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1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO

“A legitimidade de um projeto político-pedagógico está 
devidamente ligada ao grau e ao tipo de participação de 
todos os envolvidos com o processo educativo da escola, 
o que requer continuidade de ações”. (VEIGA, 2000, p. 14).

1.1 Apresentação da proposta pedagógica  (PP)

Um primeiro aspecto a ser enfatizado diz respeito à expressão Proposta 

pedagógica  (PP). Veiga (2004), ressalta o caráter intencional e o compromisso 

coletivo da PP que lhe conferem a qualidade de projeto, com qualidades políticas e 

pedagógicas. Segundo a autora:

[...] todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por 
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os 
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido 
de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade [...]. 
Na dimensão pedagógica reside à possibilidade da efetivação da 
intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 
responsável, compromissado, critico e criativo. Pedagógico, no sentido de 
definir as ações educativas e as características necessárias as escolas de 
cumprirem seus propósitos e suas intencionalidades. (VEIGA, 2004, p.13).

Igualmente Gadotti (2004) destaca que todo projeto pedagógico é 

inerentemente político. Assim, não seria demais denominá-lo tão somente de 

“projeto pedagógico”. Contudo, para o autor o emprego do termo ‘político’ torna-se 

importante na medida em que se busca destacar sua natureza política, em particular 

nas escolas em que o projeto nem chega a ser discutido.  

Vasconcellos (2009) compreende a importância de que o projeto seja 

denominado de Proposta Pedagógica proposta para realçar suas principais 

naturezas, presentes nos aspectos mais específicas da escola (como o comunitário, 

o administrativo e o pedagógico) e até mesmo nos aspectos mais gerais (como o 
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político, o cultural e o econômico). Dessa forma, o fazer político e o fazer educativo 

se mostram indissociáveis, uma vez que são interdependentes.

De igual modo, o CPM CED 308 reconhece a necessidade de que tais 

dimensões sejam desenvolvidas conjuntamente, uma vez que identificamos a 

necessidade de um posicionamento cada vez mais efetivo dos sujeitos da 

comunidade escolar, sobretudo quanto às naturezas política e pedagógica.  Assim, 

destacamos a importância de se naturalizar a construção coletiva desse documento 

na escola. Embora reconhecendo que seja um processo paulatino, entendemos que 

há a necessidade de incentivar que esse envolvimento se torne cada vez mais 

natural, o que conferirá a proposta o sentido pertinente à função social da escola.

Além disso, a proposta não é apenas um espaço de participação, é o 

norteador de toda a política educativa na escola, inclusive a referência para a 

avaliação desta. Isso porque a própria elaboração do Projeto já desperta a 

necessidade de mudanças, a serem alcançadas de forma sistematizada. É, ainda, o 

documento que contém o compromisso expresso, os objetivos, a direção para onde 

caminhar, bem como o que pode e deve ser realizado e a que tempos, dentre outras 

diretrizes. 

A elaboração de uma proposta pedagógica representa a busca pela melhoria 

da educação, como um processo planejado. Assim, inicia-se necessariamente pelo 

diagnóstico dos problemas a fim de identificar problemas, falhas, potencialidades e 

possibilidades no ambiente escolar. 

Uma vez realizado o levantamento dos problemas deve-se prosseguir, 

portanto, para suas soluções, pautando-se nos princípios, ações, objetivos e metas 

elaborados com o intuito de melhoria. Assim, além de apresentar sua realidade e 

seus recursos, a Proposta Pedagógica deve prever estratégias e ações necessárias 

para a superação dos problemas, com vistas a alcançar êxito no ensino dos 

estudantes.

1.2 O Processo de construção da nossa proposta pedagógica 

Em nossa Proposta Pedagógica a ser executada ao longo do ano letivo de 

2019, estão inseridos os projetos, programas, ações, valores e os princípios 
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norteadores de nossa prática educacional, que envolverão todos os sujeitos, direta e 

indiretamente envolvidos, ou seja, a direção, a equipe de apoio, os docentes, os 

discentes e as suas famílias, bem como todos os servidores e colaboradores 

presentes em nossa escola. Dessa forma, esta PP reúne os elementos básicos que 

darão suporte às ações cotidianas do CPM CED 308 do Recanto das Emas.

Ao planejar sua política educativa, o CPM CED 308 adota os documentos 

orientadores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

especificamente: o Currículo em Movimento da Educação Básica (DISTRITO 

FEDERAL, 2014a), Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO FEDERAL, 

2014b), Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as 

aprendizagens (DISTRITO FEDERAL, 2014c). Orientação Pedagógica (DISTRITO 

FEDERAL, 2014d). 

Além desses documentos orientadores da SEEDF, A PP da escola busca se 

respaldar pelo Art. 1°, da Lei nº 9.394/1996 – que é a Lei que instituiu as Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB/1996): “a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”.

Insere-se, ainda, nos preceitos do Art. 2° da LDB/1996, que – ao tratar dos 

princípios e finalidades da educação nacional – apresenta “a educação, dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Estas são as premissas que orientam os trabalhos ao longo do ano letivo de 

2019 do CPM CED 308, pois com a implantação da educação em ciclos no ano 

corrente, a Proposta Pedagógica está em processo de completa reformulação. Já 

houve reuniões específicas com professores em que foram tratados, dentre outros 

aspectos: organização em ciclos, avaliação da aprendizagem, concepções teóricas 

que orientam as práticas pedagógicas, função (missão) social da escola e 

organização curricular. Com os servidores de funções administrativas, a pauta se 

centrou nos planos de ação. 
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Com os pais e estudantes houve uma reunião no 1º bimestre. Além disso, 

foram entregues questionários aos estudantes e aos pais. Esse instrumento de 

coleta de dados auxiliou no diagnóstico da realidade escolar.   

Ressalta-se que, conforme a natureza própria da PP e conforme o planejado 

pelo CPM CED 308, ao longo do ano, a proposta passará por um processo de 

contínua reformulação e ajustes. 

Reunião de construção da proposta pedagógica
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Reunião de construção da proposta pedagógica
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Reunião de construção da proposta pedagógica

2 – HISTORICIDADE DA ESCOLA

 “O desempenho dos alunos é influenciado tanto pelas suas características 

pessoais quanto pelas características das escolas que frequentam. Embora os 

fatores extraescolares, como a origem socioeconômica, expliquem uma 

porcentagem muito maior da variação observada no desempenho dos alunos do que 

os fatores escolares, estes últimos têm a capacidade de alterar o desempenho e a 

trajetória escolar dos estudantes”. (WERLE, 2012, p. 75).
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Mapa do Recanto das Emas / localização do CPM CED 308 Recanto das Emas 

2.1 Dados Gerais da Escola

Diretoria Regional de 
Ensino

Recanto das Emas

Endereço Quadra 203 lote 32, Avenida Recanto das Emas – 
Recanto das Emas – Brasília – DF

CEP: 72610-000

Telefone/Fax/E-mail 3901-2372

Coordenador regional Afonso Wescley de Medeiros Santos. 

Nome da Escola COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR CED  308

Endereço Quadra 308 Conjunto 12 Lote 01 Área Especial – 
Recanto Das Emas/DF. CEP: 72.622-112

Telefone/Fax/E-mail 3901-3647

Ano de Fundação 10 de março de 1998

Alteração de CEF para CED Agosto de 2016

Turnos de Funcionamento Matutino e Vespertino 
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Etapas de Ensino Ofertadas Ensino Fundamental (anos finais) 

Etapas e Programas da 

Educação Básica

Ensino Fundamental: 

 3° Ciclo - Bloco1 (6º e 7º anos) e Bloco 2         

(8º e 9º anos)

Programa Novo Mais Educação:

 Turnos: Matutino e Vespertino

Diretor disciplinar Major rodrigues bezerra

Diretor Márcio Jesus Faria

Vice-Diretora Débora Rodrigues Sales

2.2 Breve histórico da Escola

O CPM CED 308 foi inaugurado em 1998 com o intuito de atender 

exclusivamente o Ensino Fundamental: Educação Infantil e turmas das então 

denominadas 1ª a 8ª séries. Posteriormente recebeu Classes de Aceleração de 

Aprendizagem para atender aos alunos com déficit de escolaridade, provocado 

predominantemente por reprovação escolar.

Mais tarde, implantou-se no noturno a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

do 2° segmento; e em 2003 veio o 3° segmento, correspondente ao ensino médio.

Em 26 de abril de 2005, o CPM CED 308 se tornou um polo da Equipe de 

Atendimento/Apoio à Aprendizagem, atendendo e acompanhando crianças com 

deficiência na aprendizagem.

No ano de 2007 o CPM CED 308 contava com Ensino Fundamental do 3° 

período ao 9º ano (sob a denominação de 8ª série), EJA 3° segmento e 1°, 2° e 3° 

anos do Ensino Médio.

Em 2012 a escola passou a ofertar exclusivamente os anos finais do Ensino 

Fundamental. Suas turmas de EJA foram transferidas para o CEM 111 do Recanto 

das Emas.
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Ainda no início desse ano, a escola passou a servir também o almoço para 

seus estudantes. Essa refeição complementar veio para oferecer, juntamente com o 

lanche escolar tradicional, maior consistência nutritiva, sobretudo para os alunos 

com vulnerabilidade social.

Por sua vez, em 2016, a escola deixou de ser o Centro de Ensino 

Fundamental (CEF) 308 e se tornou o Centro Educacional (CED) 308 do Recanto 

das Emas, por meio da Portaria número 72, de 21 de março de 2016. Essa medida 

administrativa visou a atender, em um futuro próximo, a demanda de ensino médio 

dos estudantes que, apesar de morarem nas imediações da quadra 308, precisam 

percorrer longa distância para chegarem à escola de Ensino Médio até então mais 

próxima.

 Já no inicio do ano de 2019, A Portaria Conjunta nº 01, de 31 de janeiro de 

2019, instituiu o projeto piloto no Distrito Federal, de gestão compartilhada, sendo 

em quatro no Distrito Federal, umas destas escolas escolhidas foi o CED 308  e 

passou a ser chamado de CPM  CED 308 Recanto das Emas . 

Dentre os bons resultados nas avaliações externas, a escola já alcançou, por 

exemplo, o 6º lugar geral na avaliação do SIADE, realizada pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Igualmente, a 1ª colocação geral na 

modalidade de ensino EJA em nível local, ou seja, no Recanto das Emas.

O CPM CED 308 valoriza ainda as atividades físicas e desportivas. Como 

resultado, a escola no ano de 2017 conquistou a 1ª colocação geral nos Jogos 

Escolares do Recanto das Emas (JEREM); e a 3ª colocação geral nos Jogos 

Escolares do Distrito Federal (JEDF).

Ao final do ano de 2017 a escola aderiu ao Programa Novo Mais Educação 

(PNME), iniciando as respectivas atividades no início de 2018. O PNME é uma 

reformulação do Programa Mais Educação (PME), que tinha por objetivo expandir a 

carga horária dos estudantes para no mínimo sete horas diárias, propondo-se a 

promover a educação integral. 

Ainda no ano de 2018, o CPM CED 308 implantou o sistema de captação de 

água das chuvas, a fim de captar e aproveitar a água das chuvas em tarefas que 

não demandem água potável, como limpeza das dependências da escola.

Nesse mesmo ano, em reunião com os pais e responsáveis dos estudantes 

da escola, decidiu-se, com ampla aprovação, a implantação de um sistema 
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informatizado de controle de entrada e saída dos estudantes. Assim, os pais 

passaram a receber informações diárias acerca da frequência e de outros aspectos 

da vida escolar de seus filhos.

As propostas e ações pedagógicas desde sua criação visam a atender às 

necessidades sociais presentes na comunidade escolar, que é composta por uma 

comunidade heterogênea, inclusive muitas famílias carentes.

2.3 Estrutura física da escola

DEPENDÊNCIAS FÍSICAS
CENTRO EDUCACIONAL 308

DEPENDÊNCIA NÚMERO

Sala de Direção 1

Sala de Secretaria 1

Sala dos Professores 1

Sala do Supervisor Administrativo 1

Sala de Leitura 1

Salas de Aula

16 (sendo uma sala reservada para a 

Educação Integral)

Sala adaptada  do SOE 1

Sala Adaptada

1

(Dividida em Laboratório de Informática

e em Sala de Recursos/SOE)

Cozinha 1

Depósito de Alimentos 1

Depósito de Bens de Consumo 1

Banheiro para Professores 2

Sala adaptada sala de reforço  1

Banheiro para Alunos 2

Dependências para os Auxiliares da 
limpeza 1

Banheiro para alunos portadores de 1
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necessidades físicas
Banheiro para alunos portadores de 

necessidades especiais 1

Quadra poliesportiva coberta 1

Sala de auxiliares em educação

1

2.4 Recursos materiais da escola

RECURSOS MATERIAIS
CENTRO EDUCACIONAL 308

Televisores 5

Videocassete 1

Aparelhos de DVD 7

Aparelhagem de Som 1

Aparelhos tipo “Micro-System” 6

Computadores 20
(10 estão no Laboratório de Informática)

Impressoras 5

Mimeógrafos 7

Máquinas Copiadoras 2

Duplicador Eletrônico 1

Retroprojetores 2

Tela de Projeção 1

Laboratório Móvel de Ciências 1

Laboratório de Informática 1

Câmera Fotográfica Digital 1

Câmera Fotográfica Comum 1

Câmera Filmadora Digital 1

Pendrives 3

Caixa de Som 1

Materiais e jogos didáticos Diversos 
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“Data- Show” 4

2.4 Recursos humanos da/na escola

RECURSOS HUMANOS
CENTRO EDUCACIONAL 308

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE

Diretor 1

Diretor disciplinar 1

Vice-diretora 1

Monitores disciplinar segurança 

publica 

22

Secretário Escolar 1

Auxiliar de Secretaria 3

Supervisor Administrativo 2

Apoio de Direção 4

Coordenadores 4 (sendo 1 de Educação Integral)

Sala de Recursos 02

Orientador Educacional 01

Monitores educação especial 04

Monitores educação integral 04

CORPO DOCENTE

Anos Finais do Ensino 
Fundamental

Matutino: 18
Vespertino: 18

Bolsistas para a Educação Integral 0
CORPO DISCENTE

Matutino 448

Vespertino 446

TOTAL 894

AUXILIARES EM EDUCAÇÃO

Funcionários da limpeza 
terceirizados. Empresa REAL

13

Servidores da Cantina 5
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Secretaria 02
Vigias terceirizados. Empresa G6 

Segurança
4

Fotos entrada do colégio CPM CED  308
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Fotos: praça da escola 
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Fotos: praça da escola 
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Fotos: blocos 1 de sala de aulas 
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Fotos: blocos 2 de sala de aulas 
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3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

 “O desempenho dos alunos é influenciado tanto pelas suas 
características pessoais quanto pelas características das 
escolas que frequentam. Embora os fatores extraescolares, 
como a origem socioeconômica, expliquem uma porcentagem 
muito maior da variação observada no desempenho dos alunos 
do que os fatores escolares, estes últimos têm a capacidade de 
alterar o desempenho e a trajetória escolar dos estudantes”. 
(WERLE, 2012, p. 75).

A falta de estrutura familiar é um fator de grande relevância no contexto social 

de nossos alunos, refletindo expressivamente no desenvolvimento escolar. Na 

maioria dos casos, a família não participa da vida escolar de seus filhos, o que pode 

ser justificado pela carência cultural da comunidade. Este quadro tende a dificultar 

os trabalhos desenvolvidos, pois não atende às necessidades e expectativas da 

escola.

