
 
 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENADORIA REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

CENTRO EDUCACIONAL 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMAMBAIA – DF 

2019 



 
 

SUMÁRIO 

 

1.IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO............................................................3 

2. APRESENTAÇÃO.......................................................................................................4 

     2.1 Participantes.........................................................................................................4 

     2.2 Concepções Teóricas...........................................................................................5 

3. HISTORICIDADE........................................................................................................5 

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE................................................................................6 

    4.1 Movimentação de Matrícula.......................................................................7 

    4.2 Diagnóstico da Realidade..........................................................................9 

          4.2.1 Infraestrutura.....................................................................................9 

          4.2.2 Equipamentos.................................................................................10 

          4.2.3 Corpo Docente................................................................................10 

          4.2.4 Quadro de Profissionais da Educação............................................12 

          4.2.5 Realidade Desejada........................................................................16 

5. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA....................................................................17 

     5.1 CEd 123, Uma Escola Inclusiva..............................................................19 

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES....................................................................21 

7. OBJETIVOS..................................................................................................22 

     7.1 Missão Institucional................................................................................22 

     7.2 Objetivo Geral.........................................................................................23 

     7.3 Objetivos Específicos.............................................................................23 

8. CONCEPÇÕES TEÓRICAS..........................................................................24 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA..................24 

    9.1 Estrutura de Atendimento.......................................................................26 

    9.2 Coordenação Pedagógica.......................................................................27 

    9.3 Sala de Leitura........................................................................................27 

    9.4 Secretaria Escolar...................................................................................28 

    9.5 Serviço de Orientação Escolar................................................................28 

    9.6 Sala de Atendimento...............................................................................29 

    9.7 Laboratório de Informática.......................................................................29 

    9.8 Educação de Jovens e Adultos Interventiva............................................30 

    9.9 Centro de Iniciação Desportiva...............................................................31 

10. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGICAS DE AVALIAÇÃO.............31 

11. ANEXOS......................................................................................................32 

 

 

 

 

 



 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 

 

Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 

Centro Educacional 123 de Samambaia 

QR 123; Conj. 08 – Área Especial 01 – Samambaia – Sul – Brasília/DF 

CEP 72 303 008 

INEP: 5301 2097 

Fone: 3901 7979 

E-mails: ced123desamambaia@gmail.com 

ced123.samambaia@edu.se.df.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ced123desamambaia@gmail.com


 
 

 



 
 

2. APRESENTAÇÃO 

 

A organização do trabalho de todas as atividades escolares se faz 

necessária diariamente na intenção de atender as necessidades políticas e 

pedagógicas do ensino público. Organizar-se é arregimentar forças com a 

finalidade de adiantar-se aos problemas surgidos ao longo da caminhada. Neste 

contexto, a Proposta Pedagógica surgiu como uma ferramenta de organização 

das instituições públicas onde elenca cada etapa do processo ensino e 

aprendizagem. Para Veiga (1998, p.09), a elaboração do Projeto Pedagógico 

propicia aglutinar “crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, 

do contexto social e científico, constituindo-se em compromisso político e 

pedagógico coletivo”.  

A Proposta Pedagógica do Centro Educacional 123 constitui-se como 

uma análise reflexiva da situação das diferentes áreas que compõem o sistema 

educacional local. Este documento tem como foco e intenção assegurar aos 

participantes deste ambiente educacional, condições de aprendizagem, de 

socialização, de construção da cidadania.  

Há, também, neste documento, uma busca pela implantação de ações 

que atentem pelo crescimento e aprimoramento do educando e da comunidade 

escolar em todos os aspectos como no campo de trabalho, acompanhamento 

pedagógico, desenvolvimento de projetos que busquem inserir a realidade do 

educando no contexto social, cultura digital, iniciação científica/pesquisa, 

letramento, produção de artes e o uso das mídias tanto para as séries finais do 

Ensino Fundamental como para o Ensino Médio nos turnos diurno e noturno. 

 

2.1 Participantes  

 

Como ponto de partida, para conhecer a realidade do aluno e, portanto, a 

do Centro Educacional 123, foi aplicado um questionário entre os alunos. Este 

questionário serviu como base para um diagnóstico da realidade social, 

econômica e culturais da comunidade escolar do CEd 123. Na sequência, a partir 

de encontros com discussão entre professores, membros da comunidade 

escolar e grupo gestor, foi possível produzir o presente documento, a proposta 



 
 

pedagógica local, que retrata e representa a dimensão social, pedagógica e 

educacional desta instituição.  

 

 

 

 

2.2 Concepções Teóricas   

 

A presente Proposta Pedagógica está embasada na Constituição 

Brasileira que assegura educação gratuita e de qualidade, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN, nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal e a Educação em Direitos Humanos. Os princípios 

educacionais locais foram embasados no Projeto Político-Pedagógico Carlos 

Motta, nos princípios da Educação Integral e nos Pressupostos Teóricos da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Neste presente ano, 

2019, optou-se por tem também como estrutura norteadora a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC. 

 

3. HISTORICIDADE 

 

A construção do Centro Educacional 123 está interligada com o 

crescimento de Samambaia, cidade do Distrito Federal situada na periferia de 

Brasília. A escola foi inaugurada em 1998 para atender a demanda de alunos do 

ensino-médio que, em sua maioria, tinham que se deslocar para Taguatinga a 

fim de estudarem. 

Como algumas instituições educacionais em seus primeiros passos, o 

CEd 123 possuía uma estrutura física propícia ao atendimento das necessidades 

do aluno à época. Aos poucos, os alunos foram dando à escola um rosto jovem, 

conforme suas experiências e a cultura em que viviam. Os alunos que possuíam 

habilidade com o grafite transformaram as paredes em verdadeiras obras de 

arte; outros plantaram árvores no estacionamento; outros, ainda, se 

preocuparam com o plantio de árvores no pátio interno. E houve alunos 



 
 

preocupados em transformar a biblioteca num espaço mais convidativo. Assim, 

organizaram os livros e grafitaram as paredes. Além disso, organizaram o 

grêmio. 

Apesar dessa integração entre direção, professores e alunos, o CEd 123 

sofria com os altos índices de violência presentes na comunidade a qual 

perpassava os muros da escola e influenciava todo o contexto.  O CEd 123 era 

visto como uma escola envolta em espaço violento. Não raras vezes, a 

comunidade escolar entrava em luto pela perda de algum aluno que havia sido 

assassinado, seja em brigas de gangues, seja devido ao tráfico de drogas ou 

outras formas de violência. 

Não obstante ao contexto de violência - ou devido a ele - a história dessa 

escola é marcada por um atendimento ao aluno que o direcione à continuidade 

do processo de aquisição da aprendizagem mesmo em um meio marcado por 

ações contrárias a essa finalidade. Os docentes que atuavam no CEd 123 tinham 

essa visão: dar subsídios ao educando na intenção de que a violência não o 

desestimulasse, não o fizesse desistir. Era um trabalho às vezes em grupo, ora 

individual de incentivo, de acolhimento, de aproximação.  

Aos poucos, a instituição foi superando alguns desafios como o olhar 

pejorativo e o pensamento já arraigado de que nos espaços onde há pobreza e 

violência não há aprendizagem. Nesse contexto, o trabalho docente, a 

participação da gestão e a busca pela participação da comunidade externa no 

cotidiano escolar foram fundamentais nos primeiros anos.  

Nos anos seguintes pôde-se observar a instalação de ações que as 

instituições públicas passaram a ter como primordiais e a escola foi beneficiada 

com a chegada do Ensino Especial que atende atualmente aproximadamente 

cerca de 20 alunos em uma diversidade de síndromes e necessidades especiais. 

Percebe-se também que a criação de espaços midiáticos – sala de vídeo e de 

cinema –, laboratório de informática, a sala de leitura, a quadra coberta tem feito 

do CEd 123 uma instituição que vem ampliando sua visão de formação e 

atendimento ao aluno e ao docente e, consequentemente, buscando uma 

educação de qualidade, que faça a diferença no cotidiano do educando. 

A escola, aos poucos, vai colhendo os frutos dessa formação para a 

cidadania quando constata que parcela expressiva de alunos ingressa em 

universidades públicas como a UnB,  e outras faculdades; consegue aprovação 



 
 

em concursos públicos. Além disso, os estudantes têm se tornado pessoas 

questionadoras e, em momentos críticos da escola e da sociedade, souberam 

se mobilizar e fazer valer seus direitos. 

 

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

No intuito de conhecer a realidade do aluno e seu contexto no CEd 123, 

optou-se por realizar uma entrevista em formato de questionário. A entrevista 

utilizou como ferramenta um questionário com 14 perguntas de múltipla escolha 

e 02 subjetivas. Ao todo foram entrevistados 50 alunos por amostragem e foi 

possível observar os seguintes aspectos. 

O perfil do aluno do Centro Educacional 123 é, em sua maioria, do sexo 

feminino, com faixa etária entre os 13 aos 17 anos, de cor parda, predominando 

as religiões evangélica e católica. Os responsáveis pelo aluno no lar são o pai e 

a mãe. O tempo dedicado aos estudos em casa é de aproximadamente 30 

minutos a 1 hora. O nível de estudos dos pais é de Ensino Médio completo, com 

residência própria e estado civil de casado. Os alunos costumam ficar em casa 

sozinhos em grande parte do dia. As residências possuem 4 moradores em 

grande maioria. A renda familiar é de 1 salário mínimo. Os alunos apontaram 

como muito boa a escola. De acordo com o questionário, os pais apontaram 

como boa a educação que a escola oferta. Dos entrevistados, a maioria apontou 

que mora perto da escola e não utiliza transporte para chegar à escola. Os pais 

continuam sendo os provedores dos filhos. A maioria entende a importância da 

Proposta Pedagógica com instrumento norteador do cotidiano escolar. 

 

4.1 Movimentação de Matrículas 

 

Nos quadros a seguir, um diagnóstico do número de alunos matriculados 

em 2019, bem como informações sobre aprovação, reprovação e reprovação em 

2018. 

