe 

de Apoio a integração dos três Serviços de Apoio aos estudantes na unidade escolar: Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento 

Educacional Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada e 

fundamentados teórico-metodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural.” 
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As Equipes de Apoio constituem-se serviços de apoio técnico-pedagógico de caráter 

multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia, Pedagogia e 

licenciaturas. O serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho 

de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

A atuação das equipes de apoio deverão ser direcionadas para o assessoramento à 

pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas 

perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais 

instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

As equipes de apoio do CEF 01, trabalham tomando como referencia algumas áreas de 

atuação, quais sejam: 1º) área de suporte do processo de gestão escolar; 2º) área da assessoria 

ao processo de ensino e aprendizagem, avaliação e adequação educacional; 3º) dimensão da 

formação contínua; Para uma atuação efetiva dos profissionais das Equipes de Apoio (SEAA, 

SR e OE), o trabalho será organizado em áreas que podem ocorrer concomitantemente em 

todo tempo e espaço do contexto escolar 

Sala de recursos generalista- Oferece subsídios pedagógicos e contribui para a 

aprendizagem dos conteúdos da classe comum a alunos com necessidades educacionais 

especiais. O trabalho desenvolvido na sala de recursos deve partir dos interesses, necessidades 

e dificuldades de aprendizagem específicas de cada aluno. 

Sala de recursos de Altas Habilidades/Superdotação - Oferecer aos alunos AH/S do 

Paranoá/Itapoã oportunidades educacionais que atendam às suas necessidades acadêmicas, 

intelectuais, artísticas, emocionais, e sociais;  promovendo o desenvolvimento de habilidades 

de pensamento crítico, criativo e de pesquisa que cultivem seus interesses e habilidades. Sala 

de Talentos e Sala de Ciências. 

Serviço de Orientação Educacional – SOE - é exercido por profissionais 

devidamente habilitados, responsáveis pelo assessoramento integral aos professores, alunos e 

seus familiares. As ações do SOE são sistematicamente planejadas e avaliadas no sentido de 

atuar, prioritariamente, de forma preventiva junto aos diferentes atores do processo 

educacional, com a intenção de contribuir para o êxito do processo de ensino-aprendizagem. 

Serviço Equipe Especializado de apoio e aprendizagem - SEEAA - é multidiscipli-

nar, composta de profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia, que tem como 

objetivo principal contribuir para a superação das dificuldades presentes no processo de 

ensino e escolarização, por meio de uma atuação institucional. 
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Coordenações coletivas  

A coordenação pedagógica nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, 

prevista em Portaria, é resultante de conquista política dos professores por meio de lutas 

históricas travadas durante anos, sob o argumento de que contribuiria para a melhoria 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 caráter coletivo da coordenação pedagógica, destacamos o prefixo 

co da palavra coordenação significando estar próximo, junto com os pares; representa a 

possibilidade de uma co+ordenação. Para Anastasiou (2009, p. 223), coordenação “[...] é o ato 

de conjugar, concatenar um conjunto de elementos ou atividades, ou a gestão de determinado 

projeto ou setor, sendo responsável pelo andamento, pelo processo (setor, equipe, projeto, 

etc.)”. 

Os espaços de coordenação pedagógica se configuram como um importante espaço-

tempo de aprendizagem e formação docente.  A aprendizagem neste local deve acontecer de 

forma intencional e não intencional. As conversas e trocas de saberes entre os professores são 

fontes de uma aprendizagem não intencional, enquanto a proposta de uma formação 

direcionada com temáticas, problemas e soluções específicos da escola marcam a 

intencionalidade da aprendizagem. Nesse sentido  O CEF 01 desenvolve de forma intencional 

discussões, debates e estudos sobre temas relevantes para comunidade local. 

 

Reagrupamento interno – Segundo as Diretrizes Pedagógicas (2012), trata-se de uma 

estratégia pedagógica que envolve todos os alunos de uma mesma turma, agrupados de acordo 

com as dificuldades de aprendizagem, em que o professor deve assegurar o atendimento dos 

diferentes grupos da sala e não apenas aos estudantes com atrasos de aprendizagem. Promove 

a integração da turma, que é dividida em grupos entre 4 e 5 alunos, separados de acordo com 

as notas, entre os que alcançaram as maiores e menores notas, a fim de que eles possam se 

ajudar e melhorar o rendimento da turma em geral. 

 

Escola Integral GDF - Proporciona aos alunos interessados em participar do projeto a 

oportunidade de vivenciar atividades físicas, de reforço educacional, de música, e de educação 

ambiental como forma de complementar os ensinamentos em sala de aula, visando à melhora 

do desempenho escolar dos participantes. Visando a Integralidade, Intersetorialização, 

Transversalidade, Diálogo escola e comunidade, Territorialidade, Trabalho em rede. 
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CEF 01 Sustentável – Promover a consciência ambiental é o objetivo principal desse projeto, 

e através do trabalho com questões sobre o reaproveitamento de materiais, pretende-se 

conscientizar a comunidade escolar a respeito da importância da reciclagem como forma de 

manutenção e preservação dos recursos naturais e materiais de nosso planeta. A estação de 

reciclagem é um espaço de aprendizagem para disciplinas de PD, Geografia e Ciência.  

 

Horta do CEF 01 -   O projeto horta no CEF 01 teve como objetivo reaproveitamento do 

espaço físico por meio da criação e manutenção de uma horta de alimentos orgânicos. A horta 

permite a multidisciplinaridade como um fator de integração de conhecimentos para os 

próprios alunos e serve com espaço de aprendizagem para os alunos do EJA interventivo. 

Outro ponto fundamental, é que os alimentos produzidos podem exercer um papel 

complementar na merenda escolar. É possível, ainda, estimular hábitos alimentares mais 

saudáveis, e a preservação do meio ambiente.  

Esporte no CEF 01 - Promove a socialização e oferece princípios de cidadania a menores 

carentes do Paranoá matriculados no CEF 01 bem como oportuniza o surgimento e o 

aperfeiçoamento de novos valores no cenário esportivo. Acontece no contra turno das aulas na 

modalidade de futebol. 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

Os projetos discutidos pela escola e integrantes do conteúdo a ser desenvolvido com 

os alunos, não são meras ações a serem cumpridas, apenas em atendimento a dispositivos 

legais. São conteúdos integrados aos assuntos curriculares e com estrito vínculo com os 

princípios de interdisciplinaridade e participação dos membros da Escola. 