Como consequências do distanciamento familiar identificam-se as seguintes 

deficiências:

- Desinteresse do aluno em sua própria educação;

- Falta de perspectiva para o futuro;

- Dificuldade em cumprir normas;

- Falta de hábito de estudo;

- Falta de compromisso com as obrigações escolares;

- Falta de assiduidade; 

- Incompreensão de valores importantes, como: respeito a si mesmo e ao 

outro, responsabilidade, valorização do bem comum, amizade, amor ao próximo;

- Indisciplina e alto índice de violência interna e externa;

- Evasão escolar;

- Depredação do patrimônio público.

Mesmo por meio de projetos escolares que possibilitam e estimulam uma 

presença e a participação mais ativa da família na vida escolar do aluno, com uma 

linguagem adequada aos mais variados graus de instrução, a comunidade responde 
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pouco a esse estímulo, alegando a falta de tempo por causa dos horários em que 

esses são realizados, por causa dos serviços domésticos ou até mesmo pela 

distância de suas moradias da escola.

Diante desse contexto, buscando reverter esse quadro, o CPM CED 308 

procurará a articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à 

dinâmica da realidade, ao trabalho e à função social da escola, contribuindo para 

atender as necessidades de transformação social, procurando atender ao disposto 

no artigo 1°, §2° da Lei de Diretrizes e Base da educação.

IDEB – Resultados e metas 

4 – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

No CPM CED 308 do Recanto das Emas – respeitando e incentivando a 

responsabilidade própria da família – buscamos assegurar um ensino de qualidade, 

visando a formar cidadãos críticos, criativos, conscientes e participativos, capazes 

de interagir e intervir na própria realidade. 

Dessa forma, em nossa escola buscamos promover o conhecimento, a 

cultura, a pesquisa, a criatividade e a cidadania. Por isso, dá-se ênfase especial aos 

valores e atitudes universais, destacando-se a solidariedade, a competência, a 

liberdade com responsabilidade, a coerência, o respeito, a honestidade, a dignidade 

e a justiça. Também são trabalhados: disciplina, compromisso ético, humildade, 

amor, perseverança, companheirismo e cooperação.

Pretendemos, assim, consolidar o reconhecimento social de nossa unidade 

escolar pela participação, competência, criatividade e inovação de nossa equipe de 

gestores, professores e servidores em parceria juntamente com pais, alunos e 

comunidade em geral.
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Fotos: reuniões coletivas construindo a proposta pedagógica 
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5 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

“Toda proposta curricular é situada social, histórica e 
culturalmente; é a expressão do lugar de onde se fala e 
dos princípios que a orientam”. (DISTRITO FEDERAL, 
2014a, p. 66).

A escola elegeu para si os mesmos princípios que norteiam o Currículo em 

Movimento da Educação Básica proposto para as escolas do Distrito Federal. 

Esclareça-se que:

[...] princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que 
consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, 
relações, interações. Dentro da perspectiva do Currículo Integrado, os 
princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, 
contextualização, flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques 
teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, 
em articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar. 
(DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 66).

Assim, reconhecem-se a unicidade entre a teoria e a prática e o processo 

ensino-aprendizagem interdisciplinar, contextualizado e flexível como próprios de 

uma Educação Integral – que permite ampliar a dimensão do tempo, dos espaços e 

até das oportunidades. 

Ademais, do planejamento à execução da política educativa da escola, 

respeitar-se-ão alguns princípios próprios da Educação Integral, quais sejam:

 Integralidade – em que o estudante merece receber uma educação que 

contemple as dimensões humanas, atendidos os aspectos cognitivos, 

psicomotores, afetivos e sociais;

 Intersetorialização – em que há a necessidade de potencialização dos 

serviços públicos em particular para as camadas mais pobres, sendo 

necessária a integralização das políticas públicas das diversas áreas, de modo 

a articular os projetos sociais, culturais, econômicos e esportivos;
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 Transversalidade – própria da concepção interdisciplinar de conhecimento, 

que ao respeitar os conhecimentos que o aluno já possui, busca desenvolver a 

aprendizagem efetiva a partir das realidades e dos interesses dos estudantes;

 Diálogo entre a Escola e a Comunidade – por compreender que para 

avançar na busca por uma educação de melhor qualidade é necessário cultivar 

o diálogo com a comunidade, promovendo o compartilhamento cultural e o 

respeito às identidades sociais;

 Territorialidade – ao reconhecer que a educação não se restringe ao espaço 

escolar, pois pode ser desenvolvida nos mais diversos espaços, por diferentes 

sujeitos; e

 Trabalho em Rede – que demanda corresponsabilização dos mais diversos 

segmentos da comunidade escolar e até de segmentos externos a ela, 

considerando que os estudantes não são sujeitos exclusivos da escola da 

Rede ou dos professores a ela vinculados.  

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente, é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses 

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete 

ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que 

procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, 

crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo 

Integrado os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade e 

contextualização, flexibilização e educação inclusiva, centrais nos enfoques teóricos 

e nas práticas pedagógicas no tratamento dos conteúdos curriculares, em 

articulação aos múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar.

Esses princípios constituem-se em fundamentos dos valores e crenças 

assumidos pelo CPM CED  308.

5.1 Crenças

Os desafios hoje impostos à escola são variados. Assim, a escola busca dar 

uma resposta que solucione grande parte dos problemas que inviabilizam o 

processo de ensino e aprendizagem, bem como as relações humanas. 
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No CPM CED 308 acredita-se que na escola cada indivíduo é capaz de se 

desenvolver tanto como educando, quanto como ser humano. Diante disso, nossas 

crenças pressupõem que:

a) Todo aluno pode aprender, respeitando-se sua individualidade e as 

diferenças em seu potencial intelectual;

b) Todo aluno merece e deve ser respeitado, bem como considerado nos 

aspectos de cognição, afetividade, sociabilidade e história de vida familiar.

c) O sucesso da escola depende da participação coletiva.

d) O trabalho de hoje representa o sucesso do aluno tanto agora quanto no 

futuro. Portanto, uma visão futurista embora considere o desenvolvimento que 

ocorre no momento imediato à mediação.

e) A parceria escola-família, que pode criar ambiente escolar cooperativo e 

harmonioso para o educando e sua família, a fim de assegurar uma educação 

de maior qualidade.

f) Todos que os que trabalham na escola têm o papel de educador, uma vez 

que nesse espaço se confluem vivências, atitudes e valores.

g) A valorização dos serviços prestados pela escola, que devem atender com 

excelência às necessidades de todos, levando-os a uma participação 

organizada e efetiva no ambiente escolar e fora dele.
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6 – OBJETIVOS

6.1 Objetivo geral

Nosso objetivo precípuo é o de que a escola desenvolva atitudes favoráveis à 

melhoria da educação, desvencilhando-se de velhos paradigmas e concepções 

enraizadas no cotidiano do fazer pedagógico e, assim, forme cidadãos com 

autonomia para a transformação da realidade por ela vivenciada. 

6.2 Objetivos específicos

Seguem os objetivos específicos acompanhados de suas metas:

 Aumentar a Frequência Voluntária dos pais no dia-a-dia dos alunos;

 Reduzir as carências de conteúdo existentes, especialmente nas disciplinas 

de “Matemática e Português”;

 Capacitar os alunos para o raciocínio lógico, o cálculo e a Geometria, bem 

como para a escrita e a leitura, potencializados pelos Projetos Interdisciplinares. 

 Ampliar a compreensão dos alunos acerca de sua cidadania de forma que 

cada um possa posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva, 

adotando no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças 

sociais.

 Objetivo: Melhorar o desempenho dos alunos em Matemática, valendo-se de 

projetos que contemplem o raciocínio lógico, o cálculo e a Geometria.

 Meta: Aumentar em 50% o rendimento em Matemática ao final do 3° bimestre, 

quando será realizado um diagnóstico com o total de alunos com baixo rendimento 

que indicará as propostas para o 4° bimestre.

 Objetivo: Melhorar o desempenho dos alunos em Português por meio de 

projetos que contemplem a leitura e a escrita de textos de diferentes gêneros.

 Meta: Aumentar em 50% o rendimento em Português ao final do 3° bimestre 

onde será realizado um diagnóstico com o total de alunos com baixo rendimento que 

indicará as propostas para o 4° bimestre.

 Meta: Fazer com que pelos menos 50% dos alunos leiam três (três) livros por 

mês, aumentado substancialmente a prática da Leitura.
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7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

“O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando 
vivenciam situações que os colocam como protagonistas 
do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor 
como mediador do conhecimento historicamente 
acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente 
organizadas para a formação de um sujeito histórico e 
social”. (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 33).

Historicamente a escola pública brasileira não atendeu às principais 

demandas das classes mais pobres. Em especial quanto às aprendizagens, mas não 

apenas. Soma-se a esse contexto nacional que, seguindo critérios próprios, o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 

2011) identificou em 2010 que o índice de vulnerabilidade social do Recanto das 

Emas era o 5º maior dentre mais de 20 regiões que apresentam significativa 

vulnerabilidade.

Indicadores como esse e como os identificados em nossa comunidade – 

associados ao fato de que o Currículo de cada escola deve considerar os contextos 

social, econômico e cultural de seus estudantes – são razões suficientes para a 

adoção dos fundamentos teórico-metodológicos oferecidos pela Pedagogia 

Histórico-Crítica e pela Psicologia Histórico-Social. A escolha desses fundamentos 

se deve em particular:

[...] por apresentarem elementos objetivos e coerentes na compreensão da 
realidade social e educacional, buscando não somente explicações para as 
contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificado as 
causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. 
(DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 31-32).

Assim, essas teorias não ignoram elementos como seletividade, 

discriminação e rebaixamento do ensino das camadas sociais – “determinismos” que 

historicamente têm marcado as desigualdades sociais.

A Pedagogia Histórico-Crítica destaca a importância dos sujeitos envolvidos 

na construção da história, não obstante as contradições e os conflitos próprios da 

modernidade. Dentre as contradições a que a escola está sujeita, está a 
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responsabilidade pela instrução e orientação moral das forças produtivas dentro das 

relações sociais de produção, apesar de que a aquisição dos conhecimentos 

historicamente constituídos pode eventualmente mudar essas relações, levando à 

emancipação humana. Nesse sentido, a escola se situa entre a reprodução das 

desigualdades e a superação das mesmas.

Na Pedagogia Histórico-Crítica, o processo de construção de conhecimento 

orienta o estudo dos conteúdos curriculares. Assim, a partir da prática social dos 

estudantes efetua-se a problematização dos conteúdos, o que abre espaço para a 

instrumentalização teórica do estudante por meio da mediação entre os sujeitos, 

levando-o ao conhecimento crítico em relação à prática social anterior e, por 

conseguinte, a uma nova prática social.

Contudo, embora essa nova prática social se constitua na etapa final do 

processo, esse processo não se encerra, pois é contínuo. Daí que essa prática 

social final pode ser retomada em momento oportuno como ponto de partida em um 

novo processo de aprendizagem, reproduzindo na prática a dialética do movimento. 

Por sua vez, a Psicologia Histórico-Cultural traz importantes contribuições à 

função precípua da escola, que a é de promover a aprendizagem de seus 

estudantes. As contribuições são principalmente quanto ao desenvolvimento do 

psiquismo humano e de suas potencialidades no processo de construção do 

conhecimento e da aprendizagem. 

Considerando que a aprendizagem não ocorre isoladamente ou de maneira 

natural, Vygotsky (1991; 1998; 2009; 2010) destaca que o processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem requer a mediação. Isso porque as funções 

psicológicas superiores, inerentes ao ser humano desde suas primeiras etapas de 

desenvolvimento, só se desenvolvem a partir da interação social.

Além de caminharem juntos, o desenvolvimento e o aprendizado ocorrem 

antes mesmo do ingresso escolar. Enquanto uma criança menor aprende a 

manusear objetos que demandam menor complexidade, outra criança maior aprende 

habilidades que lhe permitem lidar com coisas um pouco mais complicadas. Jovens 

e adultos, por sua vez, normalmente se desenvolveram a ponto de estarem aptos a 

aprenderem processos de maior complexidade ainda. Assim, há sempre 

desenvolvimento e aprendizado prévios na vida dos estudantes que se constituem 

base para cada novo aprendizado escolar (VYGOTSKY, 2001; 2009). 
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Vygotsky (1991) esclarece que o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores é que torna possível a transmissão cultural de um sujeito para outro(s), 

ao passo que cada aquisição cultural também contribui para o desenvolvimento das 

funções superiores. 

Outra importante contribuição da Psicologia Histórico Cultural diz respeito às 

zonas de desenvolvimento.  Essa teoria vygotskiana abrange os conceitos de nível 

de desenvolvimento real, de nível de desenvolvimento proximal (ou imediato) e 

também da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).

O nível de desenvolvimento real, tal qual já supõe sua denominação, equivale 

ao ponto de desenvolvimento em que a criança se encontra no início de cada ciclo.  

Por sua vez, o nível de desenvolvimento proximal é o ponto de desenvolvimento 

mais imediato a que o estudante pode alcançar. Assim, a ZDP corresponde a toda a 

área a ser percorrida entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento proximal. 

Uma vez alcançado o nível de desenvolvimento proximal, este se torna o nível 

de desenvolvimento real no novo ciclo do processo de aprendizagem. Dessa 

maneira, a teoria das zonas de desenvolvimento contempla o movimento, por 

compreender o desenvolvimento humano como um processo contínuo (VYGOTSKY, 

1991; 2009).

Vygotsky (2010) destaca a importância de se reconhecer a forte influência do 

meio social na experiência humana, uma vez que sem interação social nem haveria 

desenvolvimento e aprendizagem. Naturalmente que essa influência não torna o 

sujeito incapaz de agir criticamente e por si próprio. Contudo, o autor ressalva que 

“[...] o meio não é algo absoluto, exterior ao homem. Não se consegue nem sequer 

definir onde terminam as influências do meio e começam as influências do próprio 

corpo” (VYGOTSKY, 2010, p. 71).

Para Vygotsky (2001; 2010), como a aprendizagem ocorre a partir da 

experiência individual da criança em seu meio social, deve o sujeito mediador 

organizar e regular esse meio a fim de promover o desenvolvimento discente. Logo, 

o mediador deve rejeitar ao “determinismo social”, identificando os elementos 

favoráveis ao processo de desenvolvimento humano, a fim de que as desigualdades 

sociais possam ser superadas.
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Compreende-se, assim, que embora a sociedade determine a educação, esta 

pode interferir naquela, propiciando sua transformação. Para isso, é fundamental 

que – com o intuito de superar as desigualdades sociais – a escola objetive a 

qualidade social:

[...] Educação de qualidade é aquela que promove para todos os domínios 
de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, 
operativas e sociais necessários ao atendimento de necessidades 
individuais e sociais dos alunos, à inserção no mundo do trabalho, à 
constituição da cidadania, tendo em vista a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. Em outras palavras, escola com qualidade social, 
significa a inter-relação entre qualidade formal e política, é aquela baseada 
no conhecimento e na ampliação de capacidades cognitivas, operativas e 
sociais, com alto grau de inclusão. (LIBÂNEO, 2015, p. 62, grifo do autor).

O currículo é um campo de embates e disputas que representa a orientação 

política e pedagógica adotada pela escola, como espaço de troca e de produção 

cultural. Desse modo, a SEEDF e o CPM CED 308 do Recanto das Emas elegem 

eixos a serem desenvolvidos de maneira transversal, de modo que conhecimentos 

de diferentes áreas do conhecimento possam ser articulados de maneira integrada, 

interdisciplinar e contextualizada. Busca-se, pois, oferecer aos estudantes diferentes 

referenciais para a leitura de mundo.