 

SÉRIE/ 

TURMA 

8º 

A 

8º 

B 

8º 

C 

8º 

D 

8º 

E 

8º 

F 

8º 

G 

9º 

A 

9º 

B 

9º 

C 

9º 

D 

9º 

E 

9º 

F 

9º 

G 



 
 

QUANTIDADE 33 33 33 32 32 31 33 33 36 34 35 35 35 35 

SÉRIE/TURMA 1º 

A 

1º 

B 

1º 

C 

1º 

D 

1º 

E 

1º 

F 

2º 

A 

2º 

B 

2º 

C 

2º 

D 

3º 

A 

3º 

B 

3º 

C 

3º 

D 

QUANTIDADE 48 48 48 48 47 49 46 45 44 46 28 32 29 31 

 

RESULTADO FINAL – 2018 – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SÉRIE/ 
TURMA 

APROVADOS REPROVADOS TRANSFERIDOS TRANSFERIDOS 
DE TURMA 

ABANDONO TOTAL 

8º A 29 00 05 00 03 37 

8º B 33 00 04 01  01 38 

8º C 34 00 03 01 00 38 

8º D 28 00 01  02 04 35 

8º E 37 00 02 00 00 39  

8º F 33 00 02 01 00 36 

8º G 26 02 13 00 02 43 

9º A 34 03 01 00 01 39 

9º B 26 06 05 02 00 39 

9º C 29 01 04 01 01 36 

9º D 28 03 03 00 01 35 

9º E 30 00 05 01 00 36 

9º F 31 00 04 00 00 35 

9º G 31 02 02 01 02 38 

 

RESULTADO FINAL – 2018 – ENSINO MÉDIO 

SÉRIE/ 
TURMA 

APROVADOS APROVADOS 
COM 

DEPENDÊNCIA 

REPROVADOS TRANSFERIDOS TRANSFERIDOS 
DE TURMA 

ABANDONO TOTAL 

1º A 25 09 03 03 00 01 41 

1º B 21 11 08 00 00 00 40 

1º C 17 09 08 03 01 03 41 

1º D 32 02 00 08 00 00 42 

1º E 18 09 06 09 01 00 33 

1º F 17 13 04 06 00 00 40 

2º A 20 08 05 07 00 00 40 

2º B 26 03 04 03 00 00 36 

2º C 28 02 01 05 00 00 36 

2º D 24 02 01 07 01 01 36 

3º A 17 00 03 05 00 02 27 

3º B 19 00 05 03 00 00 26 

3º C 27 00 00 01 00 00 28 

3º D 20 00 01 07 00 00 28 

 



 
 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

– há um indicador de que a cada 100 alunos em 2017, 19 não foram aprovados. 

Em 2017 o CED 123 não conseguiu atingir a meta que era de 4.2, ficando em 

4.1. A meta proposta para 2019 é de 4.4. A situação do CEd 123 é a exposta no 

quadro seguinte: 

 

 

 

4.2 Diagnóstico da Realidade Escolar 

 

4.2.1 Infraestrutura 

O Centro Educacional 123 de Samambaia possui 4 blocos. O bloco central 

é destinado para a secretaria escolar, direção, coordenação pedagógica e sala 

de professores. Neste bloco há ainda 3 banheiros sendo 1 adaptado para alunos 

portadores de NEEs. O bloco A possui 4 salas de aula, 1 sala para a parte 

administrativa da escola e 1 cantina. O bloco B possui 5 salas de aula, 1 

laboratório de informática e os banheiros utilizados pelos alunos. O bloco C 

possui 7 salas de aula, sendo 1 utilizada pelo Ensino Especial e banheiros que 

não estão sendo utilizados. O bloco D possui 1 sala de leitura, 1 sala de apoio à 

aprendizagem, 1 sala multiuso, 1 sala de vídeo, 1 sala de teatro e 1 sala 

adaptada para artes marciais. Há 1 quadra esportiva coberta que é utilizada tanto 

para as aulas práticas de Educação Física como nos projetos desportivos e 

interdisciplinares.  

 



 
 

4.2.2 Equipamentos 

Pode-se perceber que o CEd 123 possui um bom aparato de recursos que 

facilitam o trabalho do docente na transmissão de conteúdos, de informação e 

que aproximam a aprendizagem. Nos últimos anos, alguns programas 

governamentais locais ou federais repassaram verbas diretamente para a 

escola, como o PROEMI e o PDDE. Diante desta realidade foi possível adquirir 

data show, caixas de som, televisões com função/saída HDMI. Para aprimorar o 

trabalho de impressão de cópias há boas impressoras e copiadoras à disposição 

do docente. Tanto na sala de vídeo como de teatro há recursos tecnológicos que 

são utilizados para a complementação do que o professor inicia em sala de aula.  

 

4.2.3 Corpo Docente 

A necessidade de desenvolver uma educação de qualidade e de atender 

o estudante com suas necessidades, problemas, anseios e habilidades nas 

diversas áreas tem despertado o docente para uma procura por capacitação e 

qualificação profissionais. Na atualidade, percebe-se que o aluno, nas diversas 

etapas da Educação Básica, precisa de orientações e ações pedagógicas que o 

instiguem a compreender e experenciar os temas vivenciados dentro e fora da 

sala de aula. Tem sido um desafio para o professor tornar significativa a 

aprendizagem considerando o pleno desenvolvimento do educando e as 

interações com o ambiente a sua volta. 

Certamente, o docente não possui as respostas para todos os 

questionamentos surgidos no espaço escolar, no contato com os alunos, nas 

vivências diárias, nos comportamentos expressos, nas normas, nas dificuldades 

e avanços da aprendizagem. O educador precisa buscar caminhos e subsídios 

que o ajudem a lidar com as diversas situações do cotidiano escolar. A 

qualificação profissional é fundamental, pois contribui com a avaliação e reflexão 

necessária para a busca de respostas aos problemas postos pela realidade 

escolar.  

O professor também precisa estar em constante busca, seja por meio de 

um curso de extensão, a especialização, mas também em cursos de 

aprimoramento nas instâncias a distância, presencial, em entidades particulares 

ou em órgãos públicos como as secretarias de educação.  



 
 

Torna-se necessário não apenas discutir a qualificação docente, mas 

oportunizar essa chance ao professor na intenção de promover a educação 

pública brasileira. As instituições que gerenciam a educação, como as 

secretarias de educação, precisam ofertar, frequentemente, possibilidades de 

qualificação e condições de trabalho para que o professor possa participar e que 

atendam às necessidades escolares. 

 

Para Cury (2002, p. 52), 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso V, determina a 

valorização dos profissionais de ensino, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso, exclusivamente, por concurso público de 

provas e títulos. 

 

A valorização dos profissionais do Magistério por meio da qualificação é 

uma discussão de décadas e sua culminância é a criação das Leis e Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em 1996. Desde então, a oferta de 

cursos de graduação e especialização tem aumentado significativamente. Sabe-

se que essa abertura é essencial para que o docente tenha embasamento teórico 

para atender as necessidades do atual aluno e também de uma sociedade que 

está em constante movimentação.  

Para atender e entender essas mudanças nas estruturas sociais, 

familiares, pedagógicas e didáticas é fundamental que o docente tenha 

condições de buscar processos formativos que interfiram com qualidade em sua 

prática pedagógica. E toda essa busca passa pela qualificação e capacitação 

docente. É impossível pensar numa educação aprimorada a cada ano, 

questionadora, crítica e que atenda as reais necessidades do educando 

brasileiro nas diversas regiões do país sem pensar na formação docente nas 

diversas áreas do conhecimento e no desenvolvimento das práticas sociais do 

educando, fazendo uma ponte com a parte teórica ofertada através dos 

conteúdos. Para Gasparini (2007), 

 

A Prática Social Inicial é sempre uma contextualização do 

conteúdo. É um momento de conscientização do que ocorre na 

sociedade em relação àquele tópico a ser trabalhado, 



 
 

evidenciando que qualquer assunto a ser desenvolvido em sala 

de aula já está presente na prática social, como parte constitutiva 

dela (p. 24). 

 

Seguindo a necessidade de o docente estar em constante processo de 

capacitação e qualificação, em 2014, surgiu como proposta de melhorias 

especificamente para o Ensino Médio o curso de formação para docentes, 

PNEM, e é pleiteado pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio 

que traz em sua íntegra o compromisso de discussão na coordenação 

pedagógica de rever as diretrizes nacionais onde a formação integral do 

educando seja repensada com base curricular uniforme e a universalização do 

Ensino Médio possa ser algo real com a totalidade dos jovens entre 15 e 17 

estejam matriculados. 

 

4.2.4 Quadro de Profissionais da Educação 

 

Nome Função Vínculo Formação Área de 

Formação 

João José Carneiro 

Alvarenga 

Diretor Concursado Especialista Química 

Luciene Alves Brandão Vice-diretora Concursado Especialista Letras 

Flávio Rodrigues Leite Supervisor 

Pedagógico 

Concursado Especialista Letras 

Wanderson da Silva Orientador 

Educacional 

Concursado Especialista Pedagogia 

Márcia Brígida Supervisora 

Administrativa 

Concursado Especialista História 

Carmindo Lúcio Vieira Coordenador 

Pedagógico 

Concursado Especialista História 

Rosane Matias 

Cavalcante 

Coordenadora 

Pedagógica 

Concursado Especialista Química 

Analeide Rosa dos 

Santos Silva 

Monitora Concursada Especialista Pedagogia 

Rosa Garcês Ferreira Auxiliar de 

Limpeza 

Concursada Nível Médio Ensino Médio 

Walquíria Melise Silva Apoio 

Administrativo 

Concursada Graduada Economia 

Josivaldo Rodrigues 

Pereira 

Secretário 

Escolar 

Concursado Nível Médio Ensino Médio 

Valdeci Coelho de 

Morais 

Agente Copa e 

Cozinha 

Concursado Nível Médio Ensino Médio 



 
 

Ana Maria Cunha de 

Sousa 

Docente Concursada Especialista História 

Kenis da Cruz Meneses Docente Contrato 
Temporário 

Superior História 

Ana Cláudia de Macedo 

Ferreira 

Docente Concursada Especialista Educação Física 

Eudimar Ribeiro Justino Docente Concursado Especialista Educação Física 

Avarde Ascenso A. de 

Souza 

Docente Concursado Especialista Ciências 

Terezinha Alves da Silva Docente Concursada Especialista Ciências 

Sibele Maria de Oliveira Docente Concursada Especialista Biologia 

Claudeci Barbosa 

Albuquerque 

Docente Concursada Especialista Filosofia 

Solange Pereira de Mello Docente Concursada Especialista Sociologia 

Cláudia Maria de Souza 

Santos 

Docente Concursada Especialista Geografia 

Cláudio Henrique Bastos 

de Carvalho 

Docente Concursado Especialista Educação Física 

Danielle Lopes B. de 

Andrade e Silva 

Docente Concursada Especialista Pedagogia 

Ana Paula Almeida Rosa 
Caracelli 

Magistério Concursada Especialista Educação Física 
CID 

Dayane Thaís Cézar 

Lima 

Docente Concursada Especialista Geografia 

Ellen Cristine dos Santos Pedagoga Concursada Especialista Pedagogia 

Étel Teixeira de Jesus Docente Concursada Mestre Letras 

Eva Cristian da Silva Docente Concursada Especialista Letras 

Maria da Glória da Silva 
Santana 

Docente Contrato 
Temporário 

Especialista Letras 

Cláudia Muriel Justiniano 
da Cruz 

Docente Contrato 
Temporário 

Mestre Letras 

Isadora Maria Santos 

Dias 

Docente Concursado Graduação Letras 

Itamir Beserra Sousa Docente Concursado Especialista Artes 

Ana Lúcia Miranda de 
Assis 

Docente Concursada Superior Artes 

Anne Kethlen Gonçalves 

Bombonato 

Docente Concursada Mestre Química 

Lázaro Antônio Bastos Docente Concursado Especialista Letras 

Josiana da Rocha 
Carvalho 

Docente Contrato 
Temporário 

Especialista Letras - Inglês 

Hilton Rafael de Souza e 
Silva 

Docente Contrato 
Temporário 

Especialista Letras - Inglês 

Maria das Graças Silva 

Feitoza Pinheiro 

Docente Concursado Especialista Pedagogia 

Cristiane Caroline 

Moreira Gomes  

Docente Concursada Superior Letras/Espanhol 

Valéria Silva de Oliveira Docente Concursada Especialista História 

Wilson de Oliveira Garcia Docente Concursado Especialista Geografia 



 
 