É função da escola, formar o cidadão, assegurando ao estudante diversas 

oportunidades que propiciem às aprendizagens significativas e às práticas de convivência 

democrática. A instituição de ensino precisa se organizar de forma adequada, com o propósito 

de constituir um espaço favorável à plena formação do estudante. Além dos conteúdos 

próprios de cada disciplina, os projetos educativos listados abaixo são desenvolvidos durante o 

ano letivo escolar com a supervisão e auxílio do grupo de professores e de toda a comunidade 

escolar 

 Mostra de Ciências, Cultura e Arte - Incentiva as atividades científicas, culturais e de 

arte, através da elaboração e execução de projetos bimestrais, que culminam no dia do 
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evento, auxiliando assim, na construção do conhecimento, promovendo o 

desenvolvimento da criatividade e da capacidade inventiva e investigativa nos alunos. 

 Festa Junina - Integra a comemoração da festa junina com projetos de resgate social, 

favorecendo a valorização da cultura e do folclore brasileiro, bem como procurando 

exercer a cidadania através de ações concretas, solidárias e participativas, em 

benefício da melhoria da vida. 

 Projeto  Semana Cultural da EJA do Noturno 

 Infoteca - A revitalização e informatização do espaço visa ampliar as possibilidades de 

pesquisa e aprendizagem dos alunos. Aliar as tecnologias da informação e 

comunicação na educação é uma das metas da nossa unidade escolar. 

 Hallowen – Promove integração dos alunos, visando o conhecimento da cultura de 

outros países. A organização da Sala do terror é feita pelos próprios alunos, assim 

como a preparação das apresentações musicais. A disciplina de língua inglesa é 

responsável pela programação e organização do evento anual. 

 Dia da Consciência Negra – Promove a culminância de projetos desenvolvidos durante 

o ano sobre o tema, com a finalidade de orientar os alunos sobre a importância do 

respeito a fim de formar cidadão não-racistas. 

 Projeto das mulheres inspiradoras – 

 Clube da matemática – Consiste em um clube de estudos para a aprimorar habilidades 

na área matemática e preparar alunos para participar de competições além de 

ambientar sala 13 com materiais pedagógicos do ensino da matemática. Acontece 1 

vez por semana no período vespertino. Participam alunos que se destacam na área da 

matemática e tem interesse em desenvolver suas habilidades. 

 Jogos Interclasses - Promovem a integração dos alunos do CEF 01 através do esporte, 

oferecendo a prática desportiva como instrumento para a superação do individualismo 

e a formação da personalidade, independente de seus talentos, assegurando a todos o 

acesso a esta prática. 

 

8. PROCESSO AVALIATIVO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

Na perspectiva dos Ciclos para as Aprendizagens, acredita-se que todo o processo de 

aprendizagem deva ser visto pelos envolvidos como momentos de crescimento, 

proporcionando micro avaliações e diferentes formas de fazê-las, visando alcançar a todos os 

estudantes. Os procedimentos traçados são: reagrupamentos intraclasse e interclasse, micro 
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avaliações que valorizem a produção dos estudantes em todo o processo de ensino-

aprendizagem, Conselho Participativo, organização das carteiras em duplas, promovendo a 

colaboração entre os estudantes, 30% da nota em provas e 70% das notas em outros diferentes 

meios de avaliação. 

 Avaliar é uma ação humana presente em todas as instâncias da vida e realizada por 

todas as pessoas em suas interações nos grupos sociais. Constantemente, nas ações cotidianas, 

avalia-se, mesmo que de forma assistemática e inconsciente. Logo, pode-se afirmar que a 

avaliação está presente em toda prática pedagógica, de modo informal ou sistemático, quer 

seja aceita, ou não, pelos avaliados e avaliadores. O que se observa é que a avaliação formal, 

no âmbito educacional, está carregada de representações negativas e de resistências à sua 

ação. Tradicionalmente, a avaliação foi tomada no imaginário escolar quase como um fim no 

processo de ensino-aprendizagem e materializada através de escores que, historicamente, 

adquiriram um caráter de verdade inquestionável para medir numericamente o desempenho 

dos educandos, promovendo os “mais aptos” e retendo ou excluindo os “incompetentes”. 

 Nessa perspectiva, a avaliação não é utilizada para realizar ações de mudança no 

processo de ensino. Seu caráter é classificatório e finalista e baseia-se na concepção de que a 

inteligência é um dom individual. Logo, sua função primordial é medir, rotular e classificar os 

educandos em fracos, médios e fortes. Essa prática tradicional de avaliação, essencialmente 

seletiva e classificatória, não contribui para tomadas de decisão no sentido de produzir 

avanços no processo-aprendizagem. 

 Com a gênese de novas concepções de educação, a avaliação, paulatinamente, começa 

a perder o cunho hierarquizador e seletivo e passa a adquirir uma função formativa, 

transformando-se, de acordo com Perrenoud (1999), em um destacado instrumento de 

regulação contínua das intervenções pedagógicas. Surgem concepções mais democráticas, 

com caráter de mediação da aprendizagem e a função de produzir, no dizer de Luckesi (1986), 

“julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada 

de decisão”. A avaliação passa, assim, a ser diagnóstica, perdendo o cunho terminal e 

classificatório dos exames tradicionais. 

 Entende-se que a avaliação, para servir a uma aprendizagem significativa, deve 

contemplar três aspectos citados por Matui (1996): de ser diagnóstica, mediadora e dialógica. 

Diagnóstica, porque deve servir para aferir quais conhecimentos, na estrutura cognitiva, 

podem ancorar novos conhecimentos, isto é, deve “mapear” aquilo que o aprendiz sente, 

deseja e sabe a respeito do objeto de conhecimento, para, a partir daí, serem planejadas 

estratégias desafiadoras de ensino. Mediadora, porque é a partir do diagnóstico que o 
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educador fará problematizações ao educando para facilitar o relacionamento do novo 

conhecimento com os subsunçores de sua estrutura cognitiva. Dialógica, porque é por meio 

do diálogo que a mediação problematizadora do professor materializa-se, pois, se não for pelo 

diálogo, cairá na pura transmissão de conhecimentos que, quase sempre, ignora o que já foi 

construído previamente pelo educando. 

 Em suma, a avaliação fornece dados e informações para que o professor programe 

intervenções pedagógicas. Nesse sentido, essas informações são úteis para programar novas 

dicas e orientações, problemas e desafios para que os alunos estabeleçam relações e 

desenvolvam habilidades e condutas de valor. Ou seja, analisada desse ponto de vista, a 

avaliação integra o processo pedagógico e é concebida como um processo contínuo de 

diagnosticar dificuldades, obstáculos e concepções prévias dos alunos e fonte de reinvenção 

da prática pedagógica.  