Entretanto, não se tratam de quaisquer eixos transversais, são eixos que 

contemplam narrativas historicamente silenciadas e que amparam o combate às 

desigualdades: Cidadania, Educação para a Diversidade e Educação em e para 
os Direitos Humanos. Ressalta-se que esses eixos transversais demandam 

estratégias pedagógicas a fim de que permeiem as ações e as relações sociais, na 

medida em que a escola desenvolve a sua política educativa.
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8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO

A Organização do Trabalho Pedagógico é base para uma política educativa 

comprometida, especialmente quando se busca a qualidade social, na qual a 

progressão continuada se torna realidade devido à efetiva aprendizagem.

Por isso a importância de aspectos como a gestão democrática, a formação 

continuada de todos os profissionais da educação, a organização de espaços e 

tempos escolares conforme as necessidades da comunidade, o fortalecimento e 

enriquecimento da coordenação pedagógica e a articulação dos três níveis de 

avaliação pelo caráter marcadamente formativo: da aprendizagem, institucional e 

sistêmica. É imprescindível que esses e outros relevantes elementos contribuam 

para a boa Organização do Trabalho Pedagógico na escola. 

A organização escolar adotada no CPM CED 308 a partir de 2018 é a de 

Ciclos de Aprendizagem. Organizar a escola em ciclos exige que o ensino seja 

entendido em função das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao 

ensino quanto a compreensão sobre o modo como o estudante aprende devem 

orientar a Organização do Trabalho Pedagógico, no sentido de assegurar as 

aprendizagens dos estudantes. 

Esse viés de organização escolar centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010) 

traz avanços significativos, sobretudo quanto às concepções e práticas voltadas às 

aprendizagens e, por conseguinte, à progressão continuada, ambos fundamentos da 

organização escolar em ciclos para as aprendizagens. Essa organização – adotada 

anteriormente pela SEEDF e só em 2018 pelo CPM CED 308 – demanda a 

reorientação de alguns elementos organizadores do trabalho pedagógico escolar. 

Paulatinamente, CPM  CED 308 fará as mudanças conforme identificar pertinentes.

Assim, nossa prática pedagógica buscará se guiar pelos princípios próprios 

da escolaridade em ciclos, como apresentados por Mainardes (2009):

a) a garantia da continuidade e progressão da aprendizagem;

b) a substituição da reprovação pela progressão contínua dos alunos;

c) definição de objetivos bem definidos para o final dos ciclos, embora as 

trajetórias dos alunos possam ser diferenciadas;

d) substituição da avaliação classificatória pela avaliação contínua e 

formativa; e
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e) pedagogia diferenciada.

O CPM CED 308 totaliza 30 turmas regulares no ano de 2019, assim 

distribuídas:

Turno Matutino – 15 turmas, quais sejam:

 6º ano: 5 turmas

 7º ano: 5 turmas

 9º ano: 5 turmas

Turno Vespertino: 15 turmas, quais sejam:

 6º ano: 5 turmas

 7º ano: 5 turmas

 8º ano: 5 turmas

Disciplinas oferecidas nos dois turnos:

 Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Ed. 

Física, LEM, Arte e Projetos Interdisciplinares I e II.

Quanto aos horários regulares, organizam-se da seguinte forma:

Horário Matutino:
* Formação segurança pública : 07:10 horas

 1º horário: 7h30 – 8h20

 2º horário: 8h20 – 9h10

 3º horário: 9h10 – 10h

Intervalo/Lanche (10h – 10h15)

 4º horário: 10:15 – 11hs

 5º horário: 11:00– 11:45

 6º horário: 11:45– 12:30
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Horário Vespertino:
 * Formação segurança Pública: 12:45 horas

 1º horário: 13h – 13h50

 2º horário: 13h50 – 14h40

 3º horário: 14h40 – 15h30

Intervalo/Lanche (15h30 – 15h45)

 4º horário: 15h45 – 16h30

 5º horário: 16h50 – 17h15

 6º horário: 17h15 – 18h

A refeição complementar (almoço) é servida nos seguintes horários:

 Das 12:30 –12:50 para os estudantes do turno Matutino

 Das 12h20min às 12:45 – para os estudantes do turno Vespertino

Além disso, O CPM CED 308 atende – pelo Programa Novo Mais Educação 

(PNME) – a um total de 100 alunos (distribuídos em dois agrupamentos, de 50 

alunos cada):

 Das 9h às 12 – para os 50 estudantes do regular vespertino. 

 Das 13h às 16 – para os 50 estudantes do regular matutino. 

Atividades oferecidas pelo PNME:

 Português (acompanhamento pedagógico);

 Matemática (acompanhamento pedagógico);

 Atividades diversas, dentre as quais a de leitura, a de futsal e a de handebol., 

artes , ciências .
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) Os docentes que lecionam no matutino atendem aos pais no horário da 

coordenação de quinta-feira à tarde; os que lecionam no vespertino 

atendem na coordenação de quinta-feira pela manhã.

2) A cada semestre ocorre na escola uma prova multidisciplinar. 

3) Ao final de cada bimestre ocorre um conselho de classe, que corresponde 

à instância colegiada de natureza consultiva e deliberativa com o objetivo 

de discutir, buscar alternativas e encontrar soluções para garantir a 

aprendizagem dos alunos.

O atendimento da Secretaria do CPM CED 308 ocorre nos seguintes horários:

 Matutino: 8h às 12h
 Vespertino: 14h às 17h

A Sala de Leitura atende especificamente aos alunos e servidores da escola. 

Muito embora o intervalo seja para atendimento exclusivo ao aluno, o horário de 

funcionamento da Sala de Leitura é:

- Manhã: 08h às 12h;

- Tarde: 13h às 17h.
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9 – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

“É importante, então, ampliarmos o nosso conceito de 
avaliação para incluir práticas avaliativas que estejam além 
daquelas usualmente enfatizadas e que se limitam ao 
processo instrucional de verificação de conteúdos. Há 
mais que isso nos processos de avaliação”. (FREITAS et 
al., 2009, p. 26).

O CPM CED 308 assume as orientações das Diretrizes de Avaliação 

Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014b) para guiar seu processo seletivo. 

Considera, inclusive, a integração dos três níveis de avaliação, buscando abdicando 

da natureza meramente classificatória e conferindo às avaliações a natureza 

predominantemente formativa. De qualquer forma, a PP exerce centralidade na 

integração das avaliações da aprendizagem, institucional e sistêmica, conforme 

ilustrado pela Figura 1:

Figura 1 – Centralidade da PP no processo avaliativo das escolas

Avaliação de aprendizagens 
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Ressalta-se que, muito embora as avaliações sistêmicas como o IDEB não 

sejam aplicadas sob a competência da escola, é responsabilidade da escola se 

utilizar desses resultados para repensar a política educativa da unidade escolar. 

Dessa forma, ao aderir à proposta de avaliação formativa, reconhecemos que 

a avaliação não serve meramente para verificar as aprendizagens, como muitos 

presumem do termo “avaliação da aprendizagem”; mas também para fornecer 

subsídio a fim de empreender ações que orientem o processo de ensino e 

aprendizagem, razão pela qual muitas das vezes se empregam o termo “avaliação 

para a(s) aprendizagem(ns)”. (DISTRITO FEDERAL, 2014b).

Outro aspecto fundamental à avaliação é a dimensão ética, como bem 

apresentam as Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 

54-55):
A avaliação precisa ser conduzida com ética, o que significa levar em conta 
o processo de aprendizagem dos estudantes em consonância com os 
seguintes aspectos: respeito às produções dos estudantes (elas lhes 
pertencem); avaliação desvinculada da comparação (compara-se o 
progresso do estudante com suas próprias capacidades e não com as dos 
colegas), avaliação informal encorajadora (desvinculada de ameaças, 
constrangimentos e punições); uso dos resultados da avaliação voltados 
somente para os propósitos de conhecimento do estudante (sem serem 
incluídos em nenhuma forma de ranqueamento). 

Essa dimensão ética se aplica a todas as etapas e modalidades. Aliás, pode e 

deve ser aplicada aos três níveis de avaliação. Por isso Freitas (2017) coloca em 

xeque a natureza de avaliação do próprio ENEM, que acaba por infringir essa 

dimensão ética ao impor a classificação e a seleção: “Há tempos que o ENEM 

deixou de ser uma avaliação do ensino médio – se foi algum dia. Mas quando não 

era processo seletivo para o ensino superior, estava mais próximo disso” (FREITAS, 

2017, p. 1). Até porque, apesar do alargamento de possibilidades que foram 

possíveis por meio desse Exame, o maior retorno desse tipo de exame à sociedade 

tem sido a classificação.

9.1 Avaliação da aprendizagem/para as aprendizagens

Sob a compreensão de que a avaliação pode ser empregada como 

propulsora da melhoria/aprendizagem, pois subsidia o planejamento e as ações 

pertinentes, o CPM CED 308 passou a aplicar a avaliação diagnóstica no início de 

cada período letivo. 
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O que confere à avaliação o caráter formativo não são os 

instrumentos/procedimentos, e sim o emprego que o avaliador faz desses 

instrumentos/procedimentos. Assim, mesmo que o professor se utilize, por exemplo 

de provas escritas, a atitude dele diante desse instrumento é que revelará a 

natureza da prova, conforme ilustram as Diretrizes de Avaliação Educacional  

(DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 50): 

A construção da prova deve levar em conta os objetivos de aprendizagem e 
sua correção deve ser feita por meio de critérios conhecidos pelos 
estudantes, para que se constitua em espaço-tempo de aprendizagens. 
Seus resultados são devolvidos aos estudantes (feedback) o mais 
rapidamente possível para que se programem as intervenções necessárias 
a serem feitas pelos professores e estudantes. Essas ações visibilizam a 
avaliação formativa cujo objetivo é a inclusão de todos no processo de 
aprendizagem. A prova cumpre seu caráter formativo quando todo seu 
processo (elaboração, aplicação, correção, feedback e uso dos resultados) 
se organiza coletivamente nos momentos de coordenação pedagógica. 

Evidentemente que, além das provas, há outros instrumentos/procedimentos 

que permitem potencializar as práticas de avaliação formativa, dentre as quais: 

avaliação por pares ou colegas, portfólio, registros reflexivos, autoavaliação e 

seminários/pesquisas/trabalhos de pequenos grupos. Não que o emprego de um 

desses instrumentos prejudique o emprego de outro(s). Pelo contrário, é o que 

esclarecem as Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 

33):
[...] O uso de múltiplos procedimentos/instrumentos avaliativos possibilita 
aos estudantes o desenvolvimento de diferentes habilidades. A adoção 
exclusiva de provas retira dos sujeitos essa oportunidade, além de se 
constituir um dificultador para o processo de reflexão e para a tomada de 
decisões sobre a própria aprendizagem.

Além disso, para além desses instrumentos, há a possibilidade de se fazer 

uso formativo de atividades que têm sido empregadas com outra natureza, por 

exemplo, como o dever de casa. 

O aluno também poderá ser avaliado durante a execução dos projetos, com 

avaliação formativa, mediadora e contínua, considerando seu aspecto evolutivo 

dentro do processo de desenvolvimento/aprendizagem, não importando apenas a 

menção adquirida, mas em especial o seu crescimento como sujeito nesse 

processo. 
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9.2 Avaliação institucional (autoavaliação)

Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (DISTRITO 

FEDERAL, 2014b, p. 56), a Avaliação Institucional “destina-se a analisar a 

implementação da sua proposta pedagógica (PP) para identificar suas 

potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da 

qualidade social do trabalho escolar”. Embora este nível de avaliação esteja 

estreitamente relacionado ao PPP, é indispensável que se articule com os outros 

dois níveis avaliativos – de aprendizagem e de sistemas. 

Uma responsabilidade que compete à avaliação institucional é a de evitar que 

os sujeitos sejam colocados sob avaliação, a fim de puni-los ou premiá-los. Seria 

deturpar a função da avaliação institucional. Nesta, avaliam-se os processos, os 

trabalhos, os limites e as possibilidades do trabalho desenvolvido pelos sujeitos. 

Soma-se a isso que a avaliação institucional também deve ser realizada ao longo do 

ano letivo, com base na PP.

Fotos: reunião de formação - avaliação educacional/ aprendizagens 
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10 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO

“Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, as 
aprendizagens se constituem a partir de movimentos 
dialéticos entre os indivíduos e as diversas realidades 
sociais (SAVIANI, 2003). O 3º Ciclo para as Aprendizagens 
acolhe essa perspectiva à medida que questiona a escola 
como aparelho ideológico do Estado que fortalece 
estruturas... (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 36-37).

  À medida que questiona a escola como aparelho ideológico do Estado que 
fortalece estruturas sociais dominantes, determinando as oportunidades de acesso 
ao capital cultural estabelecido. Uma escola fundamentada numa concepção política 
e pedagógica que silencia a diversidade cultural colabora para a manutenção de um 
sistema excludente, padronizando a maneira como os sujeitos históricos lidam com 
os conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do momento em que a escola 
reflete sobre sua prática e sua função social, coloca-se como instituição que se 
dispõe a contribuir para a emancipação do ser humano, propiciando oportunidades 
de desenvolvimento do estudante, garantindo seu acesso, sua permanência e sua 
progressão escolar.

APÊNDICE A: Planos de Ação

Nossos planos de ação se apresentam da seguinte forma:

Gestão Financeira

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira é destinado às 

Instituições Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, visando dar autonomia gerencial para a realização de 

seus respectivos projetos pedagógica, administrativa e financeira, por meio do 

recebimento de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal.

 O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, 

administrativo e financeiro das Instituições Educacionais e das Coordenações 

Regionais de Ensino.
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A adesão ao programa se dá através de credenciamento formalizado junto às 

Coordenações Regionais de Ensino, por entidades de pessoa jurídica de direito 

privado, de fins não econômicos, legalmente constituídos, e que tenham por 

finalidade apoiar as IE’s e as CRE’s no cumprimento das suas respectivas 

competências e atribuições. Estas entidades são denominadas de Unidades 

Executoras (UEx), sejam: Associações de Pais e Mestres – APM, Associações de 

Pais, Alunos e Mestres – APAM, Caixas Escolares e demais entidades similares.

Os recursos do PDAF são destinados a dois tipos de despesas: Capital e 

Custeio. Nas despesas de Capital, os recursos devem ser utilizados para a 

aquisição de bens permanentes e na de Custeio, para manutenções em geral, 

serviços e bens de consumo. Quanto aos bens de Capital adquiridos, é 

imprescindível que se proceda de modo a fazer com que todos venham a ser 

patrimoniados.

Para a utilização dos recursos do PDAF, tanto para despesas de Capital quanto 

de Custeio, é necessário que se faça três orçamentos para cada compra ou 

contratação de serviços. É também imprescindível que essas compras ou 

contratações sejam feitas exclusivamente mediante notas fiscais emitidas dentro do 

Distrito Federal. Ademais, para cada compra ou contratação de serviços é 

necessário que o fornecedor possa emitir, além da nota fiscal, as seguintes 

certidões:

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a 

Divida Ativa da União;

 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros;

 Certificado de Regularidades do FGTS-CRF;

 Certidão de Dívida Ativa-Negativa;

 Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa;

As portarias que regem o PDAF a cada ano estabelecem quais devem ser as 

porcentagens a ser estabelecidas entre as parcelas relativas à Capital e Custeio. 
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Essa referida definição de porcentagens entre os recursos do PDAF destinados a 

Capital e Custeio, devem ser destinados exclusivamente ao apoio aos projetos 

pedagógicos, administrativos e financeiros do CPM CED 308 e sua utilização 

observará as necessidades estabelecidas na Ata de Prioridades em conformidade 

com a legislação. A Ata de prioridades é um documento a ser preenchido e firmado 

entre o Conselho Escolar e a unidade executora do PDAF no CPM CED 308, ou 

seja, A APAM. Nesse documento devem constar todas as necessidades de 

aquisição de Capital e de Custeio, de acordo com a Proposta  Pedagógica da 

escola. 