Evangelina Tomás de 

Aquino 

 Concursada Nível Médio Ensino Médio 

Maria José Mendes da 

Costa 

Docente Concursado Especialista Educação Física 

Alan Martins Rocha Docente Concursado Mestre Matemática 

Augusto Mamoru 
Sambuichi 

Docente Concursado Especialista Matemática 

Vanessa Ribeiro Soares Docente Concursada Mestre Matemática 

Reginaldo de Sousa 
Machado 

Docente Contrato 
Temporário 

Superior Matemática 

Wesley Menezes 

Gracias Taveira 

Docente Contrato 

Temporário 

Especialista Matemática 

Elison Neves Cabral Docente Concursado Especialista  Matemática 

Vinícius Ricardo 

Marques de Souza 

Docente Concursado Doutor Física 

Dalva de Jesus Ramos 
Santiago 

Docente Contrato 
Temporário 

Especialista Ensino Especial 

Nilma Maria Batista 
Ribeiro 

Docente Contrato 
temporário 

Superior Ensino Especial 

 

Para conhecer o perfil dos profissionais da educação que atuam no CEd 

123 foi aplicado questionário – vide anexos. Este instrumento de averiguação é 

composto de questões abertas e fechadas. As informações obtidas estão 

simplificadas nos parágrafos seguintes. 

Os profissionais da educação do CEd 123, em sua maioria são 

concursados, possuem boa experiência profissional com média de 7 a 12 anos 

de docência, com faixa etária de 35 a 40 anos. Percebe-se que a grande maioria 

dos professores do CEd 123 possui 1 especialização em alguma área do 

conhecimento, tendo também 3 professores efetivos em nível de mestrado e 1 

doutor. Os docentes apontaram que participaram de até 2 cursos de qualificação 

nos últimos 2 anos com até 180 horas.  

Todos os profissionais concordaram que a educação continuada é 

necessária, porém a maioria indicou a opção “não” quando questionada se 

possuía formação especializada em educação especial. 85% dos participantes 

indicaram que acreditam no processo de inclusão realizado pela escola.  

Para os participantes, os maiores desafios na atualidade para o docente 

são a participação dos pais no cotidiano escolar, a busca por práticas inovadoras 

de ensino e a indisciplina dos alunos. Quando questionados qual evento deveria 

fazer parte do calendário escolar desta instituição, os docentes apontaram os 

projetos pedagógicos bimestrais, a Feira de Ciências agregada ao projeto de 



 
 

Exatas e a Semana da Consciência Negra. No quesito “uso dos recursos 

midiáticos e espaços midiáticos”, os participantes apontaram que a média é boa, 

ou seja,  duas a três vezes por mês. 

 

 

4.2.5 Realidade Desejada 

Uma construção coletiva de formação, de qualificação é capaz de 

contribuir na mudança de determinados fracassos como a reprovação e o 

abandono escolar. Quando se fala em mudanças na estrutura do CEd 123 

pensa-se em espaços de construção de uma identidade própria onde o docente 

está firmado. De acordo com Freire (2000, p.76),   

  

Como professor preciso me mover com clareza na 

minha prática. Preciso conhecer as diferentes 

dimensões que caracterizam a essência da prática, o 

que me pode tornar mais seguro no meu próprio 

desempenho. O melhor ponto de partida para estas 

reflexões é a inclusão do ser humano de que se tornou 

consciente.  

Esta construção pode acontecer nos momentos de reunião de pais e 

mestres, de uma semana pedagógica em que se discutam aspectos relevantes 

para a instituição escolar, dos momentos de discussão nas reuniões 

pedagógicas, nos conselhos escolares, na fala do aluno (GADOTTI, 2002).  

Após discussões na coordenação coletiva ao longo dos meses iniciais de 

2017 e em conversas com membros da comunidade escolar, decidiu-se apontar 

a realidade atual e onde se pretende chegar em anos vindouros.  

No quadro seguinte há a intenção por parte dos integrantes do CEd 123 

de se criar nortes, avanços, práticas e ações que evidencie o ensino de 

qualidade, pautado na formação crítico-social do educando em sua amplitude e 

também nas melhorias de trabalho do docente como foco neste documento. As 

informações a seguir de onde estamos e onde queremos chegar também teve a 

participação da comunidade escolar via questionário.  

 

 ONDE ESTAMOS ONDE QUEREMOS CHEGAR 



 
 

FORMAÇÃO DO 

ALUNO 

Trabalhada de forma gradual, 

crescente em relação à 

produção de conhecimento, 

fragmentada e com uso das 

tecnologias. 

Desenvolvimento integral do aluno 

e com qualidade, críticos e 

questionadores.  

SISTEMÁTICA E 

ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO DO 

ALUNO 

Utilizando a prova como 

instrumento principal e outras 

atividades avaliativas aplicadas 

em sala. 

Ponderações tradicionais. 

Novas formas de avaliação que 

levem em consideração outras 

competências dos alunos e durante 

todo o processo de ensino.  

Contar também com o apoio da 

família e a redução de número de 

alunos por turma. 

TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

Há projetos vinculados ao 

cotidiano escolar e atividades 

que visem à formação crítica e 

integral do aluno. Busca 

iniciada pelo aprimoramento e 

pela formação continuada.  

Projetos bem elaborados e 

voltados para a formação integral 

do aluno a partir de um diálogo com 

o educando e suas necessidades.  

A constante formação docente. 

APROXIMAÇÃO E 

ENTROSAMENTO 

COM A 

COMUNIDADE 

Crescente entrosamento e 

participação da comunidade. 

Maior comprometimento da família 

com a vida escolar do aluno com a 

interação contínua e positiva em 

que a comunidade se envolva com 

os trabalhos da escola. 

Tornar a comunidade parceira da 

escola. 

USOS DOS 

RECURSOS 

DIDÁTICOS E 

MIDIÁTICOS 

Os professores sabem utilizar 

os recursos. 

Procura acima da média em 

empregar os recursos 

midiáticos por parte de alguns 

docentes. 

Integração trabalho pedagógico e 

recursos tecnológicos. 

Contar com o apoio de um 

profissional para capacitar 

docentes frente a estes desafios. 

Maior infraestrutura e 

disponibilidade de recursos.  

 

5. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 



 
 

 

Sabe-se que a escola é um espaço de troca de experiências, de 

convivência, onde se constroem oportunidades de construção da significação 

social. Nos espaços escolares há uma interatividade que se permite fazer parte 

deste ou de outro grupo. Todas estas ações são necessárias, importantes e 

fomentadoras para a formação de um ser social, de condução aos aspectos 

sólidos de padrões de caráter e de desenvolvimento do conhecimento. E escola 

é lugar de conhecer a si e ao outro, influenciar e ser influenciado pelo outro. 

Diante desta situação de troca, de compartilhamentos, é preciso colocar 

em discussão o que a escola, através de seus personagens, ações, práticas 

cotidianas, tem feito em relação à construção e consolidação da historicidade do 

sujeito já engajado em plena formação humana? Como instituição de formação 

sociocultural, o que o CEd 123 tem contribuído com a formação deste sujeito 

histórico, o aluno?  

Os desafios são muitos, visto que há um direcionamento na atualidade 

apontando a escola como elo entre o mercado de trabalho, a continuação da 

formação social iniciada pela família, as demandas envolvendo valores, 

criticidade, valorização da formação, da visão pessoal do mundo, de cultura 

individual e de outros envolvidos num mesmo espaço. Para Frigotto (1999), 

pensar no papel social da escola é pensar também no próprio papel da escola. 

Tudo isto gera um repensar no que a escola local, o CEd 123, tem acertado e 

onde tem naufragado.  

Como forma de entender todo o enfoque do papel social da escola e sem 

querer divagar por ideias que nada consolidam em ações, o CEd 123 optou por 

demarcar determinadas ações em alguns períodos futuros, a partir das noções, 

conhecimentos de todos os personagens envolvidos no processo de formação 

social do educando observando o contexto deste aluno de modo a contribuir 

significativamente com seu pleno desenvolvimento.  

A intenção desta instituição de ensino é a de propiciar ao aluno o 

entendimento e a visão do mundo que o cerca, das tecnologias, do mundo do 

trabalho, e também ofertar sua contribuição na vida social, política, econômica 

tanto do espaço onde o aluno está inserido – espaços específicos como a própria 

residência, a escola, a comunidade – e em outros em aspectos gerais, a cidade, 

o país. Como eixos norteadores, optou-se por elementos como o acesso à 



 
 

aprendizagem de conteúdos sistemáticos, aos aspectos e conteúdos culturais, à 

leitura e a escrita, às ciências, ao mundo do trabalho e o digital e às artes. Assim, 

o CEd 123 compromete-se a garantir a aprendizagem, habilidades e de valores 

a partir de práticas pedagógicas e de projetos como forma de produção de 

conhecimento que ressaltem os aspectos cotidianos, sociais e de formação 

integral do educando. Incluem-se nesta proposta de projetos a de produção 

escrita, direcionada pela Parte Diversificada presente no currículo da rede de 

ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e os de áreas 

específicas de Exatas, Códigos e Humanas.  

Para isto, a comunidade escolar do CEd 123 pretende criar situações 

pedagógicas em todo o espaço escolar a fim de promover as mudanças 

necessárias para a formação integral do aluno matriculado no Ensino Médio. 

Este processo de formação visa não apenas a aprovação no final do ano letivo, 

mas a condução com bom nível de aprendizagem tanto para o mercado de 

trabalho como também na condução para o Ensino Superior. No Ensino 

Fundamental, 9ºs anos, o CEd 123 visa promover  aprendizagens de escrita, 

leitura, interpretação, cálculo e raciocínio de modo a encerrar esta etapa 

realizando com eficiência as práticas propostas anteriormente. 

 

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A educação especial nasceu como atendimento especializado dentro do 

ensino comum e também como seu substitutivo ao longo dos anos. Nessa 

construção de significação da educação especial, várias foram as compreensões 

dessa modalidade de ensino. Instituições, classes e escolas especializadas 

foram instrumentos de envolvimento com a educação inclusiva. Tais instituições 

deram início também ao atendimento clínico, terapêutico e aos primeiros 

diagnósticos e testes como processo de entendimento do que é ser e possuir 

necessidades educacionais especiais e entender que a educação inclusiva é 

entender e aplicar a cidadania como valorização da vida. 

Para Sassaki (1998, p. 8), educação inclusiva é: 

 

o processo que ocorre em escolas de qualquer nível preparadas 

para propiciar um ensino de qualidade a todos os alunos 



 
 

independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, 

estilos de aprendizagem e necessidades comuns ou especiais. 