 

9. MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

 A Educação de jovens e adultos – EJA é uma modalidade de ensino que apresenta 

características peculiares às especificidades de sua clientela. É destinada, como foi definido 

na Lei n° 9.394/96 – LDB, àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

Ensino básico na idade própria e passa, por essa Lei a ser denominada Educação de Jovens e 

Adultos, em substituição ao termo Ensino supletivo, denominação da LDB anterior 

(5.692/71).  

 Diferentemente do antigo Ensino Supletivo, que visava completar a vida escolar do 

estudante jovem e adulto, fornecendo - em caráter propedêutico, em prazo mais restrito e de 

forma descontextualizada - apenas o acúmulo de conteúdos para que esses indivíduos 

pudessem prosseguir os estudos, a EJA tem como escopo propiciar formação continuada a 

esses sujeitos, inserindo-os no mundo letrado e promovendo o mais rápido possível, um 

melhor posicionamento desses indivíduos na sociedade, melhorando, assim, a qualidade de 

sua participação cidadã nesta mesma sociedade. Enfim, o que se pretende não é apenas 

adestrar para a participação subalterna no mundo do trabalho, esperando uma vida melhor 

quando o aluno estiver adequadamente preparado para um vestibular. 

 Isso não significa que se deva abandonar os conteúdos científicos e culturais 

acumulados pela humanidade, expressos nas diversas disciplinas do currículo, muito pelo 

contrário. Pretende-se, sim inserir esses conteúdos na realidade concreta dos estudantes de 

forma integrada para que eles possam intervir na sociedade de forma mais competente e 
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criarem motivação para a aquisição de novos conhecimentos, compreendendo a eterna 

incompletude do saber, conscientizando-se, assim, da necessidade da formação continuada. 

É importante que se atente para o fato de que os jovens e os adultos trabalhadores 

motivam-se melhor quando se relacionam com conhecimentos que dizem mais respeito à sua 

realidade existencial, às suas aspirações. Assim, consideramos que a EJA deve levar em conta 

os seguintes princípios da Andragogia: jovens e adultos têm desejo de aprender; aprendem 

somente o que têm necessidade; centralizam a aprendizagem em problemas reais; a 

experiência de vida afeta o aprendizado; a informalidade do ambiente de aprendizagem 

concorre para um melhor aprendizado; a utilização de vários métodos produz melhor 

aprendizagem; os jovens e adultos gostam de descobrir por si mesmos. 

1° e 2° segmentos da EJA 

 Os componentes curriculares do 1° Segmento da EJA, Atividades, compreendendo 

alfabetização e pós alfabetização, matematização, Estudos Sociais e noções de ciências e do 

2° Segmento (Língua Portuguesa, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna, Artes, 

Matemática, Ciências Naturais, Geografia e História), são distribuídos em 20 horas semanais, 

sendo quatro horas de aula diárias e, no mínimo 100 dias letivos. As aulas são ministradas por 

professores generalistas (1° Segmento) e específicos para cada componente curricular (2° 

Segmento). Esses professores têm oito horas semanais de coordenação pedagógica, sendo 

quatro horas com seus pares no ambiente escolar e quatro fora da escola e de doze horas 

destinadas ao atendimento de alunos em sala de aula. 

O currículo deverá ser organizado e operacionalizado levando-se em consideração o 

referencial interpretativo que toma a realidade existencial e cognitiva dos educandos como 

ponto de partida do processo de conhecimento, sempre na perspectiva de quem aprende e na 

renúncia à visão preconceituosa e reducionista de que os alunos chegam totalmente ignorantes 

na Educação de Jovens e Adultos.  

Terá como parâmetro o texto base construído coletivamente nas plenárias 

regionalizadas, no Distrito Federal, no ano de 2013, das quais o CEF 01 participou. Este 

documento, construído de forma amplamente democrática, preceitua que a modalidade EJA 

deve priorizar o diálogo entre as áreas do conhecimento, rompendo assim com a lógica 

fragmentada das diversas disciplinas; deve atender às necessidades dos educandos de 

percorrer trajetórias de aprendizagem de forma diferenciada, alternada ou em combinações; 

deve respeitar os ritmos pessoais e coletivos, considerando a distribuição do tempo do 

educando trabalhador entre escola, trabalho e família.  
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Nessa construção coletiva, a matriz curricular que está sendo disponibilizada pela 

SEEDF, cujos eixos integradores são Cultura, trabalho e tecnologias, buscou refletir a 

necessidade existencial dos sujeitos jovens e adultos trabalhadores e é flexível para que esses 

mesmos sujeitos possam participar continuamente da seleção de novos conteúdos. 

 Valores e Atitudes também estão disseminados no currículo, o que permite ao 

educador intervir de forma permanente na formação integral do aluno. Para tanto, os 

professores devem superar a postura tradicionalista e perceber o aluno na sua totalidade, 

reconhecendo as três dimensões inseparáveis da aprendizagem: cognitiva, desejante e a 

social/política, conscientizando-se que o desenvolvimento de qualquer uma delas influencia 

as demais. Assim, desejos, atitudes, posturas políticas e sociais, implícitos na descrição do 

currículo contemplam todas as dimensões da aprendizagem.   

No 1º Segmento o aluno é aprovado no conjunto dos componentes curriculares; nos 2º e 

3º Segmentos, o valor atribuído a testes ou provas, como instrumentos de avaliação, não pode 

ultrapassar 30% (trinta por cento) da nota final, no caso deste estabelecimento estão inseridos 

o simulado e os projetos ; os outros 70% (setenta por cento) devem ser distribuídos entre 

diversos instrumentos e procedimentos avaliativos, elaborados à luz do currículo, centrados 

nas competências e nas habilidades trabalhadas pelo professor e educando. O aluno será 

considerado apto quando obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor previsto do 

total das atividades avaliativas realizadas pelo professor; no 1º Segmento do conjunto de 

todos os componentes curriculares e nos 2º Segmento, por componente curricular, bem como 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas trabalhadas no 

semestre, conforme lei. O resultado final na Educação de Jovens e Adultos é expresso por 

meio dos conceitos A (Apto), NA (Não Apto) e ABA (Abandono) ao final de cada semestre. 