Bens de Capital - Podem ser adquiridos os bens necessários ao funcionamento do 

CPM CED 308, à exceção daqueles listados nas respectivas portarias do PDAF, 

como mobiliário, impressoras, etc, que são adquiridos previamente pela SE e devem 

ser solicitados sem ônus para a escola. No COM CED 308, de acordo com os 

levantamentos das necessidades de cada área, os recursos de Capital deverão ser 

destinados principalmente à aquisição de instrumentos musicais novos e 

equipamentos de amplificação e gravação de som.

Custeio - Igualmente, as portarias do PDAF esclarecem quais são as possibilidades 

de aplicação dos recursos em custeio. No CPM CED 308, os recursos de Custeio 

deverão ser destinados principalmente a serviços de manutenção corretiva e 

preventiva.

O acompanhamento da utilização dos recursos do PDAF no CPM CED 308 

será feito com base nas informações contidas em Relatórios-Síntese de Execução 

Quadrimestral – RSEQ, elaborados pela APAM e entregues até o primeiro dia útil 

subsequente aos meses de abril, agosto e dezembro, respectivamente, sendo 

analisados pelo foro representativo da respectiva comunidade escolar. Portanto, 

esse acompanhamento será feito quadrimestralmente.

O foro representativo deverá realizar a análise crítica dos relatórios recebidos, 

em um prazo de até quinze dias, em reunião do respectivo colegiado, registrando 

suas conclusões na Ata da correspondente reunião.
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Após análise do foro representativo, a APAM deverá encaminhar o Relatório-
Síntese de Execução Quadrimestral – RSEQ à CRE PPC, para ratificação ou 

retificação do mesmo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O controle da utilização dos recursos do PDAF no CPM CED 308 será feito com 

base nas informações contidas em Prestações de Contas, a serem elaboradas pelo 

APAM e entregue à CRE PPC de até o dia 15 de junho do ano seguinte ao da 

utilização dos recursos.

As Prestações de Contas deverão atender às normas da SEE-DF e da Secretaria de 

Estado da Fazenda do Distrito Federal, obedecendo aos princípios fundamentais de 

contabilidade.

Fiscalização - A fiscalização será feita pelos órgãos de Controle Interno e Externo 

do Distrito Federal. A verificação da conformidade dos atos de execução 

orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.

BENEFÍCIOS DO PDAF

Muitas são as possibilidades de aplicação do PDAF no CPMCED 308, tanto 

em termos de aquisições de bens de capital quanto em custeio já fomos atendidos, 

pois hoje a escola é diferente, existe uma configuração de escola com personalidade 

própria e atendida em noventa por cento de sua demanda. Neste de 2018 a soma de 

todos os valores, incluindo gás de cozinha, Educação Integral, Sala de Recursos e 

outros estão empenhados em R$ 149.122,50 (cento e quarenta e nove mil, cento e 

vinte e dois reais e cinquenta centavos).

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

           Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por 

finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas 
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públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e 

às escolas privadas de educação especial mantida por entidades sem fins lucrativos, 

registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes 

de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. 

          O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física 

e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da 

educação básica.

          Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio 

ou instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo 

Escolar do ano anterior ao do repasse. Além da manutenção do ensino fundamental, 

através do Programa Dinheiro Direto Na escola, Governo Federal repassa verba 

também às atividades complementar como Educação Integral, Programa de 

desenvolvimento da Educação PDE e Escola Acessível. Todos estes programas têm 

por finalidade fortalecer a autonomia da instituição Escolar, dando mais liberdade na 

aquisição de serviço e material credenciada as características próprias de cada 

região.

Gestão de pessoas
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Supervisão  

disciplinar 

Direção e Vice-

direção

Secretaria 

Orientação 

Educacional

Atendimento

Educacional 

Especializado

Biblioteca Coordenação

Pedagógica

Chefe de 

Secretaria

Alunos 

Professores

Conselho de 

Classe 

Conselho 

Escolar 

Técnicos 

Administrativo

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

CPM CED 308 DO RECANTO DAS EMAS

Supervisão

Administrativa
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RECURSOS HUMANOS
COM CED 308 CENTRO EDUCACIONAL 308

NOME CARGO TURNO

Major Rodrigo 

Bezerra
Diretor disciplinar 

Matutino, Vespertino

Márcio Jesus Faria Diretor Matutino, Vespertino 

Débora Rodrigues 

Sales
Vice Diretora

Matutino, Vespertino 

Luiz Carlos Firmino
Supervisor Administrativo

Diurno

Sandy Luzia Dos 

Anjos Cardoso

Maria Aparecida 

Campos Da Silva

Apoio à Direção
Diurno

Carmen Costa Auxiliar de Secretaria Diurno 

Ligia Araújo 
Apoio à Direção

Diurno

Elisabete Ramos 

Sousa

Apoio Administrativo Diurno

Lucia Cardoso Apoio à Direção Diurno

Diurno 

Tatiana  Ferreira de 

oliveira
Secretária

Diurno 

Laura Patrícia Ayres Coordenadora Matutino /vespertino

Daniela Martins 

Viana

Coordenadora Matutino 

Marcos Rodrigo de 

Araújo 

Coordenador

vespertino

Milton José da Silva Coordenador Integral Matutino / vespertino
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Diurno 

Ivanildo da Costa 

Moreira Júnior
Sala de Recursos

Matutino/vespertino

Elisabete da Silva Sala de Recursos Matutino/vespertino

Yara de jesus de 

Freitas 

Bolsista da Educação Integral Matutino

Luiz Henrique r. 

ramos 
Bolsista da Educação especial 

Matutino

Alaides rodrigues 

Sousa 

Bolsista da Educação especial Matutino

Herico Matheus 

Guimaraes 
Bolsista da Educação Integral

Vespertino

Kellen Cristina m. 

silva 
Bolsista da Educação especial 

Vespertino

Silvania de fatima p. 

Moraes 
Bolsista da Educação especial 

Vespertino

Leda maria pinheiro 

dutra 
Bolsista da Educação Integral

Vespertino

Alex rodrigues 

Moreira 
Bolsista da Educação Integral

Vespertino

PROFESSORES 

 Matutino: 3° Ciclo – Blocos 1 e 2 (6º ano a 9º ano). O Corpo Docente é composto 

por 18 professores.

 Vespertino: 3° Ciclo – Blocos 1 e 2 (6º ano a 9º ano). O Corpo Docente é 

composto por 18 professores.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Matutino: 07;00min às 12h30min

Vespertino: 13h00min às 18h15min
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Gestão Administrativa

DEPENDÊNCIAS FÍSICAS
CPM CED CENTRO EDUCACIONAL  308

DEPENDÊNCIA NÚMERO

Sala de Direção 1

Sala de Secretaria 1

Sala dos Professores 1

Sala do Supervisor Administrativo 1

Sala de leitura e Pesquisas 1

Salas de Aula 16 (sendo uma sala reservada para a 

Educação Integral)

Sala Adaptada 1

(Dividida em Laboratório de Informática 

e em Sala de Recursos/SOE)

Cozinha 1

Déposito de Gêneros Alimentícios 1

Depósito de Bens de Consumo 1

Banheiro para Professores 2

Banheiro para Alunos 2

Dependências para os Auxiliares da 

limpeza

1

Banheiro para alunos portadores de 

necessidades físicas 

1

Banheiro para alunos portadores de 

necessidades especiais

1

Quadra Poliesportiva 1

Sala de Auxiliares em Educação 1

RECURSOS MATERIAIS
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CPM CED 308

RECURSOS DISPONÍVEIS NÚMERO
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Televisores 5

Vídeo Cassete 1

Aparelhos de DVD 7

Aparelhagem de Som 1

Aparelhos tipo “Micro-System” 6

Computadores 20

(10 encontram-se no Laboratório de 

Informática)

Impressoras 5

Mimeógrafos 7

Máquinas Copiadoras 2

Duplicador Eletrônico 1

Retro-projetores 2

Tela de Projeção 1

Laboratório Móvel de Ciências 1

Laboratório de Informática 1

Câmera Fotográfica Digital 1

Câmera Fotográfica Comum 1

Câmera Filmadora Digital 1

“Pen-drive” 3

Caixa Receptora de Som 1

Materiais e Jogos Didáticos Diversos 

“Data- Show” 4

RECURSOS HUMANOS
CPM CED 308  CENTRO EDUCACIONAL CED 308

FUNÇÃO EXERCIDA NÚMERO

Diretor 1

Vice-diretora 1

Diretor disciplinar 1

Secretário Escolar 1

Auxiliar de Secretaria 3



50

Supervisor Administrativo 2

Apoio de Direção 4

Coordenadores 4(sendo 1 de Educação Integral)

Sala de Recursos 02

Orientador Educacional 01

Bolsistas 4

Cozinheiro (SEDF) 1

CORPO DOCENTE 

Anos Finais Matutino: 18

Vespertino: 18

Bolsistas para a Educação Integral 5

CORPO DISCENTE 

Matutino 446

Vespertino 447

TOTAL 894

AUXILIARES EM EDUCAÇÃO 

Funcionários da limpeza 

terceirizados. Empresa REAL

8

Servidores da Cantina 5

Secretaria 2

Vigias terceirizados. Empresa G6 

Segurança

4
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PLANO DE AÇÃO 2019

Equipe: direção disciplinar CPMDF CED 308;

A equipe da direção é composta pelo diretor, vice-diretor, chefe de secretaria e um supervisor. São 4 coordenadores,  atuantes sendo um da 

educação integral Tem como objetivo oferecer educação nos níveis fundamental anos finais , com o máximo de qualidade construindo 

conhecimentos de forma democrática e participativa, visando o domínio de habilidades cognitivas, afetivas, valores e atitudes para a formação 

e sucesso do futuro cidadão ou do cidadão em formação, ou seja, propor de acordo com a Resolução 02 do CNE/ CEB, de janeiro de 2012 em 

seu artigo 5º, uma “ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas 

escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e 

saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas.”.

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

/METAS

AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÃO PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA

Atualização 
com 
participação 
coletiva por 
meio de 
comissão para 
a atualização 
destes pp

Colaboraçã

Na reunião 

coletiva será 

aberto um 

espaço onde 

serão tratados 

dos temas 

através de 

textos, vídeos, 

A avaliação ocorrerá ao longo do 

seu desenvolvimento com a 

participação de todos os 

segmentos envolvidos, podendo 

evidentemente, sofrer alterações 

ou complementações ao longo do 

ano. -Com preferência a avaliação 

será bimestral das ações e metas 

Professor, coordenadores , 

supervisor, diretor , vice diretor,  

e demais servidores , conselho 

escolar  e comunidade escolar 

.

De fevereiro a dezembro
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o e unificação 
de todos os 
setores da 
escola em 
busca de uma 
aprendizagem 
integral do 
educando 

Acolhida 
aos professores 
e funcionários 
novos na 
instituição e em 
novas etapas 
do ano letivo; 

 
Fortalecimento 
das equipes 
para um bom 
trabalho 
coletivo; 

 Repasse de 
informações de 
maneira física e 
digital quando 
possível para 
melhor 
divulgação; 

dinâmicas e 

debates.

-Reunião com os 

pais e 

responsáveis 

-divulgação 

sobre dados 

sobre e 

prestação de 

contas da escola 

-participar da 

reuniões na 

CRE, e 

SEDF,visando 

sempre a 

construção de 

espaço 

pedagógico, 

administrativo e 

financeiro em 

equilíbrio .

estabelecidas.
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- proporcionar 

avaliações 

continuas das 

ações e 

trabalhos 

desenvolvidos na 

escola. 

Sempre que 
possível, 
divulgar a 
agenda da 
direção em 
local 
apropriado; 

 Decisões 
financeiras 
tomadas de 
forma 
democrática 
para um uso 
racional das 
verbas 
destinadas a 
esta unidade 
(PDE Escola, 

Convocar os pais 

e reunir com eles 

para 

Refletir sobre as 

ações e 

funcionamento 

da escola 

. De fevereiro a dezembro
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PDDE, PDAF); 

 
Transparências 
nas contas e 
nas ações; 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS

PLANO DE AÇÃO 2019

Equipe: sala de recurso CPM CED 308;

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar;

Justificativa: As reuniões coletivas se constituem em um importante momento para estudos e discussão de temas relevantes no 

âmbito escolar. Para se efetivar a inclusão, é preciso promover sensibilizações junto à comunidade escolar, principalmente junto 

aos professores;

OBJETIVO 
ESPECÍFICO /METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO
PÚBLICO 

ENVOLVIDO
CRONOGRAMA

Realizar estudos para Na reunião coletiva  Avaliação discursiva  Professor da Sala de De fevereiro a dezembro
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tratar do tema Educação 

Especial/Inclusão / 

Mobilizar funcionários da 

escola, professores, 

direção e pais para 

estudos e debate sobre 

a inclusão.

será aberto um espaço 

onde serão tratados 

dos temas através de 

textos, vídeos, 

dinâmicas e debates.

ao final das reuniões Recursos com os 

demais professores 

regentes e funcionários 

da escola.

Promover reuniões com 

os pais dos alunos para 

discutir a inclusão dos 

filhos nas classes 

comuns

Convocar os pais e 

reunir com eles para 

refletirmos sobre a 

inclusão. Apresentar 

textos, vídeos e 

realizar dinâmicas com 

o intuito de sensibilizá-

los.

Avaliação discursiva ao 

final das reuniões

Professor da Sala de 

Recursos com os pais 

dos alunos especiais.

De fevereiro a dezembro
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO 
RECANTO DAS EMAS

PLANO DE AÇÃO 2019

Equipe: sala de recurso CPM CED 308;

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar;

Justificativa: Para mostrar a toda escola que devemos deixar a exclusão e a indiferença de lado, inserindo no cotidiano escolar o 

respeito ao outro pelo seu jeito de ser, aproveitando aspectos positivos que cada um tem para contribuir com o processo 

educativo;
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
/METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO
PÚBLICO 

ENVOLVIDO
CRONOGRAMA

Aumentar o respeito 

mútuo entre os alunos / 

 Conseguir que os 

professores viabilizem 
estratégias que 

contribuam para a 

construção de um clima 

de tolerância, respeito 

mútuo, aceitação e 

respeito à diversidade.

O professor da sala de 

recursos irá sugerir 

uma sequência de 

atividades para cada 

bloco de aprendizagem, 

baseando-se em 

histórias infantis, filmes, 

músicas que tratem da 

inclusão e levará para 

discussão na reunião 

coletiva onde os 

professores poderão 

fazer sugestões e após 

a decisão do grupo se 

dará a consolidação e o 

desenvolvimento das 

atividades em sala de 

aula. E cada turma 

escolherá a maneira 

Realizada pelos 

professores 

individualmente e 

posteriormente 

repassados ao grupo.