A inclusão escolar é uma forma de inserção em que a escola 

comum tradicional é modificada par ser capaz de acolher 

qualquer aluno incondicionalmente e de propiciar-lhe uma 

educação de qualidade. 

 

O pleno acesso inicial à educação perpassa a matrícula e adentra os 

espaços escolares com seus problemas estruturais. Não há inclusão sem o 

repensar das práticas escolares, do modo de enfrentar tal desafio, de mudança 

por parte das entidades políticas, sociais e também daquelas – através das leis 

– que cuidam da educação, sejam locais, estaduais ou nacionais. Esse ato de 

cuidar/educar/preparar exige-se fundamentação nas ações. Não adianta ofertar 

vagas para alunos com NEE sem as devidas adequações, entre elas a curricular, 

a estrutural, a de pensar a prática inclusiva, a da formação docente. O acesso à 

matrícula sem mudanças jamais garantirá práticas inclusivas. Todos esses 

cuidados já são direcionados por leis.  

As nações são marcadas por legislações. Historicamente, os direitos 

humanos que privilegiam a cidadania são garantidos por leis. O processo de 

democratização do ensino consiste também em um processo legal. Não é 

possível pensar e ver a escolarização brasileira e o acesso à educação básica 

sem destacar a Constituição, a LDB e outras leis criadas a partir de 

regulamentações vindas dessas descritas aqui. Estar matriculado em uma 

instituição pública de ensino é a certeza de que as leis estão sendo criadas em 

favor do cidadão. Porém, é preciso ver, nas peculiaridades de cada lei, os 

direcionamentos, condições e fatores determinantes para o sucesso de cada 

escola e também de seus membros. 

Vale destacar que não apenas leis podem direcionar a valorização do 

cidadão, mas atitudes de entidades, pessoas e movimentos sociais. No Império, 

mais precisamente em 1854, o atendimento às pessoas com necessidades 

especiais teve início com a criação de duas instituições. A primeira, o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, que tem na atualidade o nome de Instituto 

Benjamim Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, o atual 

Instituto Nacional da Educação de Surdos – INES. Todas essas instituições 

estão localizadas no estado do Rio de Janeiro. O Instituto Pestalozzi, inaugurado 



 
 

em 1926, em pleno início do século XX, marcou o atendimento de pessoas com 

deficiência mental. Em 1954, foi fundada a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, uma das primeiras instituições a valorizar os portadores 

de necessidades especiais. No que tange ao atendimento aos superdotados, foi 

criada em 1945, na Sociedade Pestalozzi, um espaço que fosse referência aos 

portadores de habilidades acima da média. 

No artigo 205 da Constituição brasileira, a educação é vista como direito 

de todos. Como “todos” entende-se aqueles que precisam ter acesso ao pleno 

desenvolvimento das suas habilidades e potencialidades, bem como também 

das necessidades e dificuldades (BRASIL, 1988).  

Esse artigo direciona, garante e articula o acesso de portadores de 

necessidades especiais à educação. Portanto, acesso não garante equivalência 

ou permanência nas entidades educacionais. Determinados obstáculos como a 

distância, a locomoção e a ausência de uma proposta pedagógica voltada para 

as diferenças são determinantes no fracasso da inclusão, mesmo sendo 

garantida pela lei maior.  

Outro artigo, o 206, mostra a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola”. Igualdade e permanência são duas palavras que 

merecem uma pausa para reflexão. O portador de necessidades educacionais 

especiais possui características diferenciadas e, para tanto, precisa de atenção, 

cuidados e ações pedagógicas também diferenciadas de modo a despertar 

nesse indivíduo a certeza de que ele pode superar suas deficiências a partir da 

atenção e das mudanças ocorridas na escola e tendo como suporte a lei. A 

igualdade – noção de colocar todos em um mesmo patamar – também deve ser 

pensada de modo a prover condições para que o educando possa ter pleno 

acesso ao desenvolvimento físico, cognitivo, cultural, social. Caso contrário, 

tanto a lei como a escola já falharam.  

Num universo continental como o do Brasil, equipar as escolas com 

recursos físicos e humanos que atendam às necessidades de cada criança é 

algo que delega tempo, vontade e mudança de pensamento e atitudes. Desde a 

sua promulgação da Constituição até a atualidade, sabe-se que o direito à 

educação tem sido uma busca constante pelas autoridades públicas. A 

universalização da educação e o início do atendimento dos alunos com NEE é 

uma realidade, mesmo em meio a falta de direcionamentos e até de continuidade 



 
 

das propostas de ensino, porém é preciso valorizar as práticas positivas de 

inclusão realizadas nos espaços educacionais brasileiros e que possam servir 

de nortes para outras escolas. 

O CEd 123 possui uma classe de EJA Interventiva, com 12 alunos 

matriculados há alguns anos. Busca-se, com estas turmas, atender os alunos 

com algum tipo de necessidade especial como intelectual, física e múltipla. 

Alguns encontram-se em processo de alfabetização oscilando entre o pré-

silábico e o silábico. Também há um trabalho direcionado para o exercício do 

raciocino lógico, desafios matemáticos, atividades grupais e que permitam o 

desenvolvimento da autonomia, iniciativa, tomada de decisões e concentração. 

Funcionam no turno matutino e vespertino e com o apoio da gestão local na 

aquisição de materiais de apoio à aprendizagem do educando bem como sua 

socialização.  

 

7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES  

 

Na atualidade, há uma necessidade de o docente investir em atividades 

pedagógicas interessantes na intenção de construir junto ao aluno não apenas 

conceitos, repetições, mas conhecimentos, informações que levem o educando 

a uma reflexão sobre o que é proposto dentro e fora da sala de aula. Toda essa 

prática consiste em enorme desafio para o docente visto que o educando hoje 

presente nas salas de aula das instituições educacionais é fruto de uma geração 

marcada por jogos tecnológicos e acesso rápido e aberto às redes sociais. 

Propor ações metodológicas e pedagógicas a esse aluno exige uma 

busca por atividades que sirvam de ferramentas como estimuladoras das 

modalidades de inteligências múltiplas. Nesse contexto, percebe-se que as 

atividades meramente repetidoras, cansativas são rejeitadas pelos alunos e de 

nada auxilia o processo de desenvolvimento da criança como ser social e que 

precisa de atividades que atentem para uma busca de reflexão na e após a 

realização das mesmas. Essas ações buscam estar embasadas nas diretrizes 

na pedagogia histórico-crítica. Na pedagogia histórico-crítica - a teoria crítica da 

educação - a escola ganha grande destaque. Na verdade, ela recebe o dever de 

"propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao saber 



 
 

elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber 

[...]" (SAVIANI, 2008, p. 15).  

A promoção da igualdade social, cultural, artística e educacional passa 

pelo acesso à educação de qualidade (SILVA, 2003). Há muitas reflexões a 

serem feitas, pois, caso a escola não crie mecanismos, ações e adequações de 

atendimento, a inclusão pode se tornar caminho para a exclusão, fato esse que 

gera na criança uma aversão pela instituição educacional.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, mais precisamente no 

artigo 205, há um direcionamento claro do dever do Estado: o direito de todas as 

pessoas à educação. Quando se diz “todas as pessoas”, não importa condição 

social, cor, credo ou deficiência. Então, a lei foi feita na intenção de ofertar ensino 

também aos portadores de NEE, com suas características, aptidões e 

habilidades. Mesmo tendo leis que garantam o acesso à educação, há 

indagações a serem feitas: já é possível perceber que esse aceso é real, ideal? 

As instituições educacionais já promovem ações que visem atender com 

qualidade o educando de acordo com suas necessidades?  

 

8. PRINCÍPIOS 

 

O CEd 123 busca direcionar suas atividades pedagógicas, sociais, 

culturais, administrativas pelos Pressupostos Teóricos da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, onde busca-se a promoção da equidade como 

fundamento necessário para trabalhar a diversidade, a busca permanente pela 

reflexão a respeito da exclusão em suas diversas formas, do Currículo em 

Movimento da Educação Básica, dos princípios da Gestão Democrática  - Lei 

4.751 de 2012. Necessário também citar os princípios da Educação Integral que 

utilizam de ações voltadas para a integralidade, a intersetorialidade, a 

transversalidade, o diálogo escola e comunidade, a territorialização e o trabalho 

em rede.  

Os recursos financeiros são provenientes do PDAF – Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira - Lei nº. 4.036 de 25/10/2007. Há 

ainda o Programa Dinheiro Direto da Escola – PDDE e o PDE Interativo. 

 

9. OBJETIVOS 



 
 

 

9.1 Missão Institucional 

Entende-se por missão como o motivo da existência de uma instituição. 

Na missão há um detalhamento, mesmo que com poucas palavras, de como a 

instituição se encontra, o que conquistar, a quem atender e onde quer chegar. A 

missão do CEd 123 está vinculada à necessidade de atender o educando com 

excelência. 

 

9.2 Objetivo Geral 

 

● Propiciar ao educando a construção da sua autonomia com ações que 

contribuam para a promoção da qualidade de vida do aluno e da 

comunidade escolar e o compromisso com valores, com a cidadania, com 

a aprendizagem e com a responsabilidade social.  

9.3 Objetivos Específicos 

● Assegurar a qualidade de ensino aos educandos do Ensino Fundamental 

– Anos Finais, do Ensino Médio no turno diurno e dos alunos com 

necessidades especiais; 

● Diagnosticar problemas de aprendizagem e de socialização e ofertar 

condições de aprimoramento e acompanhamento ao educando no intuito 

de minimizar ou eliminar a repetência e/ou abandono escolar; 

● Aproximar a comunidade escolar às ações desenvolvidas pelo CEd 123, 

criando um envolvimento contínuo na busca pela valorização dos 

integrantes que compõem o contexto escolar; 

● Subsidiar o trabalho docente, dando condições de trabalho dignas, 

infraestrutura coerente com as necessidades tanto do educador como do 

educando; 

● Assegurar ao educando um processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente no campo da leitura e da escrita, no qual ele seja o sujeito; 

● Realizar projetos interdisciplinares, principalmente os que são 

subsidiados pelo PROEMI e PDDE, que proporcionem uma maior 

integração entre as disciplinas e também aos autores envolvidos no intuito 



 
 

de promover a otimização da aprendizagem, incluindo nesse contexto 

todos os componentes da comunidade escolar; 

● Estabelecer relação entre a realidade vivenciada pelo educando ao 

conteúdo programático desenvolvido na escola bem como práticas 

educativas que evidenciem a aplicação dos conteúdos no cotidiano dos 

educandos; 

● Propiciar ao aluno condições de “leitura de mundo”, do pleno 

desenvolvimento do senso crítico e das habilidades e competências 

exigidas durante o processo ensino e aprendizagem; 

● Propiciar ao educando, principalmente aos concluintes do Ensino Médio, 

informações necessárias à participação em avaliações externas como o 

PAS, ENEM e outras que possam ser úteis ao acesso no ensino superior. 