Nos cursos presenciais, para os alunos do 2º Segmento que não concluíram determinado 

componente curricular no decorrer do semestre, é atribuído o conceito EP (Em Processo). Ao 

final do semestre letivo, será registrado ABA (Abandono) no caso dos alunos evadidos.  

Cálculo da Média Semestral (CEF 01): 

SP+ PS + AD = NB (Nota do Semestre) 

 

SP(Somatório de Provas)= Valor Máximo 5,0 ou 50% da nota total 

PS(Postura Social) = Valor Máximo = 1,0 ou 10% da nota total 

AD( Atividades Diversificadas)= Valor Máximo 4,0 ou 40% da nota total 

NB (Nota do Semestre)= Valor Máximo 10,0 
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OBS: Para o 1º Segmento ou disciplinas que não realizarem provas ou testes as atividades 

avaliativas deverão estar descritas no planejamento semestral individual do professor. 

 

10. EJA INTERVENTIVO (1ª SEMENTO – 1ª A 4ª ETAPA) 

Avaliação tem sido um ponto de interrogação quando se trata de alunos com necessidades 

educacionais especiais. Avaliar o quê? Como avaliar se os alunos apresentam características e 

funcionalidades específicas? Nesse sentido, não pode ser compreendida como um ato 

estanque e isolado do processo de ensino e de aprendizagem, com objetivo apenas de aferir 

resultados e medir conhecimentos. Avaliar é identificar as competências e as habilidades 

desenvolvidas pelo aluno, para que o professor possa replanejar suas atividades pedagógicas 

na busca do aprendizado pelo aluno, utilizando metodologias diferenciadas. Pensar a 

avaliação, na perspectiva de inclusão educacional, é mudar o olhar para a relação existente 

entre ensinar – aprender e, consequentemente, para a prática educativa que se materializa na 

sala de aula. O professor, nesse contexto, precisa reconstruir uma práxis pedagógica, que 

propicie aos alunos a construção de conhecimentos significativos, que sejam úteis no seu 

cotidiano e que favoreçam a sua integração e a sua participação na vida em sociedade. 

 

O princípio da inclusão orienta que o processo avaliativo deve ser 

participativo e contínuo: professor e alunos são co-responsáveis. O 

objetivo inicial e final da avaliação é acompanhar o desempenho de 

cada estudante individualmente, visando eliminar barreiras ao sucesso 

escolar. Na sala de aula a avaliação ganha uma dimensão colaborativa. 

Tal abordagem permite obter informações sobre os alunos que antes não 

eram consideradas  relevantes, como as habilidades de cada um e o que 

realmente sabem fazer. O docente obtém esses dados mediante um 

processo avaliativo sistemático durante a aula, à medida que as 

crianças: participam das atividades propostas em seus grupos; falam 

umas com as outras ou respondem a questões; trocam ideias com os 

colegas; resolvem problemas; elaboram registros de acordo com seus 

estilos de aprendizagem; colaboram para a construção do seu saber e do 

de seus colegas. (FERREIRA & MARTINS, 2007 p. 75) 

Dessa forma, a avaliação torna-se instrumento de inclusão, pois permite identificar e 

responder às necessidades educacionais dos alunos e de todos os sujeitos envolvidos no 

processo educacional na busca de soluções alternativas que removam as barreiras de 
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aprendizagem. O processo de avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais 

deve, assim, considerar, além das características individuais, o tipo de atendimento 

educacional especializado, as especificidades de cada caso, em relação à necessidade de 

apoio, recursos e equipamentos para a avaliação do seu desempenho escolar.  

O enfoque da proposta de inclusão educacional possibilita a compreensão do aluno na 

sua totalidade, considerando os diferentes contextos em que está inserido, como sujeito ativo 

na sua trajetória de construção de conhecimento. O aluno deve ser corresponsável no processo 

de avaliação para que possa reconhecer suas potencialidades e suas limitações e para que 

possa agir, utilizando os conhecimentos socialmente construídos diante de situações 

desafiadoras. Dessa forma, a avaliação exige ação conjunta e articulada entre professores de 

classes comuns, equipe pedagógica e professores especializados da sala de recursos para 

definição de adequações curriculares que respondam às necessidades dos alunos em todos os 

elementos do currículo. 

A identificação e a avaliação das necessidades educacionais dos alunos, nessa 

perspectiva, ocorrem no cotidiano escolar, onde o espaço e o tempo devem ser organizados 

com vistas a aperfeiçoar o potencial dos alunos, possibilitando-lhes a expressão do saber nas 

suas múltiplas formas. É neste contexto que o desenvolvimento de competências e de 

habilidades para a aquisição dos conhecimentos socialmente construídos serão estimulados. 

Portanto, o professor ao avaliar deve observar o desempenho escolar do aluno e respectivo 

crescimento em relação aos aspectos cognitivo, afetivo e social. 

A avaliação do aluno com necessidade educacional especial, nos diferentes contextos 

de oferta de Educação Especial, deve ser realizada de forma processual, observando o 

desenvolvimento biopsicossocial do aluno, sua funcionalidade, características individuais, 

interesses, possibilidades e respostas pedagógicas alcançadas, com base no currículo adotado. 

Assim sendo quando se utiliza currículo adaptado, a avaliação dos alunos com 

necessidades especiais será a mesma adotada para os demais alunos da turma, observada as 

adequações curriculares necessárias. No caso de alunos surdos, deve-se considerar, no 

momento da avaliação de produção escrita, a utilização da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS, como primeira língua. Desse modo os professores devem: 

• Evitar a supervalorizar dos erros de Língua Portuguesa (ausência de artigo, 

verbo no infinitivo, ausência de verbo de ligação); 

• Observar a sequência lógica de pensamento e a coerência no raciocínio; 

• Adotar critérios compatíveis com as características inerentes aos alunos; 
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• Cuidar para que a forma da linguagem (nível morfossintático) seja avaliada 

com flexibilidade, valorizando os termos da oração: essenciais, 

complementares e acessórios. 

• No caso do currículo funcional, nos Centros de Ensino Especial, sugere-

se como instrumento para a avaliação dos alunos o portfólio, por ser um 

recurso que favorece a auto- avaliação e o registro sistematizado do 

desempenho alcançado pelo aluno ao longo do processo educacional. 
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PLANO DE AÇÃO 2019 DAS EQUIPES DE APOIO DO CEF 01 

 
JUSTIFICATIVA 
 

Segundo a Portaria Nº 15, de 11 de fevereiro, que aprova o Regimento Interno da 
Secretaria de Estado de Educação, define no seu Art. 122. “Entende-se por Equipe de Apoio 
a integração dos três Serviços de Apoio aos estudantes na unidade escolar: Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento 
Educacional Especializado/Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada e 
fundamentados teórico-metodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 
Histórico-Cultural.” 