Professor da Sala de 

Recursos, direção, 

coordenação 

pedagógica, 

professores regentes e 

alunos.

No inicio de cada bimestre
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pela qual fará a 

apresentação.

Aumentar o respeito 

mútuo entre os alunos / 

Fazer com que os alunos 

entendam que ser 

diferente é normal

  As turmas da escola 

organizarão uma 

apresentação que trate 

sobre inclusão.

Realizada pelos 

professores 

individualmente e 

posteriormente 

repassados ao grupo.

Professor da Sala de 

Recursos, direção, 

coordenação 

pedagógica, 

professores regentes e 

alunos.

No inicio de cada bimestre

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS

PLANO DE AÇÃO 2019

Equipe: sala de recurso CPM CED 308;

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar;
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Justificativa: O professor regente muitas vezes carece de apoio quando se trata dos atendimentos aos ANEE’s. Portanto, é 

imprescindível, um trabalho conjunto entre professor da sala de recursos e o professor regente, para que ambos busquem os 

melhores caminhos que facilitem a inclusão e o crescimento do aluno.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO /METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO
PÚBLICO 

ENVOLVIDO
CRONOGRAMA

Contribuir com o 

desenvolvimento 

ANEEs /

 Realizar de fato uma 

real inclusão  

Nos momentos de 

coordenação, discutir 

sobre as 

particularidades, 

necessidades, avanços 

e dificuldades do ANEE, 

apresentar sugestões 

de trabalho e 

atividades, entre outros.

Avaliação discursiva ao 

final das reuniões

Professor da Sala de 

Recursos, direção, 

coordenação 

pedagógica, 

professores regentes e 

alunos.

De fevereiro a 

dezembro

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS
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PLANO DE AÇÃO 2019
Equipe: sala de recurso  CPMCED 308;

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar;

Justificativa: A operacionalização da semana da Luta da Pessoa com Deficiência em nossa escola visa desenvolver um conjunto 

de atividades com vistas à construção de uma consciência coletiva que culmine num clima de respeito mútuo e tolerância no 

âmbito da comunidade escolar. Para realização desta semana, espera-se mobilizar toda a comunidade escolar em atividades que 

vão desde estudos a atividades culturais.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO /METAS

AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÃO PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA

Refletir sobre os 

desafios enfrentados 

pelas pessoas 

portadoras de 

deficiência / Promover a 

construção de uma 

consciência coletiva em 

torno dos desafios que 

as pessoas com 

deficiência enfrentam e 

da contribuição que 

No decorrer da 

semana serão 

destinados vários 

momentos de 

sensibilização junto aos 

alunos, professores, 

funcionários da escola 

e pais, fazendo-se uso 

de filmes, 

apresentações 

culturais, depoimentos, 

Na coordenação coletiva 

do dia 28 de setembro, 

através de relatos dos 

professores.

Toda a comunidade 

escolar

19 a 23 de setembro  

Semana de Luta da 

Pessoa com 

Deficiência.
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diferentes agentes 

escolares podem dar no 

sentido de melhorar sua 

qualidade de vida, 

diminuir o preconceito e 

desenvolver um clima 

de tolerância e respeito 

na escola.

palestras, construções 

de painéis etc. No 

âmbito da sala de aula, 

os professores serão 

orientados a 

promoverem atividades 

que lembrem a luta das 

pessoas com 

deficiência, tais como, 

redação, desenhos, 

dramatizações, leituras 

compartilhadas etc.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO 
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RECANTO DAS EMAS

PLANO DE AÇÃO 2019

Equipe: sala de recurso CPM CED 308

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar

Justificativa: Para mostrar a toda escola que devemos deixar a exclusão e a indiferença de lado, inserindo no cotidiano escolar o 

respeito ao outro pelo seu jeito de ser, aproveitando aspectos positivos que cada um tem para contribuir com o processo 

educativo;

OBJETIVO ESPECÍFICO 
/METAS

AÇÕES
AVALIAÇÃO 

DA AÇÃO
PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA

Facilitar o processo 

ensino aprendizagem 

entre professor e ANEEs

Desenvolver oficinas 

de artesanatos e 

pinturas, trabalhar 

jogos e brincadeiras 

Pelos 

professores da  

sala de 

recurso.

Professores e alunos 

ANEEs

De fevereiro a dezembro
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pedagógicas, 

atividades que 

envolvam uso do 

computador como 

ferramenta 

educacional.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS

PLANO DE AÇÃO 2019
Equipe: Coordenadores
Objetivo Geral: Tem por finalidade promover  o desenvolvimento e a qualificação do ensino-aprendizagem da rede municipal; 

tendo, portanto, que fazer  intervenção no  padrão de ensino e no processo de aprendizagem, estabelecendo um sistema de 

acompanhamento contínuo da trajetória escolar do educando, cujos  resultados permitam-nos avaliar a qualidade de ensino que 

está sendo oferecida pelas instituições  municipais. E através  disso, propor e sistematizar  estratégias pedagógicas que viabilizem  

êxito  escolar. Nas diversas modalidades que o município trabalha, enquanto secretaria, precisamos desenvolver um trabalho com 

mais  eficácia.  Mesmo diante do que já conseguimos, precisamos  projetar e executar novas metas a serem cumpridas .
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Justificativa: Diante dos resultados que alcançamos no IDEB, mesmo obtendo a nota 2,7 temos que   alcançar uma  nota  

maior, e para  isso precisamos  vivenciar um  plano  de  Formação  Continuada  trabalhando  os descritores  das   provas externas 

 e  outros  temas . Para que possamos  alcançar bons  resultados, temos que apoiar os nossos professores, realizando formações 

buscando o aperfeiçoamento tanto dos  professores como também dos nossos alunos. E para isso, precisamos  de Coordenadores 

pedagógicos  atuantes como também, do apoio da secretaria de educação.

OBJETIVO ESPECÍFICO /METAS AÇÕES
AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO
PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA

* Vivenciar  nas escolas as datas 

comemorativas de acordo com o 

calendário  anual.

*Redirecionar as aulas-atividades do 

professor na  de trabalho em 

conjunto identificando necessidades 

de turmas com baixo rendimento.

*Orientar  Conselhos  de  classe   

trazendo  como  foco o  aluno  que  

está apresentando  dificuldades  ou 

    Projeto

Avaliação 

formativa

Dia temático

Avaliação 

Ao final de cada 

projeto

Resultado 

Bimestral

Aprovação

Aprovação 

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica. 

Dia do deficiente; Feira cultural; Dia dos 

deficientes; Consciência Negra; Natal 

Solidário.

Coletiva

02/05;01/08;10/10;12/12

Coletivas
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problemas que prejudicam a sua  

aprendizagem.

*Definir  o  perfil  de saída  a ser  

alcançado pelos   alunos  de cada  

bloco de aprendizagem.

*Monitorar  o  planejamento  e  

registro   de  aulas, apresentado  por  

cada   docente respectivamente.

*Reunir semanalmente professores 

para discutir medidas pra melhorar o 

desempenho do aluno.

*Promover  Feira  de  Conhecimento.

*Estimular atividades que viabilizem 

a pratica de leitura e pesquisas

*Promover um processo de avaliação 

continuo e permanente na escola.

*Utilizar  os   erros  nas  avaliações  

diagnostica

Coletivas

Coletivas

Projeto 

Projeto

Formação

Coletivas

Evento 

Coletivas 

Planos de aula 

Pautas 

Resultados

Exposição 

Recuperação 

continua

Palestras ou 

rodas de 

conversas 

Evento

Equipe pedagógica. 

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Equipe pedagógica.

Coletivas 

Coletivas

Projeto

Projeto 

Regulamente 

Coletivas

14/12

Coletivas

04/04
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gerais   para  replanejar  novos  

métodos   de ensino-aprendizagem.

*Premiar  com  medalhas  e 

certificados  alunos e professores 

padrão   no final  do  ano  letivo.

* Promover encontros pedagógicos 

com coordenadores e professores.

* Atualizar  os  Projetos  Políticos 

Pedagógicos das escolas.

* Entregar  em tempo hábil os  diários 

de classe oportunizando a 

atualização com antecedência dos 

mesmos.

*  Realizar   Planejamento  nas  

escolas   em que trabalham  de   6º   

ano  ao   9º   ano.

*  Realizar  Palestras   nas  escolas  

Coletivas  

Planejamento 

Currículo

Formação

Projeto

27/04;06/07;04/10;11/12

Avaliação diagnóstica 08/03, 22/08.

Festa da família 14/04 Feira cultural 

26/05

1° bimestre 11/05

2º bimestre 04/08

3° bimestre 20/10

4º bimestre 15/12
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com o intuito   de trazer a família  

para e escola.

*Frisar importância   da   realização  

de   reuniões de pais   e  mestres  

nas  escolas.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS

CPM CENTRO EDUCACIONAL 308 DO RECANTO DAS EMAS

PLANO DE AÇÃO 2019 

Equipe: cantina 

Objetivo específico / 

metas

Ações Avaliação da ação Público envolvido Cronograma

Merenda escolar é de 

fundamental que os 

profissionais orientem 

os estudantes da 

importância da 

alimentação para o 

desenvolvimento e 

manutenção da saúde, 

incentivando a 

alimentação saudável e 

A alimentação é 

servida diariamente, na 

forma de lanche rápido 

e almoço, fornecendo 

um cardápio variado de 

acordo com os gêneros 

alimentícios enviados 

pela Secretaria de 

Educação do Distrito 

Federal. A equipe 

A avaliação se dá por 

meio de relatório 

específico, tanto quanto 

ao servidos de entrega 

de alimentos quanto a 

qualidade de cada 

gênero alimentício 

recebido, os alimentos 

servidos aos alunos 

são supervisionados 

Todos os funcionários 

atendem bem as 

demandas dos 

estudantes, tanto 

quanto a distribuição 

dos alimentos, 

organização e controle 

de fornecimento, 

acompanhamento do 

consumo dos 

Recebimento de 

alimentos não 

perecíveis a cada dois 

meses, recebimentos 

de perecíveis é de 

forma semanal.

Fornecimento de 

lanches e almoço aos 

estudantes é diário.
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adequada a faixa etária 

. 

responsável pela 

cocção dos alimentos é 

terceirizada através da 

empresa prestadora de 

serviços G&E.

pela equipe gestora 

diariamente.

alimentos.

 

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 
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Justificativa 
A proposta de uma Educação Integral é uma das grandes alternativas para a melhoria dos patamares de educação no 

Distrito Federal e garantia de sucesso escolar para crianças e adolescentes.

Objetivos
A Secretaria de Estado Extraordinária para a Educação Integral tem como principal objetivo a implantação de uma 

concepção de Educação Integral, que compreenda não apenas a permanência do aluno na instituição educacional, durante o 

dia todo, mas, também, a realização de atividades que possam reforçar e favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver 

as competências inerentes ao desenvolvimento da cidadania.

O projeto a ser construído para o Distrito Federal deve ter claro que as ações da Educação Integral deverão contribuir 

para a diminuição dos indicadores de insucesso escolar, tais como a reprovação, o abandono escolar e a evasão, contribuindo 

de forma efetiva para a regularização do fluxo escolar. Neste sentido, deverá contribuir para elevar a autoestima e a motivação 

da comunidade escolar, em especial, dos estudantes.

Outro eixo a ser perseguido pela Educação Integral é o da contribuição para a elevação dos indicadores de aprendizado 

dos estudantes, gerando a possibilidade das crianças e jovens desenvolverem talentos, habilidades e competências em áreas 
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chaves para um bom desempenho no futuro. 

Metodologia
Cada instituição educacional, na construção de seu Projeto Pedagógico, ao incluir a Educação Integral, deverá levar em 

consideração as seguintes diretrizes gerais:

A. O entendimento de que Educação Integral pressupõe turno único de ações educativas, procurando evitar o tratamento de 

contra-turno ou turno contrário ou ainda, de atividades complementares;

B. A ampliação da jornada ou do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir uma Educação Integral que esteja 

em consonância com as Orientações Curriculares da SEEDF, uma vez que competências, habilidades e conteúdos oferecidos 

aos alunos devem ser contextualizados e integrados;

C. A promoção e a implantação de metodologias de ensino, nas instituições educacionais, que privilegiem a criatividade, a 

reflexão, a clareza de métodos e procedimentos;

D. A disponibilidade de inúmeras experiências, as mais diversificadas possíveis e adequadas ao conteúdo a ser 

experimentado, refletido e confrontado com os conhecimentos que estudantes trazem de fora da escola, já incorporados;

E. A aceitação das muitas formas de ensinar como parâmetro para a Educação Integral; 

F. A criação de um clima acadêmico, seguro e frutífero ao desenvolvimento da curiosidade e do saber experimentado por parte 

dos estudantes; 

G. A construção do Projeto Político-Pedagógico com o envolvimento da comunidade escolar;

H. A articulação, pela coordenação pedagógica, para a integração entre as disciplinas oferecidas e a consequente 

transversalidade dos temas tratados;

I. A busca de espaços escolares, juntamente com a comunidade escolar, sociedade civil organizada e o poder local para 

melhor aproveitamento dos espaços educativos e de aprendizagem disponíveis na região da instituição educacional;
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J. Criação das condições para que a comunidade escolar se aproprie do espaço da escola durante os finais de semana, como 

forma de combater a violência e promover a paz por meio da inclusão social;

K. A otimização do Projeto Escola Aberta da UNESCO visando “a construção de espaços de socialização, em que crianças e 

jovens construam seus lugares de cidadãos na sociedade”;

L. A identificação dos estudantes talentosos e atendê-los na sua plenitude. 

Nestes primeiros momentos da Educação Integral nas instituições educacionais do Distrito Federal, é necessário garantir, 

minimamente, a ampliação do atendimento escolar com a incorporação de atividades para as seguintes demandas:

I – projetos de Educação Matemática, cuja metodologia de ensino enfatize a resolução de problemas, com o objetivo de 

fortalecer, estimular e desmistificar a compreensão da matemática e os conteúdos tratados em sala de aula;

II – ampliação das atividades de ensino da Língua Portuguesa com foco na Leitura, priorizando-se o letramento, no sentido de 

compreensão plena, apreciação e avaliação do que se lê;

III – identificação de alunos analfabetos para a promoção da alfabetização do estudante;

IV – programação de atividades de alfabetização, com fluência em leitura para os estudantes que estejam nos três primeiros 

anos do ensino fundamental;

V – projetos de arte-cultura que possam ser desenvolvidos no âmbito da instituição educacional, e que priorizem a integração 

e transversalidade do cotidiano escolar e da comunidade onde está inserida;

VI – atividades esportivas e recreativas que procurem o reforço da integração entre os alunos e destes com a comunidade 

escolar, desenvolvendo atitudes e comportamentos saudáveis.

Período de Execução
Ao longo do ano letivo de 2019.
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Público-Alvo
Alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

Avaliação
A avaliação será feita durante o período de desenvolvimento do projeto através das atividades desenvolvidas, da 

participação dos alunos nas atividades propostas.