 

10. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

O currículo do Centro Educacional 123 está baseado na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, proposto pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, onde há a intencionalidade de formação 

humanizada do educando e já um cidadão e que seja participante, espectador e 

personagem da cultura local. Uma das prerrogativas deste currículo é que ocorra 

nos espaços escolares um incentivo à inovação nas práticas pedagógicas 

privilegiando a criatividade, a flexibilidade e que se ressalte sempre os aspectos 

humanos do educando e do educador. A teoria crítica segundo Saviani (2008), 

que tem a pedagogia histórico-crítica como alicerce didático-metodológico sobre 

a educação, busca: 

 

[...] compreender a educação no seu desenvolvimento histórico-

objetivo e, por consequência, a possibilidade de se articular uma 

proposta pedagógica cujo ponto de referência, cujo 

compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua 

manutenção, a sua perpetuação [...] (p. 93). 

 

Como instituição formadora, o CEd 123 propõe-se, a partir das práticas 

pedagógicas reflexivas, de integralidade do ser, de troca de experiências, ofertar 

oportunidades de apreensão das suas competências e habilidades e, então, 



 
 

compreender o aluno em suas fraquezas e fortalezas. Nessa busca, uma 

proposta pedagógica interessante que insira ações baseadas no conhecimento 

das inteligências múltiplas, do aluno e de suas vivências por parte do docente 

pode ser o diferencial na compreensão das dificuldades do educando e promover 

atividades direcionadas que tenham como foco e efeito colaborar com o futuro 

deste já membro de uma sociedade. 

 

 

 

11. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Em 2018, o CEd 123 optou pelo regime da semestralidade. Em 2019, após 

os bons níveis aceitáveis de aprendizagem, a escola continua com esta 

modalidade. O Ensino Fundamental, que tem turmas do 8º e 9º ano, é norteado 

pelo Ciclo da Aprendizagem. Os quadros abaixo demonstram a atual modulação 

da instituição. 

 

MATUTINO BLOCO I BLOCO II 

 1°A, B e  C 

2º A  e  B 

3º A  e B 

1º A, B  e  C 

2º A  e B 

3° A  e b 

VESPERTINO 8º A ao G 

9º A ao G 

 

 

DISCIPLINAS MATUTINO – 1º, 2º e 3º ANOS 

PROFESSORES 

VESPERTINO – 8ºe 9º ANOS 

PROFESSORES 

PORTUGUÊS EVA, ÉTEL E MARIA DA 

GLÓRIA 

RAÍSSA E ISADORA 

MATEMÁTICA ALAN E VANESSA AUGUSTO, WESLEY E 

REGINALDO 

EDUCAÇÃO FÍSICA ANA CLÁUDIA MARIA JOSÉ E EDY 

ARTE ITAMIR ANA LÚCIA 



 
 

HISTÓRIA KENIS VALÉRIA E ANA MARIA 

GEOGRAFIA CLÁUDIA DAYANE E WILSON 

FILOSOFIA CLAUDECI  

SOCIOLOGIA SOLANGE  

BIOLOGIA SIBELE  

QUÍMICA ANNE  

FÍSICA VINÍCIUS  

INGLÊS JOSIANA HILTON 

ESPANHOL CRISTIANE  

PD I ANA CLÁUDIA ANA MARIA E TEREZA  

PD II  WILSON, EDY, BRUNO E 

HILTON 

PD III  CRISTIANE 

CIÊNCIAS  AVARDE E TEREZA 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANOS 

DISCIPLINAS PROFESSOR (A) SÉRIES/TURMAS 

LÍNGUA PORTUGUESA ISADORA 8º 8º A, B, C, D, E, F, G 

MATEMÁTICA AUGUSTO 8º A 

MATEMÁTICA WESLEY 8º B, C, D, E, F, G 

GEOGRAFIA DAYANE 8º A, B, C 

GEOGRAFIA WILSON 8º D, E, F, G 

HISTÓRIA ANA MARIA 8º D, E, F, G 

HISTÓRIA VALÉRIA 8º A, B, C 

INGLÊS HILTON 8º A, B, C, D, E, F, G 

CIÊNCIAS TEREZA 8º A, B, C, D, E, F, G 

ARTE ANA LÚCIA 8º A, B, C, D, E, F, G 

EDUCAÇÃO FÍSICA EUDY  8º D, E, F, G 

EDUCAÇÃO FÍSICA MARIA JOSÉ 8º A, B, C 

PD I ANA MARIA 8º D, E, F, G 

PD I TEREZA 8º A, B 



 
 

PD I HILTON 8º C 

PD II WILSON 8º D, E, F 

PD II EDY 8º C, G 

PD II ANA LÚCIA 8º A 

PD II RAÍSSA 8º B 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANOS 

DISCIPLINAS PROFESSOR (A) SÉRIES/TURMAS 

LÍNGUA PORTUGUESA RAÍSSA 9º A, B, C, D, E, F, G  

MATEMÁTICA AUGUSTO 9º A, B 

MATEMÁTICA CARLOS 9º C, D, E, F, G 

GEOGRAFIA DAYANE 9º A, B, C, D, E, F, G 

HISTÓRIA VALÉRIA 9º A, B, C, D, E, F, G 

INGLÊS MARIA WILMA 9º A, B, C, D, E, F, G 

CIÊNCIAS AVARDE 9º A, B, C, D, E, F, G 

ARTE BRUNO 9º A, B, C, D, E, F, G 

EDUCAÇÃO FÍSICA MARIA JOSÉ 9º A, B, C, D, E, F, G 

PD I AVARDE 9º A, B 

PD I CARLOS 9º C, D, E, F, G 

PD II CRISTIANE 9º A, B, C, D, E, F, G 

PD III CRISTIANE 9º A, B, C, D, E, F, G 

 

11.1 Estrutura de Atendimento 

 

No turno diurno há 6 aulas de aproximadamente 50 minutos com 2 

intervalos de 10 minutos. Não há mais turno noturno. As aulas de Educação 

Física são ministradas ora na sala de aula ora na quadra coberta da escola. O 

lanche é servido ao aluno após o 1º intervalo, sempre na sala de aula, pois o 

CEd 123 não possui refeitório para esta finalidade. O atendimento ao aluno na 

direção é feito nos intervalos quando não é algo emergencial pelos 

coordenadores e pelo orientador educacional. Todas as ações de atendimento 



 
 

aos pais e alunos são realizadas em conjunto com coordenadores, supervisor 

pedagógico, orientador educacional e grupo gestor.  

O turno matutino é composto por 14 turmas de Ensino Médio com 1º, 2º e 

3º anos e uma turma de EJA Interventiva. O horário de permanência do aluno na 

escola neste turno vai de 7h20 até 12h30.  

O turno vespertino possui 7 turmas de 8º anos (A, B, C, D, E, F e G)  e 7 

turmas de 9º anos. O horário vai de 13h10 às 18h05.  

As turmas de Ensino Fundamental são oriundas de outras instituições 

escolares que são encaminhados via estratégia de matrícula a cargo da 

Coordenadoria Regional de Ensino de Samambaia. Neste contexto, o CEd 123 

possui alunos com as mais variadas formações e níveis de aprendizagem. Pode-

se dizer que este aluno não possui uma identidade própria desta instituição 

quanto ao trabalho docente, perfil comportamental, disciplinar. Tais fatores 

colaboram com o baixo índice do IDEB, algo em torno de 3,7. 

O CEd 123 segue o calendário proposto pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal com 200 dias letivos e 5 horas de aulas diárias. Para o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio diurno e noturno ainda há a divisão bimestral, 4 no 

total. Após cada etapa avaliativa há o Conselho de Classe e a reunião de pais. 

 

11.2 Coordenação Pedagógica 

 

A coordenação pedagógica é o espaço de discussão das atividades e 

ações que constituem a escola. As coordenações pedagógicas ocorrem 3 vezes 

por semana. Na quarta-feira – nomeada como a reunião coletiva – é o espaço 

destinado para as discussões em torno do andamento de toda a estrutura escolar 

(eventos, reuniões de pais, feiras, formação continuada, fatores administrativos, 

entre outros).  

Nos outros 2 dias há o espaço individual do docente para montar, 

confeccionar material, corrigir atividades ofertadas aos alunos e organizar todos 

os registros de avaliação. Em outro dia há o espaço de troca de experiências 

com outros docentes de áreas afins visando realizar ações interdisciplinares, 

multidisciplinares e transdisciplinares. O 4º dia de coordenação é realizado fora 

dos espaços escolares para a formação acadêmica, continuada e profissional.  

 



 
 

11.3 Sala de Leitura 

 

A sala de leitura é bem organizada, arejada, espaçosa e coordenada por 

uma profissional da Carreira Assistência readaptada. Segundo Bamberger 

(1987), o desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um 

processo constante, que começa no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na 

escola e continua pela vida afora, através das influências da atmosfera cultural 

geral e dos esforços conscientes da educação e das escolas públicas e a 

oportunidade de ler, ou seja, a disponibilidade de livros representa um papel 

decisivo no despertar interesses de leitura.  

No CEd 123 existem projetos de implementação de leitura e produção de 

textos. Os alunos do ensino especial (EJA interventiva) frequentam a sala uma 

vez por semana e os alunos do ensino regular frequentam em horário contrário 

ou no mesmo horário com o acompanhamento do docente. Há um bom acervo.  

Em 2014 foram adquiridos aproximadamente 600 exemplares de livros 

desde os clássicos nacionais e internacionais como também mangás, gibis e 

livros voltados para o público adolescente. A coordenação e feita por uma 

profissional da Carreira Assistência readaptada. O horário de funcionamento é 

de segunda a sexta-feira no horário de 9h às 17h. 

Com o patrocínio do PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador 

reformaremos uma área próxima à sala de leitura com a finalidade de 

proporcionar mais conforto ao aluno nos momentos de leitura. Neste espaço 

serão colocadas mesas e cadeiras visto que a área da sala de leitura já está 

pequena para o grande número de alunos que buscam um contato com o mundo 

da leitura. 

 

11.4 Secretaria Escolar 

 

A secretaria escolar é o espaço de armazenamento de informações da 

vida escolar do aluno. No CEd 123 há uma secretária geral encarregada de todo 

a dinamização do processo de organização de dados referentes aos alunos e 

também aos docentes. Há 2 profissionais concursados em outras áreas que 

auxiliam a secretaria neste processo. 



 
 

O atendimento é feito nos 2 períodos – matutino e vespertino – e para 

resolver questões de urgência para o aluno, a secretaria abre nos 2 intervalos 

no intuito de agilizar determinadas documentações que o educando precisa para 

levar para o estágio ou para o trabalho.  

 

11.5 Serviço de Orientação Educacional 

 

O Orientador Educacional no CEd 123 de Samambaia desenvolve ações 

em parceria com o corpo docente, discente e demais segmentos da comunidade 

escolar. Além de buscar ensinar aos alunos os conteúdos atitudinais, passando 

valores e maneiras de se relacionar com as pessoas que certamente servirão de 

exemplo para os estudantes. Com o objetivo que todos se sintam parte da escola 

e integrados ao projeto político pedagógico. O orientador educacional possui 

formação superior em Pedagogia com especialização em Gestão e Orientação 

Educacional, além de cursos de atualização na área onde atua. 