As Equipes de Apoio constituem-se serviços de apoio técnico-pedagógico de caráter 
multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia, Pedagogia e 
licenciaturas. O serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais 
das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do 
desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de 
sucesso escolar. 

A atuação das equipes de apoio deverão ser direcionadas para o assessoramento à 
pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas 
perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais 
instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o 
planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 2018, pelas equipes de 
apoio do CEF 01, tomando como referencia algumas áreas de atuação, quais sejam: 1º) 
área de suporte do processo de gestão escolar; 2º) área da assessoria ao processo de 
ensino e aprendizagem, avaliação e adequação educacional; 3º) dimensão da formação 

contínua; Para uma atuação efetiva dos profissionais das Equipes de Apoio (SEAA, 
SR e OE), o trabalho será organizado em áreas que podem ocorrer 
concomitantemente em todo tempo e espaço do contexto escolar.  

 
OBJETIVO GERAL:  
 
Orientar, acompanhar e apoiar as ações relacionadas à adequada operacionalização dos 
serviços realizados pelas Equipes de Apoio tomando como referencia três áreas de atuação: 

1. Área de suporte ao processo de gestão escolar;  
2. Área assessoria ao processo de ensino e aprendizagem, avaliação e 

adequação educacional;  
3. Área da formação continuada
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PLANO DE AÇÃO 2019 DAS EQUIPES DE APOIO DO CEF 01 

1º SUPORTE AO PROCESSO DE GESTÃO ESCOLAR 

META Nº META DESCRIÇÃO DA AÇÃO INTERFACE Período de exec 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Participar, coordenar e atuar 

nas datas comemorativas 

institucionais que se relacionam 

com a temática da educação 

especial e educação inclusiva. 

 Roda de conversa com os professores. Temáticas variadas de formação  - 
OE, EEAA e SR. 

Direção, coordenação 

pedagógica, professores. 
Semana de 

inclusão. 

 Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência Coordenação Intermediária 
Responsável - SR 

agosto 

 Feira de Ciências – participar da feira com exposições e projetos dos 
alunos. 

Alunos da SR SD/AH 
Responsável -  SR SD/AH 

Ago/Set/2019 

 Olimpíadas de matemática – inscrever e acompanhar alunos da sala SR 
SD/AH.  
 Fomentar a participação de outros professores nas olimpíadas e firmar 
parcerias. 

Alunos da SR SD/AH. Alunos e 
professores CEF 01 
Responsável -  SR SD/AH 

Março a novem. 
 

 Olimpíadas brasileira de robótica.. – inscrever e acompanhar alunos da 
sala SR SD/AH.  
 Fomentar a participação de outros professores nas olimpíadas e firmar 
parcerias. 

Alunos da SR SD/AH. Alunos e 
professores CEF 01 
Responsável -  SR SD/AH 

1º semestre 2019 

 Olimpíadas de astronomia -– inscrever e acompanhar alunos da sala SR 
SD/AH.  
 Fomentar a participação de outros professores nas olimpíadas e firmar 
parcerias. 

Alunos da SR SD/AH. Alunos e 
professores CEF 01 
Responsável -  SR SD/AH 

1º semestre 2019 

 Festa junina – participar e incentivar os alunos a participarem. Direção, professores e alunos 
do CEF 01. 

Junho 

 

02 

Promover encontros com a  
Rede de Apoio do 
Paranoá/Itapoã com vistas a 
construir parcerias de suporte e 
apoio aos alunos do CEF 01. 

 Promoção de reuniões com a Rede de Apoio do Paranoá/Itapoã 
 Visitas aos espaços da Rede de Apoio; 
 Construção de parcerias que favoreçam o desenvolvimento saudável da 
comunidade escolar; 

Comunidade escolar e rede 

de apoio. 

Responsável – SEAA, SR e 

OE. 

 

MARÇO - DEZ 
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03 

Promover a aproximação entre 
os profissionais das equipes de 
apoio do CEF 01 (SEAA, OE, 
SR) com vistas a melhoria da 
qualidade do serviço prestado. 

 Organização de encontros mensais entre as equipes; 
 Divulgação e socialização de informações comuns às áreas de atuação; 
 Formação em conjunto sobre temáticas específicas das áreas de trabalho; 

SEEA, Orientação 

Educacional e Sala de 

Recursos. 

Março - Dez  

04 Participar de reuniões gerais da 
GRE Paranoá e das reuniões 
coletivas das Equipes de Apoio. 

 Participação nas palestras de formação promovidas pela GRE; 
 Troca de informações sobre as atividades desenvolvidas pelas equipes 
dentro do campo de atuação e competências de cada serviço; 

SEEA, Orientação 

Educacional e Sala de 

Recursos. 

Processo 

contínuo ao 

longo do ano 

letivo. 

 

05 

Dar suporte técnico 
administrativo sobre o 
funcionamento das Equipes de 
Apoio. 

 Disponibilização de informação e atualizações das orientações 
relacionadas ao AEE, aos alunos, pais e professores do CEF 01. 
 Divulgação de portarias, memorando e ofícios que tratem das Equipes de 
apoio  
 Divulgação das rotinas e dos protocolos das equipes; 
 Promoção de encontros formativos sobre essas temáticas; 

SEEA, Orientação 

Educacional e Sala de 

Recursos. 

Processo 

contínuo ao 

longo do ano 

letivo. 

06 Acompanhar as discussões e 

reflexões sobre o novo 

regimento interno da SEEDF. 

 Contribuir com o conhecimento adquirido na atuação das equipes, 
auxiliando nas reflexões e projetos propostos. 
 Realizar estudo do documento e orientar ações interventivas. 

SEEA, Orientação 

Educacional e Sala de 

Recursos. 

Processo 

contínuo ao 

longo do ano 

letivo. 

META 
Nº 

META 2º ASSESSORIA AO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, 
AVALIAÇÃO E ADEQUAÇÃO EDUCACIONAL DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

INTERFACE Período de 
execução 

 

01 

Subsidiar teórica e 
tecnicamente o processo de 
ensino e aprendizagem. 

 Indicação de temas para discussão e reflexão junto aos professores e 
famílias; 
 Divulgação de cursos formativos sobre as temáticas; 
 Fornecimento de material de consumo para professores; 
 Indicação das rotinas e dos protocolos de atendimento; 
 Orientação sobre estratégias de ensino e adequação curricular. 