Não se deve reduzir o projeto de Educação Integral a simplesmente ampliar a carga horária ou o tempo de 

permanência do aluno na escola. Cada instituição educacional participante deverá incorporar um conceito mais abrangente 

de integralidade ao elaborar seu projeto pedagógico, procurando acrescentar conteúdos, experiências, informações e 

ampliação de conhecimentos para os estudantes. A Educação Integral, certamente, é um espaço privilegiado para a 

incorporação de avanços na forma de ensinar e desta maneira assumir um papel relevante na elevação do rendimento 

escolar.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

    PROJETO: INTERCLASSE
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS 

AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

·             *      Compreender 

o esporte de um 

modo geral, como 

elemento de inclusão 

social;

·               *       Participar 

de atividades 

competitivas, 

respeitando as regras 

e não discriminando 

os        colegas, 

suportando pequenas 

frustrações, (evitando 

atitudes violentas);

·               *       Desenvolver 

Objetivo 

geral de 

avaliar o 

grau de 

conhecime

nto dos 

alunos 

com 

relação às 

modalidad

e  

desenvolvi

das bem 

como a 

promoção 

da 

interação 

- Jogos 

de futsal 

entre 

classes;

- jogos 

de 

queimad

a entre 

classes.

-jogos de 

handebol 

entre 

classes

-jogos de 

basquete

bol entre 

* 

Reuniões 

pedagógi

cas 

*Reuniões 

com  

grupos de 

professor

es 

* fichas 

com 

opiniões 

dos 

alunos  

MILTON 

JOSE DA 

SILVA
                                          

ADRIANO 

FRANCISCO 

DA SILVA
                                       

ROGERIO 

BARBOSA 

MARINHO
                                  

ROGERIO 

PEREIRA 

TORRES
                                                      

WANDERSO

N PEREIRA 

VASCONCEL

A 

programaçã

o das 

partidas se 

dará de 

segunda a 

sexta nos 

dois turnos , 

com jogos 

de todos as 

modalidades 

e naipes ,  a 

programaçã

o oficial só 

será 

possível  

após as 
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a inteligência 

emocional necessária 

ao bom convívio 

social, a partir de 

atividades de 

integração;

·    *  Refletir e avaliar 

seu próprio 

desempenho e dos 

demais, tendo como 

referência o esforço 

em si, e dos colegas 

no desenvolvimento 

participativo das 

modalidades 

esportivas;

·    *  Adotar atitudes 

de respeito mútuo, 

dignidade e 

solidariedade em 

situações de 

social 

entre os 

alunos da 

escola.

classes

-jogos de 

tênis de 

mesa 

entre 

classes

-jogos de 

jogos : 

xadrez 

entre 

classes

-Jogos 

de 

badminto

n entre 

classes

OS inscrições da 

equipes e 

modalidades 

,após as 

inscrições 

será feitos o 

sorteio   com 

as chaves e 

grupos de 

todas as 

partidas 

,posteriorme

nte 

divulgada as 

alunos 

através dos 

capitães das 

equipes

Os Jogos do 

interclasse  

serão 
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competitividade 

esportiva;

·    *  Reconhecer-se 

como elemento 

integrante do 

ambiente, adotando 

hábitos saudáveis de 

higiene, alimentação 

e atividades 

corporais, 

relacionando-os com 

os efeitos a própria 

saúde e de 

recuperação, 

manutenção e 

melhoria da saúde 

coletiva.

·  *   Possibilitar 

atitudes não violentas 

através de práticas 

coletivas que 

realizados 

na quadra 

da escola 

CED 308

Data – data 

provável – 

02 a 05/07 

/2019
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desenvolvam a 

solidariedade.

·   *  Interagir e 

colocar na prática 

atividades que são 

desenvolvidas no 

cotidiano da 

Educação Física.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
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PROJETO: TREINAMENTO PARA O JEREM 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

·              *      Compreender 

o esporte de um modo 

geral, como elemento de 

inclusão social;

·               *       Participar 

de atividades competitivas, 

respeitando as regras e 

não discriminando os 

   colegas, suportando 

pequenas frustrações, 

(evitando atitudes 

violentas);

·               *       Desenvolve

r a inteligência emocional 

necessária ao bom 

Objetivo geral de 

avaliar o grau de 

conhecimento dos 

alunos com relação 

às modalidade  

desenvolvidas bem 

como a promoção 

da interação social 

entre os alunos da 

escola.

 Participar 
dos jogos 
escolares 
JEREM e 
JEDF 

 Melhorar o 
desempenho 
dos 
estudantes 

- treinamento 

de futsal 

- treinamento 

de handebol 

- treinamento 

de futsal

- treinamento 

de voleibol

* Reuniões 

pedagógicas 

*Reuniões com  

grupos de 

professores 

* fichas com 

opiniões dos 

alunos  

* fichas  com  

relatórios  sobre 

a participação 

dos alunos nos 

jogos escolares  

MILTON JOSE DA 

SILVA
                                          

ADRIANO 

FRANCISCO DA 

SILVA
                                       

ROGERIO 

BARBOSA 

MARINHO
                                  

ROGERIO 

PEREIRA TORRES
                                                      

WANDERSON 

PEREIRA 

VASCONCELOS

Quadra Esportes  

do  COM CED 

308 RECANTO 

DAS EMAS

Data – segundaS- 

feiras  - 18H A 

20H

TERÇAS 

–FEIRAS 

               Quarta- 

feiras:  18H AS  

20H 

    QUINTA 

FEIRAS 

18H àS 20H 

SEXTA FEIRA 
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convívio social, a partir de 

atividades de integração;

·    *  Refletir e avaliar seu 

próprio desempenho e dos 

demais, tendo como 

referência o esforço em si, 

e dos colegas no 

desenvolvimento 

participativo das 

modalidades esportivas;

·    *  Adotar atitudes de 

respeito mútuo, dignidade 

e solidariedade em 

situações de 

competitividade esportiva;

·    *  Reconhecer-se como 

elemento integrante do 

ambiente, adotando 

hábitos saudáveis de 

higiene, alimentação e 

nas 
competições  
externas 18H AS  20H 
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atividades corporais, 

relacionando-os com os 

efeitos a própria saúde e 

de recuperação, 

manutenção e melhoria da 

saúde coletiva.

·  *   Possibilitar atitudes 

não violentas através de 

práticas coletivas que 

desenvolvam a 

solidariedade.

·   *  Interagir e colocar na 

prática atividades que são 

desenvolvidas no cotidiano 

da Educação Física.

PLANO DE AÇAO EDUCAÇAO INTEGRAL  2019

CPM CED 308 DO RECANTO DAS EMAS
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METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEI
S

CRONOGRAMA

A 

A Secretaria de 

Estado 

Extraordinária 

para a 

Educação 

Integral tem 

como principal 

objetivo a 

implantação de 

uma concepção 

de Educação 

Integral, que 

compreenda 

não apenas a 

permanência do 

As ações  da 

Educação 

Integral 

deverão 

contribuir 

para a 

diminuição 

dos 

indicadores 

de insucesso 

escolar, tais 

como a 

reprovação, o 

abandono 

escolar e a 

evasão, 

contribuindo 

de forma 

projetos de 

Educação 

Matemática,  

língua 

portuguesa 

,cuja 

metodologia de 

ensino enfatize 

a resolução de 

problemas, com 

o objetivo de 

fortalecer, 

estimular e 

desmistificar a 

compreensão 

da matemática 

e os conteúdos 

tratados em 

A avaliação será 

feita durante o 

período de 

desenvolviment

o do projeto 

através das 

atividades 

desenvolvidas, 

da participação 

dos alunos nas 

atividades 

propostas. 

Coordenador: 

MILTON JOSE 

DA SILVA 

*período manha: 

1-HERICO 

MATHEUS 

GUIMARAES 

2-YARA DE 

JESUS DE 

FREITAS 

*Período 

vespertino

1-ALEX 

RODUIGUES 

MOREIRA 

2-LEDA MARIA 

PINHEIRO 

DUTRA

14-Cronograma atividades realizadas 

14.1   Matutino                                                                     

Horár

ios

Segun

da

Terça Quart

a

Quint

a

Sexta

9:00 

às 

10:00

Mate

mátic

a

Portu

guês

Ativid

ades/

Lazer

Oficin

a de 

Artes

Infor

mátic

a

10:00 

às 

10:30

                              Intervalo/Lanche

10:30 

às 

11:30

Oficin

a de 

Artes

Infor

mátic

a

Mate

mátic

a

Portu

guês

Ativid

ades/

Lazer

11:30 

às 

12:30

Portu

guês

Mate

mátic

a

Infor

mátic

a

Ativid

ades/l

azer

Oficin

a de 

Artes
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aluno na 

instituição 

educacional, 

durante o dia 

todo, mas, 

também, a 

realização de 

atividades que 

possam reforçar 

e favorecer a 

aprendizagem, 

bem como 

desenvolver as 

competências 

inerentes ao 

desenvolviment

o da cidadania.

efetiva para a 

regularização 

do fluxo 

escolar. 

Neste 

sentido, 

deverá 

contribuir 

para elevar a 

autoestima e 

a motivação 

da 

comunidade 

escolar, em 

especial, dos 

estudantes.  

Outro eixo a 

ser 

perseguido 

pela 

Educação 

sala de aula; II 

– ampliação 

das atividades 

de ensino da 

Língua 

Portuguesa 

com foco na 

Leitura, 

priorizando-se o 

letramento, no 

sentido de 

compreensão 

plena, 

apreciação e 

avaliação do 

que se lê; III – 

identificação de 

alunos 

analfabetos 

para a 

promoção da 

14.2   Vespertino                                                                  

Horár

ios

Segun

da

Terça Quart

a

Quint

a

Sexta

13:00 

às

Mate

mátic

Portu

guês

Ativid

ades/

Oficin

a de 

Infor

mátic
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Integral é o 

da 

contribuição 

para a 

elevação dos 

indicadores 

de 

aprendizado 

dos 

estudantes, 

gerando a 

possibilidade 

das crianças 

e jovens  

desenvolvere

m talentos, 

habilidades e 

competência

s em áreas 

chaves para 

um bom 

alfabetização 

do estudante; 

IV – 

programação 

de atividades 

de 

alfabetização, 

com fluência 

em leitura para 

os estudantes 

que estejam 

nos três 

primeiros anos 

do ensino 

fundamental; V 

– projetos de 

arte-cultura que 

possam ser 

desenvolvidos 

no âmbito da 

instituição 

14:00 a Lazer Artes a

14:00 

às

14:30

                              Intervalo/Lanche

14:30 

às

15:30

Oficin

a de 

Artes

Infor

mátic

a

Mate

mátic

a

Portu

guês

Ativid

ades/

Lazer

15:30 

às

16:40

Portu

guês

Mate

mátic

a

Infor

mátic

a

Ativid

ades/l

azer

Oficin

a de 

Artes
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desempenho 

no futuro.

educacional, e 

que priorizem a 

integração e 

transversalidad

e do cotidiano 

escolar e da 

comunidade 

onde está 

inserida; VI – 

atividades.

PROJETO: “ÉTICA E CIDADANIA”

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
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DAS AÇÕES

 Apresentar a 
importância dos 
valores éticos, 
morais e cívicos 
e quais os 
impactos que 
eles trazem 
para a vida do 
cidadão no 
convívio social;

 Estimular no 
aluno a busca 
por uma 
sociedade mais 
justa e 
igualitária, 
abordando de 
forma teórica e 
prática os 
valores 
humanos 
necessários 
para isso;

 Valorizar o 
civismo como 

 Ministrar, no 
mínimo, 2 
palestras 
mensais sobre 
Ética e 
Cidadania e 
temas 
correlatos, no 
ano letivo de 
2019;

 Erradicar os 
danos ao 
patrimônio, até o 
ano de 2020;

Serão fomentados, 
através de 
palestras e 
debates, conforme 
Planejamento 
Anual em Anexo, 
três princípios 
básicos: em 
primeiro lugar os 
éticos: conceitos 
de autonomia, 
responsabilidade, 
solidariedade e 
respeito ao bem 
comum; em 
segundo, os 
direitos e deveres 
de cidadania, do 
exercício da 
criticidade e do 
respeito à ordem 
democrática; e, 
como terceiro, o 
civismo, como 
atitudes 
comportamentais 

Devolutiva oral, 
prática e escrita 
dostemas 
abordados.

SGT Neves
SGT Salvador
Monitores da 

Gestão 
Disciplinar

1º BIMESTRE

 Noção de 
disciplina e 
indisciplina.

 Da Esfera de Ação 
do Regulamento 
Disciplinar e da 
Competência para 
sua Aplicação.

 O sistema de 
pontuação 
disciplinar e sua 
classificação.

 Transgressões 
disciplinares.

 Apresentação 
individual e 
atribuições do 
Chefe de Turma e 
Subchefe.

 Trabalhar sobre as 
causas do uso de 
drogas lícitas e 
ilícitas 
estabelecendo 
sobre os riscos 
decorrentes da 
dependência 
química e 
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elemento de 
identidade de 
uma nação que 
reconhece o 
valor da vida 
coletiva 
baseada na 
ordem e na 
solidariedade;

 Reconhecer a 
cidadania para 
além do 
conceito teórico, 
mas no seu 
exercício como 
um conjunto de 
práticas e 
saberes 
necessários, 
baseados na 
existência de 
direitos, deveres 
e obrigações de 
cada elemento 
da sociedade, 
Estado e 
pessoas;

que devem ser 
exercitadas no dia-
a-dia para 
formação de 
cidadãos mais 
conscientes.

orientando as 
crianças, 
adolescentes, 
assim como seus 
pais ou 
responsáveis, 
acerca da busca 
de soluções e 
medidas eficazes 
quanto à 
resistência às 
drogas;

  Fortalecer a 
autoestima das 
crianças e 
adolescentes a 
valorizarem a vida, 
mostrando opções 
saudáveis de 
comportamento, 
longe das drogas 
e da violência;

 Sensibilizar as 
crianças e 
adolescentes para 
valores morais e 
éticos, 
possibilitando a 
visualização, bem 
como proporcionar 
a construção de 
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uma sociedade 
mais justa, sadia e 
feliz;

Para as turmas de 7º 
anos:

 PROERD - 
Desenvolver o 
programa, da 
Polícia Militar, de 
prevenção 
primária ao uso 
das drogas, 
alertando sobre os 
malefícios 
causados à saúde 
física e mental do 
usuário das 
referidas 
substâncias.

2º BIMESTRE

 Respeito: 
definição, formas 
de respeito e 
escuta ativa.

 Autoestima: 
definição 
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Responsabilidade
s sociais e legais – 
tribunal simulado.

 Violência – 
definição, formas 
de violência, o 
bullying.

 Mediação do 
conflito

 Dilemas morais – 
moral e direito.

 Aspectos 
históricos e 
contextuais da 
elaboração do 
ECA.

 Os conceitos 
(definições legais) 
de criança e de 
adolescente.

 As medidas de 
proteção previstas 
no ECA.

 Definições de 
crime e atos 
infracionais.

 Medidas 
socioeducativas.

 Direitos 
priorizados pelo 



89

ECA.

3º BIMESTRE

 O conceito de 
patriotismo e suas 
expressões 
práticas.

 O brasileiro e a 
construção de 
uma identidade 
nacional.

 A Bandeira do 
Brasil, histórico, 
significados, 
regras de 
hasteamento e 
aplicações.

 O Hino Nacional 
Brasileiro; 
contexto da letra, 
interpretação e 
procedimentos de 
execução.

 Brasão ou Armas 
Nacionais; Selo 
Nacional: 
conceitos, 
significados e 
aplicações.

 O trânsito urbano 
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e sua 
complexidade.

 Motoristas x 
pedestres: 
discutindo 
posturas cidadãs.

 A faixa de 
pedestres, regras 
de uso e 
disposições legais.

 Respeito no 
trânsito, normas 
básicas da boa 
educação.

 Reflexões sobre a 
Semana Nacional 
do Trânsito

4º BIMESTRE

 O conceito de 
Constituição e 
histórico da 
Constituição 
Federal do Brasil.