O SOE da escola busca os meios necessários para que a escola cumpra 

seu papel de ensinar e educar com base em seu PPP, promovendo as condições 

básicas para a formação da cidadania dos alunos que discute as questões da 

cultura escolar promovendo meios estratégicos para que sua realidade não se 

cristalize em verdades intransponíveis, mas se articule com prováveis verdades 

vividas no dia-a-dia da organização escolar. 

O Serviço de Orientação Educacional se propõe em ser um processo 

educacional organizado, dinâmico e contínuo. Atua no educando, através de 

técnicas adequadas às diferentes faixas etárias, com a finalidade de orientá-lo 

na sua formação integral, levando-o ao conhecimento de si mesmo, de suas 

capacidades e dificuldades oferecendo-lhe elementos para um ajustamento 

harmonioso ao meio escolar e social em que vive. 
 

11.6 Sala de Atendimento 

 

A partir da Portaria 39, 12 de março de 2012 formou-se o polo de 

atendimento do SAA (Sala de Apoio à Aprendizagem) no CEd 123. Este polo é 

constituído por uma equipe de 01 psicólogo e 1 pedagogo que atuam 



 
 

institucionalmente nas escolas de anos finais e de 01 pedagogo que atua 

diretamente com os alunos TFE – Transtorno Funcional Específico – no polo. 

As atividades desenvolvidas no decorrer do ano letivo de 2017 serão 

realizadas em parceria com a Equipe Gestora, Equipe Especializada em Apoio 

à Aprendizagem – EEAA e o Serviço de Orientação Educacional - SOE e 

professor regente dos estudantes encaminhados. Entende – se que para essas 

ações acontecerem é necessário o trabalho colaborativo entre os profissionais 

envolvidos.  

 

11.7 Laboratório de Informática 

 

O laboratório de informática é o espaço de iniciação e de entrosamento 

com as tecnologias de Informação. Com o investimento do Ministério da 

Educação, o laboratório de informática do CEd 123 possui aproximadamente 40 

computadores com internet banda larga. Tem como objetivo propiciar aos 

docentes e alunos o acesso à pesquisa e  à informação oferecidas pela Internet, 

digitação de trabalhos, além de servir como ferramenta pedagógica no processo 

ensino e aprendizagem, a fim de acompanhar os avanços científicos e 

tecnológicos, integrar os novos recursos tecnológicos à comunidade acadêmica, 

objetivando dinamizar o processo de ensino e pesquisa. 

O horário de funcionamento do laboratório é das 08h30 às 11h30 e no 

período da tarde das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Atualmente o 

Servidor responsável pela coordenação do laboratório de informática do CEd 

123 é o Monitor de Gestão Educacional readaptado.  

 

 

 

11.8 Educação de Jovens e Adultos Interventiva 

 

A EJA interventiva é frequentada por alunos a partir dos 15 anos, 

portadores de necessidades especiais. A turma faz parte de uma escola de 

ensino regular, onde são acompanhados pela professora Graça e por toda 



 
 

equipe gestora e pedagógica. A mesma é composta por 15 alunos no turno 

vespertino. Todos possuem alguma necessidade especial, sendo esses, com 

suas especificidades, tais como: DM, DI, TGD, deficientes físicos e síndrome de 

Down. Diante disso, faz necessário o aprofundamento dos estudos e a dedicação 

por parte do docente. Os estudantes encontram-se em processo de 

alfabetização, pois a partir do teste da psicogênese da língua escrita verificou-

se que os níveis estão oscilando entre pré-sílábico ao silábico, portanto o 

trabalho a ser desenvolvido com esta turma será focado na leitura e escrita, 

tendo como base o Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação 

Especial “O currículo deve ser dinâmico e flexível e proporcionar situações para 

que ocorram as aprendizagens. O currículo inclusivo deve considerar a 

possibilidade de superar a lógica de adaptações de conteúdos e ampliar o 

conhecimento de estudantes acerca das suas experiências de vida” (Currículo 

em Movimento da Educação Básica –Educação Especial, p.11). Assim sendo, o 

objetivo será desenvolver a leitura, escrita e produção textual, bem como a 

interpretação simples; exercitar o raciocínio lógico, por meio de situações-

problemas vivenciais, desafios matemáticos e relação número/quantidade; 

propiciar atividades grupais e na diversidade, permitindo o desenvolvimento da 

autonomia, iniciativa, tomada de decisões e concentração de modo a 

desenvolver as potencialidades de cada aluno, levando sempre em 

consideração as limitações e necessidades individuais de cada um.   

 

11.9 Centro de Iniciação Desportiva 

 

O Centro de Iniciação Desportiva – CID – de handebol de Samambaia Sul 

é um projeto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e atende 

a clientela das escolas públicas da cidade de Samambaia e visa oportunizar o 

esporte de forma gratuita.  O projeto vem sendo parceiro do Centro Educacional 

123 de Samambaia há 4 anos, onde funciona o CID das categorias juvenil 

masculino e feminino e uma turma de iniciação cadete masculino e feminino. Os 

alunos do CEd 123 integram a equipe de handebol da escola que participa dos 



 
 

jogos escolares do DF, INTERCIDS e demais competições locais e até em nível 

nacional, jogos da juventude (antiga Olimpíadas Escolares).  

O esporte, em específico o handebol, tem contribuído com a formação 

cidadã, respeito ao próximo, respeito às regras, socialização, respeito às 

diferenças e a inclusão social, além do bem-estar físico que o esporte traz para 

a vida cotidiana desses alunos. 

Nossa sociedade tem lutado contra a violência, drogas, vandalismo e o 

esporte contribui para que esses jovens possam ingressar futuramente na vida 

adulta de forma mais consciente e como cidadãos honestos, trilhando bons 

caminhos, formando famílias e ensinando valores essenciais necessários para 

uma sociedade mais justa. 

Há, ainda, sendo desenvolvido desde 2016, o projeto de jiu-jitsu voltado 

para os alunos matriculados na EJA Interventiva onde a professora Ana Paula 

procura oportunizar ações de iniciação desportiva aos alunos com necessidades 

especiais. O intuito ainda deste projeto é repassar valores do respeito mútuo 

bem como práticas inclusivas, provando que o esporte é para todos. 

 

12. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Sabe-se que a avaliação é algo presente no contexto do educando em 

toda a sua trajetória acadêmica. As dinâmicas ou ações que direcionam a 

avaliação nos espaços educacionais são frutos de realidades históricas 

específicas bem como a função, estratégias e seus objetivos. Ao longo dos anos 

tem-se buscado avaliar de forma a não produzir no aluno sentimentos de 

reprovação, improdutividade ou exclusão. Entende-se também que o processo 

de avaliativo pode ser visto como um ponto de partida para a (re) avaliação, a 

mudança de estratégias ou práticas ineficazes.  

O CEd 123 tem como fundamentação a busca ao longo do processo de 

aprendizagem de busca e implantação de uma avaliação diagnóstica e formativa 

e com mecanismos avaliativos que também produzam ações reflexivas. Uma 

estratégia de avaliação já posta em prática nesta instituição aponta para os 

trabalhos em grupo montados pelos docentes na intenção de proporcionar 

entrosamento, troca de experiências, a democratização das ideias e a ação da 



 
 

monitoria onde um aluno com dificuldade pode ser auxiliado por outro com nível 

de aprendizagem mais desenvolvido.  

A prova bimestral ainda é a ferramenta utilizada pelo corpo docente. Ela 

possui peso 5,0 no turno matutino e 3,0 para o vespertino. Os outros 5,0/7,0 

pontos respectivamente são baseados em trabalhos em grupo, projetos 

interdisciplinares, seminários, listas de exercícios resolvidos pelo aluno e 

corrigidos pelos docentes, menções envolvendo a participação do aluno no dia 

a dia escolar entre outras modalidades avaliativas. Ambos os turnos participam 

do evento promovido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal – a 

FESTIC – Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência, no segundo semestre, 

sempre levando para exposição projetos apresentados ao longo do primeiro 

semestre. 

No turno vespertino há a aplicação do Simulado em todos os bimestres 

valendo 2,0 pontos com 40 questões nos moldes da Prova Brasil, PAS e ENEM. 

A prova bimestral é multidisciplinar e vale 3,0 – separada por área de 

conhecimento contendo 10 itens de C (Certo) ou E (Errado) e 02 de Múltipla 

Escolha. Há a presença de um projeto trabalhado a cada bimestre voltado para 

uma área do conhecimento (Exatas, Códigos e Humanas). Em um outro bimestre 

temos o Show de Talentos. 

Neste contexto, é necessário citar o Conselho de Classe como tarefa e 

instrumento de avaliação tanto das atividades administrativas e pedagógicas da 

instituição como também de todo o processo de aprendizagem. No CEd 123, o 

Conselho de Classe é realizado a cada final de bimestre visando observar, 

avaliar e propor ações interventivas na intenção de promover, quando 

necessária, a recuperação do educando em tempo hábil. Optou-se neste ano 

pela realização de um pré-conselho visando o aprimoramento das atividades 

docentes. 

Há anos o CEd 123 utiliza uma ficha individual de acompanhamento do 

aluno, onde são lançadas as notas, menções, relatos do aluno em relação ao 

rendimento, nível de aprendizagem outros apontamentos do cotidiano do aluno 

como advertências, presença ou não dos pais quando solicitados, campo para 

liberação do aluno e espaço para lançamentos de atestados médicos e a 

situação escolar do aluno em anos anteriores. Para Saviani (2007), 

 



 
 

[...] instrumentos teóricos e práticos são necessários ao 

equacionamento dos problemas detectados na prática social [...] 

Trata-se da apropriação pelas camadas populares das 

ferramentas culturais necessárias à luta social que travam 

diuturnamente para se libertar das condições de exploração em 

que vivem (p. 71) 

 

Os alunos com necessidades especiais possuem, no caderno, uma 

página com cores diferentes para um melhor acompanhamento. A intenção da 

construção desta ferramenta é a de verificar os avanços ou retrocessos do aluno 

e prover a intervenção quando necessária. 

A reunião de pais realizada a cada bimestre ou em convocações 

extraordinárias onde se faz uma avaliação de todo o processo ensino-

aprendizagem e de todos os envolvidos na estrutura educacional do CEd 123. É 

um período em que não apenas o aluno é observado por meio das suas notas, 

menções, mas também o trabalho do professor. É o momento onde os 

responsáveis pelo aluno também expõem que é este aluno em casa com suas 

fragilidades e habilidades para o professor. Esta troca de informações é de 

fundamental importância para o sucesso do aluno e do trabalho docente 

(GADOTTI, 2002).  

Outra forma de avaliação que o CEd 123 já participa e pretende ampliar 

em número de inscritos é aquela em que o Estado oferta como o ENEM, o PAS 

e a Prova Brasil. São as avaliações externas. Estes mecanismos servem como 

ponto de referência para a criação de ações que possam minimizar a prática da 

repetência, da distorção idade-série e do abandono escolar.  