Professores do CEF 01; 
Família dos alunos CEF 01; 
Alunos CEF 01; 

Processo 

contínuo ao 

longo do ano 

letivo. 
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02 

Divulgar os serviços de apoio a 
comunidade escolar, bem como 
promover uma aproximação 
entre eles. 

 Painel inclusivo.  
 Utilizar os dois painéis em frente à SR de AH/SD para interagir com a 
comunidade escolar. Lançar questões e desafios para que os alunos possam 
se manifestar de forma criativa e crítica. 
 Passar nas salas de aula convidando os estudantes a se manifestarem e 
participar do painel. 
 Devolver a comunidade escolar as questões colocadas pelos alunos, 
propondo o enfrentamento das questões de forma criativa. 

Professores e alunos do 

CEF01 e das SR SD/AH. 
Março a 

novembro. 

 

 

03 

 

Promover a discussão sobre as 

formas avaliativas no ambiente 

escolar. 

 Promoção de espaços para discutir os processos avaliativos utilizados nas 
escolas; 
 Discussão da avaliação na perspectiva de ciclos; 
 Discussão do papel das equipes na avaliação individual e na formação dos 
professores; 
 Reflexão da avaliação: para que? Porquê? Para quem? 
 Reflexões sobre as implicações éticas dos processos avaliativos; 
 Debates entre as equipes de OE, SR e SEEA sobre a temática; 

Comunidade escolar. Processo 

contínuo ao 

longo do ano 

letivo. 

04 Promover encontros com a 

família dos alunos atendidos 

pelas Equipes; 

 Orientações sobre os encontros com as famílias; 
 Proposição de temáticas a serem trabalhadas com os pais de forma 
conjunta; 
 Monitoramento das ações desenvolvidas com as famílias e a 
comunidade; 
 Aproximação da família com a escola. 

Comunidade escolar  

 

Março e Agosto 

05 Fortalecer a parceria entre os 

profissionais do serviço de 

Orientação Educacional, 

Atendimento Educacional 

Especializado e SEAA 

 Estabelecimento de um vínculo produtivo entre os serviços de apoio 

descritos atuando em situações preventivas e interventivas, acompanhando, 

avaliando e participando de ações que promovam a melhoria da qualidade do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

Comunidade escolar Contínuo. 

META 
Nº 

META 3º FORMAÇÃO CONTINUADA  - DESCRIÇÃO DA AÇÃO INTERFACE Período de 
execução 

01 Promover  ações de formação 

continuada na comunidade 

escolar. 

 Promoção de rodas de conversas com professores; 
 Palestras informativas para pais e familiares; 

Comunidade escolar Contínuo. 

02 Participar de cursos da EAPE Formação profissional continuada. Profissionais das equipes contínuo 
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____________________________        _______________________________      ___________________________   ___________________ 
 
                 SEAA      Sala de Recursos          SR AH/SD          OE 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO – CLUBE DA MATEMÁTICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Criar um clube de estudos para a 

aprimorar habilidades na área 

matemática  

 

Preparar alunos para participar das 

Olimpíadas de Matemática 

 

Ambientar a sala 13 com materiais 

pedagógicos do ensino da matemática. 

 

 

 

Mobilizar todos os alunos que 

tem habilidade matemática. 

 

 

Resolução de provas 

anteriores; 

 

 

Desenvolver o gosto pelo 

raciocínio lógico; 

Passar de sala em sala e 

convidar os alunos que se 

destacam em matemática 

a participar do clube. 

 

Oferecer provas e 

resolução de provas; 

 

 

Apresentar jogos lúdicos; 

 

Acompanhar as notas dos 

alunos na OBEMEB 

Frequência  

 

 

Participação na 

OBEMEB 

 

 

Resultados nas 

provas. 

Prof. Luis 

Dionísio Paz 

Lapa – 

 

Prof. Francisco  

Ferreira Junior  

 

Prof. Lucimar 

Domingos 

Moreira –  

 

Fabiola Gomide 

Baquero –  

 

 

Acontece 1 vez 

por semana no 

período 

vespertino. 

 

 

Terça-feira  

 

 

De Março – junho 

 

 

 

De Agosto – 
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VOLUNTÁRIO 

Aluno Luiz 

Felipe Souza da 

Silva. 

novembro 

13:30 – 15:00 
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PROJETO NOVO MAIS EDUCAÇÃO CEF 01 – PARANOÁ 2019 

Um sonho de escola e educação integral.  

 

APRESENTAÇÃO 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Paranoá, em 2019 dará continuidade a 

participação do Programa Novo Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e 

regido pela Resolução FNDE nº 5/2016. Este é uma estratégia do Ministério da Educação que 

tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 

fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. Tal 

iniciativa coaduna com os princípios estruturantes do Currículo em Movimento do DF ao 

possibilitar as escolas públicas do DF alternativas de captação de recursos para ampliação do 

tempo e do espaço na escola. 

Em 2017, o Programa foi implementado no CEF 01 e em 2019 deu continuidade com 

realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do 

desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a 

melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em 15 

(quinze) horas semanais no contraturno escolar. O Programa tem por finalidade contribuir 

para a: 

I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua 

portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento 

pedagógico específico; 

II - redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho 

escolar; 

III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais 

e finais; 

IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

O Programa Novo Mais Educação dará continuidade em 2019, por meio de articulação 

institucional e cooperação com a Secretaria de Estado e Educação do DF, mediante apoio 

técnico e financeiro do Ministério da Educação - MEC. E terá início em abril de 2019. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000005&seq_ato=000&vlr_ano=2016&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES 

Não se pode pensar na Educação com a simples visão reducionista de ensinar a ler, 

escrever e tão somente com o vislumbre da formação profissional. Mais que isso, a Escola 

precisa se comprometer com a cidadania, formando seres humanos plenos e pensantes, que 

certamente terão maiores oportunidades na vida dos tempos modernos. Nessa visão de uma 

Educação que busca a formação plena do aluno há uma gama de possibilidades de ações e 

trabalhos que podem ser realizados com foco na criação de oportunidades. Isso deve ser feito 

sempre por meio do incentivo a criatividade e conhecimento de boas experiências realizadas 

em outras localidades, que certamente podem ser adaptadas ao contexto local de cada cidade, 

como é o caso da presente proposta. 