 Definição de 
direitos coletivos e 
individuais.

 Direitos e deveres 
como obrigações 
do Estado e dos 
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Cidadãos: o direito 
de quem é dever 
de quem?

 Abordagem 
temática da 
Constituição 
fundamentando o 
ECA: o direito à 
Educação.

PROJETO: “ORDEM UNIDA”
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

 Proporcionar aos 

alunos, os meios 

de se 

apresentarem e de 

se deslocarem em 

perfeita ordem, em 

todas as 

circunstâncias que 

 Ministrar, no 

mínimo, 2 

instruções 

mensais 

durante o ano 

letivo de 2019;

 Realizar 

formaturas 

A ordem unida 

será ministrada 

pelos monitores, 

conforme 

Planejamento 

Anual em Anexo, 

no mínimo duas 

vezes por mês, 

Devolutiva oral e 
principalmente 
prática dos 
comandos 
ensinados.

Através de 

apresentações 

em público.

Monitores da 

Gestão Disciplinar

1º BIMESTRE

 Comandos 
básicos em 
Ordem Unida 
e sinais de 
respeito.

 Do 
Procedimento 
em sala de 
aula.
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forem necessárias;

 Desenvolver o 

sentimento de 

coesão e os 

reflexos de 

obediência 

consciente, como 

fatores 

preponderantes na 

formação do aluno;

 Exercitar uma 

verdadeira escola 

de disciplina para 

que esta reflita na 

vida familiar do 

aluno; 

 Possibilitar, 

consequentemente, 

que os alunos se 

apresentem em 

público; 

semanais com 

todos os alunos.

para cada turma. 

Esta atividade 

será desenvolvida 

em sala de aula e 

no pátio da 

escola. Poderá 

ser ministrada no 

turno regular das 

aulas, durante 

ausência de 

professores e no 

contra turno.

Terá como base o 

Manual de Ordem 

Unida dos 

CPMDFsaprovad

o pelo Centro de 

Políticas Públicas 

da PMDF.

 Apresentação 
individual e 
atribuições do 
Chefe de 
Turma e 
Subchefe,

2º BIMESTRE



Deslocament
o de tropa.

 Desfile.

3º BIMESTRE



Deslocament
o de tropa.

 Desfile.

4º BIMESTRE



Deslocament
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 Trabalhar noções 

de lateralidade, 

coordenação 

motora e 

orientação 

espacial;

 Exercitar o ouvir e 

falar em público.

o de tropa.
 Desfile.

PROJETO: “OFICINA DE FOTOGRAFIA”

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

 Introduzir o 

participante na arte 

da fotografia.

 Fornecer os 

 Ministrar20aulas 

durante o 

primeiro 

semestre de 

As aulas são 

prioritariamente 

práticas contudo o 

conteúdo teórico 

Avaliação 

Qualitativa: Serão 

realizadas 

análises diárias no 

SIMONE 

BORGES da SSP-

DF

ENCONTROS 
CONTEÚDO
Aula 1
08/04
Sensibilização do 
olhar: Bate papo 
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conhecimentos 

básicos 

necessários à 

produção de 

imagens 

intencionais que 

comunicam e 

expressam. 

2019; é essencial ao 

entendimento e 

aplicação das 

técnicas de 

fotografia 

inicialmente 

utilizando o 

próprio celular, 

para só depois 

partir para o 

equipamento 

profissional 

fornecido pela 

SSP. O aluno 

será direcionado 

à reflexão sempre 

que oportuno uma 

vez que a 

fotografia como 

linguagem pode 

ser utilizada para 

que diz respeito à 

aplicação das

Técnicas 

aprendidas 

durante as 

atividades 

práticas, apenas o 

esforço e tentar 

desenvolver a 

técnica será 

considerado 

válido como ponto 

positivo. Produção 

das atividades 

extras (pesquisas

e exercícios). A 

participação oral 

também será 

levada em conta.

sobre fotografia (o 
que sabemos sobre 
fotografia? 
Fotografia fala? O 
que ela nos diz, 
quem diz através 
dela?)
Aula 2
10/04
Sensibilização do 
olhar: A imagem 
fala – Exibição de 
documentário
Análise de 
fotografias 
extraídas da 
internet. Para que 
serve uma 
fotografia?
Aula 3
15/04
Sensibilização do 
olhar: O assunto da 
imagem, 
composição: 
enquadramentos e 
planos.
Exercício prático
2
Aula 4
17/04



95

desenvolver 

temas e motivar 

debates. No 

desenrolar da 

oficina será 

escolhido um 

tema a ser 

trabalhado com 

os alunos, pode 

ser violência 

doméstica, 

violência escolar, 

auto estima ou 

outro tema que 

seja relevante 

para aquele 

grupo. Ao 

fotografar, o aluno 

deverá ter em 

mente o que 

pretende 

Análise das 
fotografias do 
exercício prático
Regra dos Terços
Exercício prático
Aula 5
22/04
Composição: o 
movimento estático
Análise das 
fotografias do 
exercício prático
Aula 6
24/04
Composição: 
Contra luz, Uso do 
Flash, Uso da luz 
natural,
Análise das 
fotografias
Aula 7
29/04
Equipamento 
profissional: A 
máquina fotografia 
– flash. Diafragma 
e
obturador
Exercício prático de 
experimentação
Aula 8
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comunicar e, ao 

observar as 

fotografias dos 

colegas será 

convidado 

também a traduzir 

o que está 

“escrito” naquela 

fotografia. 

Também será 

mostrado aos 

participantes as 

possibilidades 

profissionais 

dentro deste ramo 

da fotografia seja 

como atividade 

artística ou 

comercial.

06/05
ISO – O que é e 
como utilizar
Recapitulação das 
aulas anteriores
Exercício prático de 
experimentação
Análise das 
fotografias do 
exercício prático
Aula 9
08/05
Fotógrafos 
famosos: perfil, 
intencionalidade, 
estilo
(Henri-Carter, 
Sebastião Salgado, 
Claudia Regina, 
outros)
Exercício com P&B
Aula 10
13/05
História da 
fotografia
Exercício de 
técnicas-estéticas 
de época
Aula 11
20/05
História da 
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fotografia
Exercício: eu quero 
contar a minha 
história
Aula 12
22/05
As cores na 
fotografia
Atividade prática de 
experimentação
Aula 13
27/05
Visita a exposição 
de fotografia na 
cidade ou cinema 
(listado como 
sugestão
de atividade à 
ajustar com a 
escola, pais e 
responsáveis)
Podendo ser 
substituído por 
exibição de filme 
temático 
envolvendo a
fotografia com 
debate posterior.
Aula 14
29/05
Gêneros da 
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fotografia: 
fotojornalismo, 
grafismo, retrato, 
etc.
Aula 15
03/06
Fotografia de 
estúdio – 
iluminação para 
estúdio
Aula 16
05/06
Fotografia de 
estúdio – 
iluminação para 
estúdio
Aula 17
10/06
Proposta de 
trabalho coletivo 
para exposição 
local. Exercício: Eu 
quero contar
a minha história
Motivacional: 
exibição de filme 
ficção ou 
documentário
Aula 18
12/06
Exercício: Eu quero 
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contar a minha 
história
Motivacional: 
Exibição de TED 
“superação de 
obstáculos”
Preparação da 
exposição
Aula 19
17/06
Exercício: Eu quero 
contar a minha 
história
Análise e seleção 
das fotografias
Aula 20
19/06
Exercício: Eu quero 
contar a minha 
história
Análise e seleção 
das fotografias
Preparação da 
exposição

PROJETO: “OFICINA DE PINTURA EM TELA”

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
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DAS AÇÕES

 Introduzir o 

participante na arte 

da pintura em tela.

 Fornecer os 

conhecimentos 

básicos 

necessários à 

pintura em tela.

 Estimular o 

bombardeamento 

de ideias e 

exploração do 

abstracionismo e 

realismo.

 Explorar outras 

técnicas de pintura 

em ela.

 Ministrar 20 

aulas durante o 

primeiro 

semestre de 

2019;

As aulas serão 

expositivas e por 

meio de 

bombardeamento 

de ideias e 

exploração do 

abstracionismo, 

realismo e 

exploração de 

outras técnicas de 

pintura em ela.

Avaliação 

Qualitativa: Será 

realizada uma 

análise diária do 

desenvolvimento 

de artes, em 

relação à 

quantidade de 

tentativas e 

conclusão de 

pinturas e 

experimentos, a 

participação oral 

também será 

levada em conta.

HERBET VALE da 

SSP-DF

ENCONTROS 
CONTEÚDO
Aula 1
08/04
Conhecendo a 
turma, 
apresentação do 
grupo e expondo 
método das aulas;
Aula 2
10/04
Identificando o 
perfil de turma 
quanto a percepção 
do traço individual, 
se abstrata ou 
figurativa, aplicando 
exercício de 
imagens e 
atividades de 
coordenação 
motora;
Aula 3
15/04
Exercício de 
observação 
experimentação 
com o lápis e 
borracha;
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Aula 4
17/04
Exercício de 
criação e 
exploração de traço 
espontâneo;
Aula 5
22/04
Introdução à 
Linguagem Visual e 
seus elementos 
formais, como o 
ponto, linha e 
forma; e explorando 
os elementos 
visuais como a 
superfície, textura, 
luz, transparência e 
cor;
Aula 6
24/04
Introdução aos 
Elementos 
compositivos da 
imagem: ritmo, 
contraste 
perspectiva e 
volume;
Aula 7
29/04
Noções dos 
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movimentos 
artísticos de 
vanguarda, 
cubismo e 
impressionismo e 
sua importância 
para a arte 
contemporânea 
explicando e 
praticando;
Aula 8
06/05
Exercitando o 
desenho abstrato e 
elaboração de 
composições;
Aula 9
08/05
Exercitando o 
desenho abstrato e 
produzindo 
personagens em 
estêncil vasado 
para pintura em 
spray;
Aula 10
13/05
Explicando a 
técnica do estêncil 
produzindo 
personagens, 
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utilizando pintura 
abstrata;
Aula 11
20/05
Produzindo 
personagens, 
utilizando pintura 
abstrata;
Aula 12
22/05
Produzindo 
personagens, 
utilizando pintura 
abstrata;
2
Aula 13
27/05
Realizando 
exercício de 
avaliação de 
avanços na 
aplicação da 
técnica de criação 
de imagens;
Aula 14
29/05
Elaborando 
composições 
abstratas de 
imagens sugeridas;
Aula 15
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03/06
Exercitando o 
desenho de 
observação e 
finalização de 
fundo;
Aula 16
05/06
Apropriando-se da 
cultura local e de 
outros meios da 
produção artística 
por meio da mídia;
Aula 17
10/06
Explorando outros 
espaços como 
museus e galerias;
Aula 18
12/06
Produzindo 
releitura de imagem 
a partir do contato 
de obras de artistas 
renomados;
Aula 19
17/06
Finalizando os 
trabalhos da turma;
Aula 20
19/06
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Expondo os 
trabalhos 
realizados, 
despedida da turma 
com 
confraternização e 
troca de 
ilustrações.



106

APÊNDICE B: Projetos Específicos

1 - PROJETO SEMANA DA CIDADANIA: DE MÃOS DADAS

Justificativa:
O convívio escolar é importante para o aluno como fonte de desenvolvimento social 

e cultural. A Escola deve privilegiar, ainda, o desenvolvimento da capacidade de 

compartilhar experiências de aprendizagem. Os alunos devem ter o desejo de aprender, 

praticando. Eles têm o direito a descobrir e construir o aprendizado por eles mesmos. 

Por meio de pesquisa sobre os pratos típicos, danças, folclore, localização 

geográfica, densidade demográfica e os principais autores literários de cada região, os 

alunos realizarão algumas atividades que serão expostas ou exibidas ao corpo escolar no 

dia da culminância da festa da Família. Desta forma, os alunos terão aulas 

interdisciplinares, promovidas por meio da pesquisa e do trabalho em grupo entre os 

alunos e orientados pelos professores responsáveis pela organização de cada uma das 

barracas regionais.

Os professores realização na semana seguinte a semana festa da Família 

atividades relacionadas com as palestras, valendo uma parte da pontuação dada à 

participação dos alunos nas barracas regionais.

Objetivo:
O presente projeto tem como objetivo a interdisciplinaridade, a integração entre as 

diferentes faixas etárias existentes na escola, possibilitar que o aluno mostre suas 

habilidades e competências fora da sala de aula, que ele aprenda a trabalhar em 

conjunto, respeitando a opinião do outro e que se sinta valorizado, aumentando sua 

autoestima.

Além de promover um momento de socialização entre as turmas, precedida de 

pesquisas e realização de atividades sobre as culturas das regiões brasileiras.

Apresentar palestras de motivação pessoal e profissional e palestras contra o uso 

de drogas.

Metodologia:
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A Semana da Educação para a Vida do CPM CED 308 proporcionará os seguintes 

eventos culturais e sociais:

 Momento Cívico com alunos interpretando o Hino Nacional;

 Momento Beleza pura, com a presença de cabeleireiros, palestra e oficina de 

nutrição, palestra com dentistas, ginástica e desfile;

 Palestra sobre autoestima;

 Oficina de arte com exposição dos trabalhos artísticos feito pelos alunos;

 Teatro apresentado pelos alunos: três peças teatrais;

 Apresentação de novos talentos;

 Apresentação de músicas e danças;

 Festa das Regiões: comidas e trajes típicos.

 Todos os alunos realizarão uma pesquisa sobre: os pratos típicos, danças, folclore, 

localização geográfica, densidade demográfica e os principais autores literários de cada 

região.

 Por meio dessa pesquisa, cada professor solicitará uma atividade ou prato típico 

que serão expostos ou apresentados, em caso de apresentação de poema ou dança, no 

dia da culminância da festa da Semana para vida. 

 Os professores determinarão a pontuação lançada na média, sendo esse valor de 

1 a 2 pontos, de acordo com a quantidade de trabalhos e avaliações realizadas nas 

turmas, respeitando 50% para trabalhos, 10% para autoavaliação e 40% para avaliação 

formativa.

 Após a semana do semana para vida, os professores realizarão atividades 

relacionadas com as palestras, valendo uma porcentagem da pontuação.

Período de execução:
O projeto em tela será executado no 1° bimestre.

Público-alvo:
Os alunos da escola.

Recursos humanos:
Todos os professores e servidores da escola.

Avaliação:
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A avaliação será feita durante o período de desenvolvimento do projeto através das 

atividades desenvolvidas, da participação dos alunos nas atividades propostas, da 

exposição dos trabalhos produzidos e da criatividade e da criatividade empregada na 

apresentação das atividades.

2 - PROJETO MULTIDISCIPLINAR

Justificativa:
Por meio da prática de se fazer a avaliação multidisciplinar, os alunos terão noção 

da forma que se é avaliado em concursos públicos, ENEM, SIADE, entre outras 

avaliações classificatórias e seletivas. Com isso, os alunos não ficarão despreparados 

para resolver e preencher essas avaliações, tendo noção também que o nível de 

conhecimento que eles enfrentarão nas avaliações seletivas poderá ser superior ao 

encontrado nesta avaliação multidisciplinar.

Objetivos:

 Promover um momento de socialização e conhecimento com a avaliação 

multidisciplinar temática;

 Desenvolver a prática de resolver uma avaliação multidisciplinar em tempo 

hábil com o preenchimento do gabarito.