 

13. PLANO DE AÇÃO GERAL – EQUIPE GESTORA 

 

Delimitação dos objetivos, metas, estratégias e da avaliação  

Responsáveis: João José Carneiro Alvarenga, Luciene Alves Brandão, Flávio 

Rodrigues Leite e Célia Márcia Brígida. 

Aspectos Pedagógicos 

Objetivo Prioritário: 



 
 

● Promover o pleno desenvolvimento de ações pedagógicas que aprimorem 

o nível de aprendizagem do educando, diminuam consideravelmente o 

índice de reprovação e de abandono/evasão no Centro Educacional 123. 

METAS:  

1. Ampliar em 20% o 

índice de aprovados 

nos anos finais do 

Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio 

até o final de 2014. 

2. Diminuir em 20% o 

índice de evasão 

escolar nos níveis de 

ensino ofertados pela 

unidade escolar até o 

final de 2014. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1.  Acompanhamento individual 

do rendimento do aluno ao 

longo do ano letivo feito pelos 

professores regentes, 

professor conselheiro, 

coordenadores pedagógicos, 

equipe gestora e orientador 

educacional no intuito de 

detectar possíveis problemas 

de aprendizagem do aluno e 

oferecer o apoio necessário; 

2. Constante comunicação 

com os pais ou responsáveis 

dos alunos do CEd 123; 

3. Conhecimento do número de 

faltas do aluno em tempo hábil 

e rápido contato com os 

responsáveis buscando 

detectar faltas excessivas e 

evitando tanto a reprovação do 

aluno como o abandono 

escolar. 

4. Dinamizar o espaço escolar 

(biblioteca, laboratório de 

informática, quadra de 

esportes, sala de vídeo..) 

ofertando momentos de 

AVALIAÇÃO: 

Por meio de um controle 

constante do rendimento 

do aluno (diário escolar, 

conversa informal com os 

docentes e também com 

os alunos e pais, 

observação direta do 

comportamento e 

rendimento do aluno) bem 

como seu nível de 

aprendizagem e índice de 

faltas. 



 
 

descontração na intenção de 

que o aluno crie vínculos com 

a sua escola e evitando 

também a depredação do 

patrimônio público. 

 

Aspectos Administrativos 

Objetivo Prioritário: Propiciar aos servidores da unidade escolar o pleno 

atendimento às suas necessidades funcionais de modo a otimizar o 

desempenho em tempo hábil tanto o trabalho do servidor como também a 

gestão administrativa da unidade escolar. 

METAS:  

1. Priorizar o 

atendimento ao 

servidor em suas 

necessidades dentro 

da legalidade e da 

transparência; 

2. Promover a 

integração dos 

membros de cada 

segmento ao grupo de 

servidores da unidade 

escolar evitando 

distorções no 

tratamento individual e 

propiciando a 

coletividade; 

3. Aperfeiçoar e  

organizar o acervo de 

ESTRATÉGIAS: 

1. Constante revisão e 

atualização da 

documentação encontrada 

nos arquivos da UE; 

2. Atualização 

diária/semanal de 

informações aos servidores 

da UE; 

3. Envio, entrega, 

devolução e arquivamento 

de processos, documentos 

e arquivos em tempo hábil 

aos órgãos competentes; 

4. Informações de gozo de 

férias, licenças, atestados, 

prazos, recessos aos 

servidores de forma a 

AVALIAÇÃO: 

 Observação e análise dos 

resultados a cada mês e de 

forma mais específica e 

documentada na Avaliação 

Institucional. 



 
 

documentos e arquivos 

tanto da unidade 

escolar como dos 

servidores visando a 

constante atualização 

dos dados. 

otimizar a entrega de 

documentos tanto na EU 

como na Coordenação 

Regional de Samambaia; 

5. Acompanhamento, 

divulgação, correção, se 

necessária e envio da 

prévia em tempo hábil.  

Aspectos Financeiros 

Objetivo Prioritário: Utilizar e aplicar de forma legal os recursos financeiros da 

unidade escolar a partir das suas reais necessidades e observando e atendendo as 

reivindicações da comunidade escolar. 

META: Aplicar nas 

áreas administrativa e 

pedagógica os recursos 

provenientes dos 

órgãos competentes e 

em conformidade com 

a legislação vigente. 

ESTRATÉGIAS: 

1. Observância da legislação 

vigente de modo a aplicar 

todos os recursos recebidos 

em conjunto com a 

comunidade escolar e 

Conselho Escolar sempre 

quando for necessária 

aplicação de verbas. 

2. Discussão das 

necessidades reais da 

unidade escolar em prol tanto 

da área pedagógica como da 

administrativa anteriormente 

ao processo de licitação, 

aquisição de bens e serviços e 

gastos com quaisquer outros 

produtos. 

AVALIAÇÃO: 

Análise dos resultados 

obtidos a partir dos gastos 

financeiros empreendidos 

pela unidade escolar por 

meio dos membros do 

Conselho Escolar e da 

comunidade escolar. 



 
 

 

 

14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

AÇÃO RESPONSÁVEL 

(IS) 

PERÍODO DE 

REVISÃO 

PROCEDIMENTO

S 

FORMA DE 

REGISTRO 

Reavaliação 

da PP 

Grupo gestor, 

docentes e toda 

a comunidade 

escolar. 

Anual Leitura de todo a 

PP e a 

realização de 

sessões onde se 

pretende 

verificar 

avanços, falhas 

e a proposição 

de ações.  

Na própria PP e 

nos Planos de 

Ação dos 

envolvidos. 

Metas  Comunidade 

escolar 

Bimestral Reformulação de 

ações, 

observação de 

como se tem 

buscado 

alcançar tais 

metas. 

Relatório em 

formulário 

próprio. 

Observação 

dos avanços 

ocorridos na 

vida escolar 

do aluno 

Docentes e 

coordenadores 

pedagógicos 

Bimestral Verificação dos 

avanços e/ou 

retrocessos do 

aluno, propondo 

mecanismos de 

parceria e 

avaliação 

diferenciadas. 

Conselho de 

Classe 

Projetos 

Específicos 

Docentes, 

coordenadores 

Semestral   



 
 

pedagógicos e 

Supervisores.  

 

 

15. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO OBJETIVOS DETALHAMENTO DA 

AÇÃO 

RESPONSÁVEL AVALIAÇÃO 

DO E NO 

PROJETO 

JUDÔ 

INCLUSIVO 

 

Oportunizar aos 
alunos 
matriculados na 
EJA Interventiva  
e do Ensino 
Regular a 
chance de ter 
contato com 
práticas 
esportivas, mais 
precisamente o 
Jiu-jitsu por 
meio de aulas 
semanais no 
próprio 
ambiente 
escolar; 
Proporcionar 
aos praticantes 
de jiu-jitsu 
inclusivo os 
ideais de 
respeito mútuo 
próprios das 
artes marciais.  
 
 

O projeto visa atender 
alunos matriculados 
nesta instituição na 
EJA Interventiva e do 
Ensino Regular. No 
decorrer da 
aplicabilidade das 
ações busca-se dar 
condições físicas 
(organização de 
tatame, compra de 
recursos adequados) 
e também suporte 
aos alunos na 
aquisição de 
materiais úteis e 
necessários na 
prática esportiva 
cotidiana como 
kimono, faixas e 
outros recursos. Os 
recursos necessários 
serão adquiridos com 
recursos do PDAF e 
PDDE. 
 
 

Grupo gestor e 

professora Ana 

Paula 

Ajustes nas 
ações 
durante o 
percurso 
visando a 
excelência 
na execução 
das práticas 
desportivas. 

 

 

 

 



 
 

 

PROJETO OBJETIVO DETALHAMENTO DA AÇÃO PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

MATEMÁTICA 
COTIDIANA 

Produzir ações 
que ponham o 
educando no 
centro das 
decisões e 
promotores das 
suas vivências. 

 

O projeto MATEMÁTICA COTIDIANA objetiva 
verificar as possibilidades de o aluno protagonizar 
sua autossustentação em um futuro próximo 
vislumbrando uma profissão e, realizando nestas 
possibilidades de situações, uma aproximação com 
a Matemática. A ideia/metodologia é de pesquisar 
profissões que exijam uma formação ou outras da 
economia informal, retratar, a partir do uso 
constante da Matemática no dia-a-dia, as 
possibilidades de obter sucesso com atividades do 
comércio ou que envolva outros setores em 
Samambaia. Cada turma escolherá 5 profissões 
que não exijam formação e 5 profissões 
necessariamente que precisem de formação média 
e superior.  
Neste projeto, serão trabalhados dois elementos 
presentes no contexto do Ensino Médio: profissões 
e a Matemática e os docentes objetivam fazer com 
que o aluno entenda que a Matemática está 
presente nas atividades diárias, incluindo o modo 
com os pais utilizam para sustentar uma família, 
relacionar profissões com ganho, trabalho, lucro, 
envolvimento, empreendedorismo, dedicação e 
estudo, ofertar ao aluno as possibilidades de 
protagonizar as próprias vivências em relação à 
escolha de uma profissão e seu sustento e propiciar 
também ao aluno uma oportunidade de iniciação 
científica. 

 

Grupo gestor 

 

 

PROJETO OBJETIVO  DETALHAMENTO DA AÇÃO PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

FESTIVAL DE 
TALENTOS 

Realizar um 
Festival de 
Talentos voltado 
para as 
habilidades 
musicais, dança, 
esportivas, 
manuais, 
poéticas, 
fotográficas, 
plásticas, 

O projeto FESTIVAL DE TALENTOS 
objetiva mostrar à comunidade escolar 
os talentos existentes na instituição e 
visa estimular a participação do aluno a 
partir das suas habilidades específicas 
como as artes visuais, plásticas, 
musicais, fotográficas, desportivas e 
artísticas em geral. A culminância 
ocorrerá em julho, porém todo o trabalho 
será iniciado em março onde cada 
docente, dentro da disciplina em que 
atua e de acordo com o conteúdo 

● Professores de 

Educação 

Física; 

● Coordenadores 

Pedagógicos; 

● Gestores 



 
 

cinematográficas 
entre outras. 

 

ministrado no semestre escolherá um 
tema.  
Dentro do tema e de acordo com as 
habilidades de cada um, o aluno realizará 
uma pesquisa (parte teórica) sobre o 
assunto escolhido e em julho realizará a 
sua apresentação (parte prática). A 
temática escolhida para o Festival de 
Talento será a cultura brasileira e 
trabalhada de forma interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

PROJETO OBJETIVO DETALHAMENTO DA AÇÃO PROFESSSOR 
RESPONSÁVEL 

 
JORNAL 
MÁXIMO 

 

Produzir um 
jornalzinho na 
escola para 
estimular a 
criatividade, a 
escrita, o uso de 
recursos 
midiáticos e a 
leitura. 