O CEF 01 do Paranoá ofertará 15 (quinze) horas de atividades complementares por 

semana realizando 2 (duas) atividades de Acompanhamento Pedagógico, totalizando 8 (oito) 

horas, e outras 3 (três) de atividades de artes, cultura, esporte e lazer, sendo: 

 1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa com 4 (quatro) horas 

de duração; 

 1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com 4 (quatro) horas de 

duração; 

 3 (três) atividades complementares 7 (sete) horas: arte e cultura (teatro, dança e 

música); e esporte e lazer (capoeira, atividades recreativas) 

A escola é um lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de 

chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas 

dimensões humanas se revelam e são reveladas. 

Imprescindível à superação das concepções de currículo escolar como prescrição de 

conteúdo, desconsiderando saberes e fazeres constituídos e em constituição pelos sujeitos em 

seus espaços de vida. 

O Currículo em Movimento considera uma educação que pressupõe, em  relação ao 

tempo, que todas as atividades sejam entendidas como educativas e curriculares. Nesse 

sentido a escola tem grandes desafios na forma de organização do trabalho pedagógico; na 

gestão do tempo pelo professor em sala de aula; nos tempos de aprendizagem: tempo 

concedido (relacionado a quantidade de tempo de ensino destinado ao trabalho dos estudantes 
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e para a realização das tarefas escolares); tempo de empenho (relacionado ao período em que 

os estudantes ficam atentos  às aulas e atividades); e no grau de dificuldade de aprendizagem. 

Esse projeto beneficiará 70 (setenta) alunos do turno matutino e outros 70 (setentas) do 

turno vespertino, de todos os anos e faixa etária. A organização do tempo escolar se 

caracterizará conforme tabela abaixo: 

MATUTINO 

HORÁRIO        9:15 ás 10:15        10:15 ás 11:15           11:15 ao 12:15 

DIA LARANJA 6º AZUL 7º PRETO 8º/9º 
SEGUNDA 1-   L.E.M – CIL PARANOÁ 

 
           L.E.M – CIL PARANOÁ 

 
             L.E.M – CIL PARANOÁ 
 

TERÇA 1-   1-REF-MAT-PROF.THAÍS-20 
  

2-     2-REF-CIE-PROF.KLEBER-20 
 
3-REF-GEO-PROF.PÁVLA-19 
 (15/15) 

1- 1-REF-GEO-PROF.PÁVLA-19 
 

2-   2-REF-MAT-PROF.THAIS-20 
 
3-REF-CIE-PROF.KLEBER-20 
  

1- 1- REF-CIE-PROF.KLEBER-20 
 
2-REF-GEO-PROF.PÁVLA-1919 
 
 3- REF-MAT-THAIS-20 

QUARTA       L.E.M – CIL PARANOÁ      L.E.M – CIL PARANOÁ      L.E.M – CIL PARANOÁ 

QUINTA 1-PRÁTICA DE CINEMA + 
2-CADERNO 
3-REF-ART-PROF.JOANILCE 
SALA + 

1- REF-ART-PROF.JOANILCE 
SALA + 
2-PRÁTICA DE CINEMA 
3- CADERNO 

1- CADERNO 
2-REF-ART-PROF.JOANILCE SALA 
+ 
3- PRÁTICA DE CINEMA 

SEXTA 1- BALÉ-KARINE-MULTIPLAS 
2-BIBLIOTECA 
3- CADERNOS 

1-BIBLIOTECA 
2-CADERNOS 
3- BALÉ-KARINE-MULTIPLAS 

1- CADERNOS 
2- BALÉ-KARINE-MULTIPLAS 
3- BIBLIOTECA 

 

8:45-9:00=ENTRADA, COLETES E CHAMADA.     9:00-9:15=CAFÉ DA MANHÃ       12:15=ALMOÇO 
 

VESPERTINO 

GDH        13:00 ás 14:00        14:00 ás 15:00           15:15 às 16:00 

DIA LARANJA 6º AZUL 7º PRETO 8º/9º 
SEG.          P     LEM – CIL PARANOÁ 

 
         L.E.M – CIL PARANOÁ           L.E.M – CIL PARANOÁ 

TER. 1-   1-REF-MAT-PROF.THIAGO-20 
2-     2-FUTSAL-PROF.GABRIEL-QUADRA 

3-REF-GEO-PROF.PÁVLA-19 
 (15/15) 

2- 1-REF-GEO-PROF.PÁVLA-19 
2-   2-REF-MAT-PROF.THIAGO-20 

3-FUTSAL-PROF.GAB-QUADR 

2- 1- FUTSAL-PROF.GAB-QUADRA 
2-REF-GEO-PROF.PÁVLA-1919 
 3- REF-MAT-THIAGO-20 

QUA.           L.E.M – CIL PARANOÁ                   L.E.M – CIL PARANOÁ            L.E.M – CIL PARANOÁ 
QUI. 1-PRÁTICA DE CINEMA + 

2-CADERNO 
3-REF-MAT-PROF.FRANCISCO-20 

1-REF-MAT-PROF.FRANCISCO-20 
2-PRÁTICA DE CINEMA 
3- CADERNO 

1- CADERNO 
2-REF-MAT-PROF.FRANCISCO-20 
3- PRÁTICA DE CINEMA 

SEX. 1-PRÁTICA DE CINEMA 
2-BIBLIOTECA 
3- CADERNOS 

1-BIBLIOTECA 
2-CADERNOS 
3- PRÁTICAS DE CINEMA 

1- CADERNOS 
2- PRÁTICA DE CINEMA 
3- BIBLIOTECA 

12:15=ALMOÇO.             15:00=LANCHE.            16:00=LIBERAÇÃO.                                              
 

PLANO DE ATENDIMENTO DO CEF 01 

1. A opção do CEF 01 por realizar 15 (quinze) horas de atividades pedagógicas e 

complementares semanais  no contra turno escolar;  
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O Currículo em Movimento do DF é um currículo de Educação Integral que objetiva 

ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais.  

Falar de Educação Integral, remete a epígrafe de Paulo Freire: a escola é feita de 

gente, de eu e de nós. Não se trata apenas de espaço físico, de salas de aula, de quadras, 

refeitório ou sequer de seu conteúdo.  

O currículo abre espaço para grandes temáticas de interesse social que produzem 

convergência de diferentes áreas do conhecimento como: sustentabilidade ambiental, direitos 

humanos, respeito, valorização das diferenças e complexidade das relações entre escola e 

sociedade. 