 

O projeto JORNAL MÁXIMO objetiva 
retratar o cotidiano de realizações dos 
alunos no decorrer do ano letivo. Neste 
veículo de comunicação, o espaço para 
que o aluno crie suas reportagens, amplie 
sua visão de mundo e ocorra a 
valorização da leitura e da escrita será 
amplamente respeitado como forma 
também de enfatizar o protagonismo 
juvenil. O jornal terá uma tiragem mensal.  
Os responsáveis pela iniciação ao mundo 
do jornalismo escolar ficarão a cargo dos 
professores de Língua Portuguesa 
contando, também, com a participação 
dos professores de outras disciplinas, 
mostrando que é possível a 
multidisciplinaridade.  
A avaliação deste projeto ocorrerá a cada 
bimestre, observando a participação do 
aluno e o aprimoramento das 
reportagens apresentadas. Os 
conteúdos, colunas e temas que estarão 
presentes na edição mensal do jornal 
serão escolhidos pela comissão formada 
por alunos e professores. 

 

 
ÉTEL E EVA 

 

 



 
 

 

 

PROJETO APRESENTAÇÃO OBJETIVO METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONHECENDO O 
DISTRITO FEDERAL 

O Distrito Federal 
apresenta características 
ricas e variadas em todas 
as áreas que ainda são 
desconhecidas por boa 
parte da população e, 
consequentemente, pelos 
alunos. Estas áreas – 
sejam elas culturais, de 
vegetação, e aspectos 
urbanísticos – são 
exploradas nos conteúdos 
da Educação Básica de 
forma teórica sem uma 
vivência real.  A ausência 
de uma aproximação com o 
ambiente em que o aluno 
está inserido dificulta a 
aprendizagem, tornando o 
ensino aplicado nestas 
áreas pouco interessantes. 
A implementação deste 
projeto justifica-se pela 
necessidade de o aluno 
conhecer sua realidade, 
sua identidade candanga 
presente nos aspectos 
urbanísticos, na formação 
do bioma local e nos 
espaços onde há uma 
representatividade visual 
como museus e institutos. 
A intenção é de, por meios 
de recursos oriundos do 
PDAF e PDDE, oportunizar 
aos alunos excursões 
guiadas onde eles poderão 
ter contato com espaços, 
recortes, ambientes 
apontados nos conteúdos 
aprendidos em sala de 
aula.  

 

● Oportunizar a 

visitação de 

espaços formativos 

e informativos no 

Distrito Federal que 

possam auxiliar na 

aprendizagem dos 

alunos da 

Educação Básica 

matriculados nesta 

instituição 

● Visita a espaços de 

aprendizagem com 

museus, institutos, 

parques ambientais 

entre outros; 

● Ambientação dos 

alunos nos espaços 

visitados com guias 

e professores das 

disciplinas 

envolvidas; 

● Aplicação de 

atividades nos 

espaços visitados 

e/ou em sala de 

aula de forma que o 

aluno expresse de 

forma escrita o que 

foi assimilado. 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

MONITORIA 



 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS 

-Executar, sob a 
orientação da Equipe 
gestora atividades de 
apoio aos alunos com 

NEE. 
-Ajudar alunos (NEE)  

nas atividades 
pedagógicas e 

recreativas. 
 

-Executar outras 
atividades de interesse 

da área de atuação 
dos monitores. 

-Atender com eficiência 
os alunos NEE. 

-Promover juntamente 
com a Equipe gestora 
ações para melhorar o 

atendimento dos 
alunos com NEE. 

-Desenvolver ações, 
juntamente com o 

corpo pedagógico para  
ampliação das 

potencialidades dos 
alunos. 

-Acompanhar os 
alunos em atividades 
onde haja limitações 
físicas ou cognitivas. 

-Auxiliar na 
locomoção dos alunos 

cadeirantes 
pelas dependências 

da escola. 
-Auxiliar na utilização 

dos banheiros da 
escola. 

 

Será feita 
bimestralmente 

Equipe gestora e 
professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

SALA DE LEITURA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS 

Orientar professores 
e alunos quanto ao 
uso do acervo da 

sala de leitura; 
Promover a 

reinauguração da 
Sala de Leitura; 

Participar de eventos 
na Sala de Leitura; 

Promover palestras e 
oficinas de leitura; 

Melhorar o ambiente 
da sala de leitura. 

 

Melhorar o ambiente 
da sala de leitura; 

Incentivar os alunos a 
frequentarem a sala 

de leitura. 

Utilização de jogos 
educativos no horário 

de intervalo; 
Convidar um autor 
para dar palestras 

aos alunos e 
docentes; 

Escolher o nome da 
sala de leitura; 

Criação de um código 
de normas para a 

sala de leitura; 
Fazer a exposição do 

acervo literário. 

A cada bimestre por 
meio de 

autoavaliação e pela 
comunidade escolar. 

Bibliotecária; 
Coordenação 
pedagógica; 

Gestores 



 
 

 
 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

SETOR ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS 

Atender de forma 
rápida e eficiente à 
comunidade escolar 

(corpo docente); 
Atender 

pontualmente aos 
levantamentos de 
dados funcionais, 

patrimoniais e 
financeiros 

solicitados pela 
Coordenação 

Regional de Ensino 
de Samambaia 

Atender 100% do 
corpo docente em 

tempo hábil; 
Responder em tempo 

hábil todas as 
solicitações dentro do 
prazo estabelecido. 

Organização e 
manutenção do arquivo 

de servidores; 
Registro mensal da vida 

funcional dos 
servidores; 

Organização e 
manutenção do arquivo 
dos bens patrimoniais 

da escola; 
Organização e guarda 

das prestações de 
contas do Caixa 

Escolar; 
Controle de materiais de 

consumo. 
 

Semestral Supervisor 
Administrativo; 

Diretor; 
Vice-diretora. 
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CENTRO EDUCIONAL 123 DE 

SAMAMBAIA 

Prezado participante, 

Este questionário tem como 

objetivo conhecer o perfil dos 

funcionários do Centro Educacional 

123. Sua participação é fundamental 

para que possamos elaborar a Proposta 

Pedagógica – PP - e criar ações de 

fortalecimento visando uma educação 

de qualidade. 

Desde já agradecemos sua 

valiosa participação.  

 

1. Indique sua função e/ou atuação na 
escola. 

A) Professor 

B) Orientação 

C) Assistência 

D) Biblioteca 

E) Secretaria 

F) Direção 

G) 
Outros...........................................................
..... 

2. Se professor, aponte o período da 

docência. 

A) Menos de 1 ano 

B) De 1 a 4 anos. 

C) Até 5 anos. 

D) De 5 a 10 anos. 

E) De 10 a 15 anos. 

F) Mais de 15 anos. 

3. Aponte o período/ tempo  de trabalho 

no CEd 123 (para todos os funcionários). 

A) Menos de 1 ano. 

B) De 1 a 4 anos. 

C) Até 5 anos. 

D) De 5 a 10 anos. 

E) De 10 a 15 anos. 

F) Mais de 15 anos. 

4. Aponte sua faixa etária. 

A) Até 20 anos. 

B) De 20 a 25 anos. 

C) De 25 a 30 anos. 

D) De 30 a 35 anos. 

E) De 35 a 40 anos. 

F) Mais de 40 anos. 

5. Aponte o seu nível de escolaridade. 

A) Ensino Fundamental. 

B) Ensino Médio. 

C) Graduação. 

D) Especialização. 



 
 

E) Mestrado. 

F) Doutorado. 

G) 

Outro............................................................

....... 

6. Aponte seu vínculo empregatício. 

A) Concursado. 

B) Contrato temporário. 

C) Terceirizado. 

7. Aponte sua participação em cursos de 

qualificação nos últimos 2 anos. 

A) Nunca participei. 

B) Participei de 1 curso. 

C) Participei de 2 cursos. 

D) Participei de 3 cursos. 

E) Participei de mais de 3 cursos. 

8. No decorrer dos últimos 2 anos, qual foi 

a carga horária total do desenvolvimento  

profissional de que você participou?  

A) Até 50 horas. 

B) Até 100 horas. 

C) Até 180 horas. 

D) Mais de 180 horas. 

E) Não participei. 

8. Aponte sua concepção sobre a 

Educação Continuada. 

A) Necessária. 

B) Indiferente para as melhorias na 

educação brasileira. 

C) Necessária, porém para professores 

iniciantes. 

9. Possui formação especializada em 

educação especial? 

A) Não.  

B) Sim. 

10. Você acredita no processo de inclusão 

realizado pela escola na atualidade 

(interessante observar as práticas e 

ferramentas utilizadas neste processo)? 

A) Sim 

B) Não 

11. Em sua opinião, qual destes aspectos 

constitui-se um desafio pra você. Marque 

APENAS 1 alternativa 

A) Enfrentar as taxas de abandono e/ou 

reprovação. 

B) A participação dos pais no cotidiano 

escolar. 

C) Busca por práticas inovadoras de ensino. 

D) Ensino de alunos com necessidades 

especiais de aprendizagem. 

E) Indisciplina e comportamento dos 

alunos . 

12. Qual (is) destes eventos já realizados 

no CEd 123 você acredita que deveria fazer 

parte do calendário pedagógico. Aponte 

até 2 alternativas. 

A) Feira da Vida. 

B) Feira do Chá. 

C) Interclasses. 

D) Encontro da Família 123. 

E) Feira de Ciências. 

F) Semana da Consciência Negra. 

G) Festa Junina. 



 
 

h) 

Outro............................................................

....... 

13. Utiliza os recursos midiáticos e os 

espaços multiusos desta instituição? 

A) Nunca. 

B) Raramente (01 vez ao mês). 

C) Às vezes (03 a 04 vezes ao mês). 

D) Sempre (02 vezes ou mais por semana). 

13. Aponte a função social da escola de 

acordo com a sua visão. 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

....................................................... 

14. Aponte os principais pontos positivos e 

negativos desta escola,  bem como 

sugestões de melhorias. 

PEDAGÓGICO 

___________________________________

___________________________________

_________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

________________________ 

ADMINISTRATIVO 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________ 

15. Aponte os principais pontos positivos e 

negativos da coordenação pedagógica 

desenvolvida nesta escola, bem como 

sugestões de melhorias.  

POSITVOS:__________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________ 

NEGATIVOS:_________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________ 

16. Aponte sua visão em relação ao 

trabalho desta instituição para os temas 

propostos abaixo bem como sugestões de 

melhorias/consolidação/ampliação. 

A) PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ENEM 

 

 

 

 

 

 

 

C) PROPOSTA PEDAGÓGICA 



 
 

 

 

 

 

 

 

D) RECURSOS MIDIÁTICOS/PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

E) ESPAÇOS MULTIUSOS 

 

 

 

 

 

 

 

F) PROCEDÊNCIA, DESTINO E APLICAÇÃO 

DAS VERBAS 

 

 

 

 

 

 

 

G) COMUNIDADE EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

H) PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

I) CONSELHO ESCOLAR 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

18. Acrescente algum comentário 

relevante para a elaboração da proposta 

pedagógica e para melhorias no processo 

ensino e aprendizagem do CEd 123. Se você 

tem interesse em fazer um projeto, cite-o 

aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