Uma educação que pressupõe, em  relação ao tempo, que todas as atividades sejam 

entendidas como educativas e curriculares; e em relação ao espaço considera que a escola não 

se limita apenas à região intramuros, onde a prática se estabelece, mas:  

“ A escola é, sobretudo, um ambiente que recebe diferentes sujeitos, com origens 

diversificadas, histórias, crenças e opiniões distintas, que trazem para dentro do ambiente 

escolar discursos que colaboram para sua efetivação e transformação. Essa construção de 

identidades e de significados, por sua vez, é diretamente influenciada pela reestruturação 

dos espaço escolar rumo à aproximação com a comunidade.” (DF 2014, p. 26) 

 

2. Participação de 140 (cento e quarenta)  estudantes no programa, sendo 70 (sessenta) 

no turno matutino e 70 (sessenta) no turno vespertino;  

 O CEF 01 atenderá prioritariamente os estudantes que apresentem alfabetização 

incompleta ou letramento insuficiente, conforme resultados das avaliações realizadas 

pelos professores;  

 As turmas de acompanhamento pedagógico deverão ser compostas de até 20 (vinte) 

estudantes e as turmas das demais atividades deverão ser compostas de até 30 (trinta) 

estudantes. 

 

3. As atividades: 

 Acompanhamento Pedagógico: instrumentalização metodológica para ampliação das 

oportunidades de aprendizado dos estudantes, com foco na aprendizagem do aluno em Língua 

Portuguesa e Matemática. Atividades que, necessariamente, possibilitem:  

 Acompanhamento de Língua Portuguesa: orientação de estudos de Leitura, escrita, 

alfabetização e letramento;  

 Acompanhamento de Matemática.  
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As atividades serão planejadas com uma intencionalidade de avançar os níveis de 

aprendizagem dos alunos no que se refere à escrita, a leitura e ao cálculo. Para realizar o 

acompanhamento dos níveis da aprendizagem os mediadores realizarão uma avaliação 

diagnóstica para melhor planejar suas atividades e alcançar os objetivos de aprendizagem dos 

alunos. 

 

Atividades Complementares: Campo das Artes, Cultura, Esporte E Lazer.  

CULTURA, ARTES: incentivo à produção artística e cultural, individual e coletiva dos 

estudantes como possibilidade de reconhecimento e recriação estética de si e do mundo, bem 

como da valorização às questões do patrimônio material e imaterial, produzido historicamente 

pela humanidade, no sentido de garantir processos de pertencimento ao local e à sua história. 

 Dança – Organização de danças coletivas (regionais, clássicas, circulares e 

contemporâneas) que permitam apropriação de espaços, ritmos e possibilidades 

de subjetivação de crianças, adolescentes e jovens. Diferentes estilos de dança e 

suas raízes culturais. Promoção da saúde e socialização por meio do movimento 

do corpo em dança.  

 Iniciação Musical/Banda/Canto Coral – Desenvolver a autoestima, a 

integração sociocultural, o trabalho em equipe e o civismo pela valorização, 

reconhecimento e recriação das culturas populares. É de amplo conhecimento 

que a vivência musical dentro da Escola possibilita o trabalho das emoções, o 

desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva, a sociabilidade, entre 

tantas outras coisas. Por meio da Educação Musical há a possibilidade de se 

proporcionar ao educandos a vivência com outros contextos sócio-culturais. 

Destaca-se ainda a oportunidade de ampliação da bagagem cultural com o 

aprendizado de músicas em outras línguas. 

 Teatro/Práticas Circenses – Promoção por meio dos jogos teatrais de 

processos de socialização e criatividade, desenvolvendo nos estudantes a 

capacidade de comunicação pelo corpo em processos de reconhecimentos em 

práticas coletiva. 

 Cinema – O uso de filme como recurso didático, favorece a prática de ensino 

nas questões éticas, consciência social, valores morais, atitudinais e humanos, 

além de possibilitar ao professor uma aproximação com seus alunos, facilitando 
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a reflexão, compreensão e assimilação dos conteúdos. Renovar o ambiente 

escolar com novas linguagens da sociedade contemporânea. 

 ESPORTE E LAZER: desenvolvimento de atividades baseadas em práticas corporais, 

lúdicas e esportivas, enfatizando o resgate da cultura local, bem como o fortalecimento da 

diversidade cultural. As vivências trabalhadas na perspectiva do esporte educacional devem 

ser voltadas para o desenvolvimento integral do estudante, atribuindo significado às práticas 

desenvolvidas com criticidade e criatividade. O acesso à prática esportiva por meio de ações 

planejadas, inclusivas e lúdicas visa incorporá-la ao modo de vida cotidiano. Indicadores de 

avaliação: 

EQUIPE RESPONSÁVEL 

  O Articulador da Escola do CEF 01, deve ser professor, coordenador pedagógico ou 

possuir cargo equivalente com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, em efetivo exercício, 

preferencialmente lotado na escola. Será responsável pela coordenação e organização das 

atividades na escola, pela promoção da interação entre a escola e a comunidade, pela 

prestação de informações sobre o desenvolvimento das atividades para fins de monitoramento 

e pela integração do programa com Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Articulador – Wesley  Brito da Silva  

Mediador da Aprendizagem, será responsável pela realização das atividades de 

Acompanhamento Pedagógico. Os Mediadores da Aprendizagem, responsáveis pelas 

atividades de acompanhamento pedagógico, devem trabalhar de forma articulada com os 

professores da escola para promover a aprendizagem dos alunos nos componentes de 

Matemática e Língua Portuguesa, utilizando, preferencialmente, tecnologias e metodologias 

complementares às já empregadas pelos professores em suas turmas.  

Facilitador, será responsável pela realização  atividades complementares de esporte e 

lazer e as de arte e cultura.  

Aos Mediadores de Aprendizagem e Facilitadores devem ser atribuídos no máximo 

10 (dez) turmas. As atividades desempenhadas pelo Mediador da Aprendizagem e pelo 

Facilitador serão consideradas de natureza voluntária na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 

de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do 

Voluntário. 

AVALIAÇÃO 

O monitoramento do programa será feito por meio da elaboração de Relatórios 

Periódicos de Atividades informando dados sobre a implementação do Plano de Atendimento 

da Escola.  
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 Os resultados do projeto serão balizados pelos seguintes indicadores: 

 Acompanhamento dos indicadores de aprendizagem do português e matemática; 

 Auto avaliação dos alunos envolvidos no programa; 

 Número de evasão dos estudantes do programa; 

 Aumento das notas escolares; 

 Aumento nas provas de avaliação nacional; 

 Avaliação dos mediadores do programa; 

 Grau de satisfação das famílias participantes do Programa. 

 

 