Metodologia:

Será escolhido o tema e a data da avaliação por meio de sugestões dadas pelos 

professores, que ficarão responsáveis de selecionar pequenos textos relacionados com o 

tema escolhido, e por meio deste texto, serão elaboradas duas questões para avaliação, 

de acordo com o bloco de aprendizagem. As questões poderão ser do tipo A, tipo B, tipo 

C ou tipo D para que os alunos se familiarizem com essa forma de avaliação.

Antes da aplicação das provas, os alunos serão orientados sobre a cor da caneta 

que será utilizada e a forma de preenchimento do gabarito.

No caderno de prova constará na capa, novamente as informações sobre a cor da 

caneta e do preenchimento do gabarito, assim como o tempo de duração da prova que 
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não terá tempo acrescido para sua resolução ou preenchimento do gabarito. Terá também 

lugar adequado para a identificação do aluno e da escola. 

A avaliação multidisciplinar terá o total de 10 questões com cinco itens cada, sendo 

essas de “a” a “d”, para serem julgadas certas (C) ou erradas (E).

Abaixo das questões do tipo B haverá espaço adequado para a resolução do 

cálculo na avaliação. 

A avaliação terá o valor de 3,0 (três) pontos na média do aluno em todos os 

componentes curriculares.

As notas serão divulgadas após uma semana da sua aplicação, para que haja 

tempo hábil para a correção das avaliações.

Às 10h e 15h30, será iniciada a entrada dos alunos nas salas com o preenchimento 

da lista de presença.

Após 20min, será anunciado que começará a entrega dos cadernos de prova, mas 

que os alunos só poderão começar após o sinal dado pelo professor aplicador. Assim, 

será feita a entrega do caderno de provas e em seguida, será iniciada leitura da capa do 

caderno, que conterá todas as informações necessárias para o procedimento e 

preenchimento do caderno de prova e gabarito.

Os gabaritos começarão a ser recolhidos somente 1 hora após o início da prova, 

mas os alunos só poderão levar os cadernos de prova depois de 2 horas após o início da 

mesma, de forma evitar que os alunos que chegarem atrasados tenha acesso a esse 

material. Desta forma, após as 2 hora do início da prova não será permitido mais a 

entrada dos alunos atrasados. Os alunos não poderão ultrapassar às 22h30 para a 

resolução da prova e para o preenchimento do gabarito.

Os alunos que forem entregando suas provas e/ou gabaritos não poderão 

permanecer nos corredores da escola, para não atrapalhar a concentração dos demais 

alunos. 

Período de execução:
O projeto será executado no 1° semestre do ano letivo, no dia, após a aplicação do 

projeto Cinema na Escola.

Público-alvo:
O projeto é específico para a comunidade escolar.
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3 - PROJETO LEITURANDO

“Ler muito é um dos caminhos para a originalidade; uma pessoa é 

tão mais original e peculiar quanto mais conhecer o que disseram os 

outros.”

Miguel Unamuno

Justificativa:
O CPM CED 308 do Recanto das Emas atende a uma comunidade 

predominantemente desprivilegiada social e culturalmente. Assim, a principal justificativa 

deste projeto é a necessidade de promoção da leitura, um dos pilares de cultura para 

nossos estudantes, que muitas vezes não têm outro espaço de acesso à cultura 

privilegiada e aquisição do hábito de estudo, leitura e escrita (BOURDIEU; PASSERON, 

2012; 2015).

Entendemos, assim, que ao formar um leitor/escritor, a família e/ou escola o 

habilita a viver um processo autônomo de constante formação ao longo de sua vida. 

Ressalta-se, sobretudo, que a formação de leitores se dá invariavelmente a partir da 

prática da leitura.

Objetivo:
O Projeto Leiturando é o Projeto da Sala de Leitura que tem por objetivo precípuo 

incentivar a prática de leitura e pesquisa, a fim de consolidar a formação de leitores e 

contribuir para uma melhor relação com o saber.

Metodologia:

 Reorganizar a sala de leitura, para que se mantenha como espaço fundamentalmente 

propício para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e de leitura pelos 

estudantes.

 Inaugurar o Clube da Leitura, que se propõe à socialização de livros principalmente 

entre os membros do Clube.



111

 Melhorar aos poucos o acervo da sala de leitura. 

 Buscar parcerias, com os públicos interno e externo, que ajudem na retroalimentação 

do projeto. 

 Promover a Maratona de Leitura, como instrumento de incentivo aos discentes.

Período de execução:
Durante o ano letivo de 2019.

Público-alvo:
Os alunos da escola.

Recursos humanos:
Um professor sob restrição de regência de classe e duas servidoras readaptadas 

que se se desdobram nos mais diversos afazeres da escola, inclusive em serviços de 

mecanografia e de apoio.

Avaliação:
Para mensuração dos resultados e avaliação, pode ser utilizado o levantamento da 

quantidade de acessos à biblioteca, pelo livro de visitas e/ou pelo livro de empréstimos, 

assim como uma eventual pesquisa qualitativa com os professores e alunos.
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5 - APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA: USO NÃO POTÁVEL

Justificativa:
Durante os anos temos acompanhado o constante aumento populacional dos 

grandes centros urbanos, mas na direção contrária anda há falta de investimentos em 

infraestrutura para água, no que tange ao abastecimento. A consequência disso tem sido, 

cada vez mais constantes, crises hídricas causadas pelo alto consumo e baixa 

disponibilidade do recurso. Por isso, a água é um tema que deve ser amplamente 

discutido.  A chuva é um recurso natural de nosso alcance que nos permite dispor de uma 

reserva de água de ótima qualidade para destinar à rega de jardins, e lavagem de piso e 

outros espaços.

Tendo em vista o longo período de seca em Brasília – DF e o problema de 

escassez de água que assola essa cidade tornou-se mais do que necessário tomarmos 

medidas que previnam nossa comunidade escolar de uma falta maior de água e possíveis 

períodos sem aulas por conta desse problema. Nesse contexto foi elaborado com os 

alunos um projeto de aproveitamento de água da chuva para uso não potável no Centro 

Educacional 308 do Recanto das Emas.

Objetivos:

 Contribuir para a diminuição da escassez de água; 
 Conscientizar os alunos em relação ao consumo e desperdício de água; 
 Aproveitar a água da chuva para lavagem do pátio da escola e irrigação da horta. 
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6 - PROJETO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS

Justificativa:
A falta de leitura interfere não só na escrita, mas também na capacidade de 

interpretação e analise textual, que impacta não só na disciplina de Português, mas 

também nas também nas demais disciplinas, já que os alunos não conseguem 

compreender o que estão lendo e o que deve ser realizado nas atividades e avaliações 

diárias. É fato que grande parte da dificuldade que os alunos têm em solucionar 

problemas decorre da não compreensão textual. Desta forma, faz-se necessária a criação 

de um projeto que busque inserir de forma assertiva os alunos do Bloco 2 do 3° Ciclo.

Objetivo:
Incentivar nos alunos o hábito da leitura, interpretação e produção de textos com 

vistas a melhorar o desempenho global destes, pois se sabe que a deficiência na 

interpretação de textos traz dificuldades nas demais disciplinas.

Metodologia:
Promover a leitura de 2 (dois) títulos por bimestre. Com base na leitura identificar 

aspectos textuais dos livros, produzir textos através da leitura realizada e trabalhar os 

conteúdos do bimestre em contexto com a temática e textos dos livros.

Período de execução:
Ao longo do ano letivo de 2019.

Público-alvo:
Os alunos do Bloco 2 do 3° Ciclo.

Recursos humanos:
Professores de Língua Portuguesa

Avaliação:
A avaliação será feita durante o período de desenvolvimento do projeto através das 

atividades desenvolvidas, da participação dos alunos nas atividades propostas.
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7 - PROJETO PAZ NA ESCOLA

Justificativa:
Projeto desenvolvido pela Coordenação, Conselho de Segurança em conjunto com 

o Projeto Interdisciplinar 03.

O projeto tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar do CPM CED 308 

do Recanto das Emas, dos diferentes tipos existentes de violência com vista a orientá-los, 

quando estiverem na condição de vítima, e quais os procedimentos e punições quando se 

encontrarem na posição de acusado, bem como trabalhar a paz na escola.

Objetivo:

 Despertar nos alunos, professores, equipe pedagógica, funcionários da 

administração, e na comunidade local a importância de desenvolver a importância 

pela paz no ambiente escolar.

Metodologia:
Tratar de assuntos relacionados à violência na escola. Utilizando palestras, 

reuniões com a família e professores, mediação entre alunos. Sendo o tema Bullying, o 

tema principal das intervenções.

Recursos: Filmes; Mini-palestras; Oficinas; e, Aulas expositivas.

Período de execução:
Ao longo do ano letivo de 2019.

Público-alvo:
Comunidade escolar sendo trabalhados com maior ênfase os alunos do Ensino 

Fundamental do CPM CED 308.

Avaliação:
A avaliação será feita durante o período de desenvolvimento do projeto a partir das 

atividades desenvolvidas, especialmente pela participação dos alunos nas respectivas 

atividades.
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 - PROJETO “GEOMETRICAMENTE FALANDO”

Justificativa:
Percebe-se por parte dos alunos, uma grande dificuldade em estabelecer relações 

entre o conhecimento matemático e geométrico com o cotidiano do aluno. Desta forma, 

sente-se a necessidade em trabalhar os elementos e figuras básicos da geometria, para 

que os alunos identifiquem a Geometria no dia-a-dia de cada um.

Objetivos:

 Fazer os alunos identificarem as figuras geométricas e solucionar questões simples 

que envolvem as figuras geométricas.

 Preparar os alunos para as avaliações externas que contemplam saberes ligados 

ao conhecimento geométrico. 

Metodologia:
Apresentar aos alunos as figuras geométricas.

Trabalhar com os alunos em folha milimetrada (1 cm x 1 cm) no sentido de que 

estes saibam desenhar as figuras geométricas anteriormente apresentadas.

Dar ao aluno a capacidade de identificar em placas de trânsito, embalagens, 

desenhos, entre outros as figuras geométricas. 

Período de execução:
Ao longo do ano letivo de 2019.

Público-alvo:
Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental

Recursos humanos: Professores de Matemática

Avaliação:
A avaliação será feita durante o período de desenvolvimento do projeto através das 

atividades desenvolvidas, da participação dos alunos nas atividades propostas.
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9 - PROJETO DE INCLUSÃO

Justificativa:

Inclusão é mais do que simplesmente matricular um aluno em uma determinada 

escola e alocá-lo em uma sala de aula. É antes de tudo, subsidiá-lo com os meios 

necessários para que estes possam acompanhar os Componentes Curriculares Comuns 

dentro do limite de cada um.  Desta forma, busca-se dar atendimento aos alunos com 

necessidades especiais, que contarão com profissionais especializados não só para 

atender às demandas destes, mas também fornecer suporte didático aos professores 

regentes.

A criação da Sala de Recursos em uma Instituição Educacional se ampara nos 

artigos 58 a 60 da Lei 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

O artigo 59 preconiza que (...) “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específica, para atender às suas necessidades;”. Assim, em conformidade 

com a lei, bem como em decorrência das demandas apresentadas, vimo-nos diante da 

urgente necessidade de organizar e equipar com todos os recursos necessários uma Sala 

de Recursos para o CPM CED 308.

Objetivos:

 Oferecer atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais mediante a integração social, familiar e escolar. São também 

objetivos da Sala de Recursos:

 Valorizar a criatividade de cada aluno;

 Acompanhar a adaptação do aluno ao meio escolar;

 Dar apoio ao professor regente quanto às dúvidas e particularidades doa alunos com 

necessidades especiais;

 Cooperar com o professor regente na realização de atividade de sala;

 Relatar a evolução do aluno em documentos específicos;

 Enriquecer os conhecimentos do professor regente com reportagens, estudos, livros e 

outros materiais relativos às particularidades e dificuldades do aluno;

 Trabalhar em conjunto com o professor regente em prol do aluno;
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 Buscar reforçar a parceria entre a escola e a família.

Metodologia:
Promoção Oficinas Artesanais com vistas a desenvolver habilidades motoras e 

criativas.

Informatização dos alunos para incluí-los no mundo digital;

Incentivo à leitura através da criação da gibiteca.

Período de execução: 2019.

Público-alvo:
Alunos da escola com necessidades educacionais especiais.

Recursos humanos:
Professores da Sala de Recursos

Avaliação:
A avaliação será feita através de observação dos professores regentes em 

conjunto com o professor da Sala de Recurso.
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PLANO DE AÇAO EDUCAÇAO INTEGRAL  2019
CPM CED 308 DO RECANTO DAS EMAS

A EDUCAÇÃO COMO FUNDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO PLENO E 
DE UMA SOCIEDADE IGUALITÁRIA E HUMANITÁRIA 
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1. CPM CED 308, A Realidade.

Diante dos dados levantados para produzirmos o Plano de aço em sua essência, percebemos 

as necessidades reais desta comunidade escolar. 

Informamos quem somos e como surgimos, nossa localização geográfica, nossa visão de 

futuro, nossas crenças, nossa missão e nossos diagnósticos e ações.  

1.2 Visão

O CED 308 acredita que pode ser uma Instituição Educacional reconhecida como uma 

escola de referência, através do trabalho de construção de conhecimentos, contribuindo para o 

crescimento social da comunidade escolar e local visando participação ativa da sociedade, no 

processo de ensino aprendizagem.

1.3 Crenças
Os desafios hoje impostos à escola são variados. A escola busca dar uma resposta que 

solucione grande parte dos problemas que inviabilizam o processo de ensino e aprendizagem, 

bem como as relações humanas. 

No CPM  CED 308 acredita-se que na escola cada indivíduo é capaz de se aprimorar 

tanto como educando, quanto como ser humano. Diante disto, nossas crenças se pautam:

h) No princípio de que todo aluno aprende, respeitando sua individualidade e as 

diferenças em seu potencial intelectual.

i) Na concepção de que todo aluno deve ser respeitado e considerado nos aspectos de 

cognição, afetividade, sociabilidade e história de vida familiar.

j) Na percepção que o sucesso da escola depende do trabalho em equipe.

k) Na visão futurista na qual o trabalho de hoje será o sucesso do aluno no futuro.

l) Na parceria escola-família, que pode assegurar uma educação de qualidade, onde 

um ambiente escolar cooperativo e harmonioso seja significativo para o educando e sua família.

m) Na importância dada a todos que trabalham na escola têm o papel de educador, num 

espaço em que se confrontam atitudes e valores, com vivências de sucesso.
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n) Na valorização dos serviços prestados pela escola, pois estes devem atender com excelência às 

necessidades de todos, levando-os a uma participação organizada, efetiva e ativa em sua 

comunidade. 

1.4 Valores

“Tolerância, Igualdade, Respeito ao Próximo, Respeito e Zelo ao Ambiente Escolar, 

Consciência de Conservação do Patrimônio da Escola, Consciência Ecológica evitando o 

Desperdício, Cultura da Não violência, Dedicação aos Estudos e às Relações Humanas no dia-

a-dia Escolar e Social”.

1.5 Diagnóstico 

A falta de estrutura familiar é um fator de grande relevância no contexto social de nossos 

alunos, refletindo expressivamente no desenvolvimento escolar. Na maioria dos casos, a família 

não participa da vida escolar de seus filhos, o que pode ser justificado pela carência cultural da 

comunidade. Este quadro tende a dificultar os trabalhos desenvolvidos, pois não atende às 

necessidades e expectativas da escola.

Como consequências do distanciamento familiar identificam-se as seguintes deficiências:

- Desinteresse do aluno em sua própria educação;

- Falta de perspectiva para o futuro;

- Dificuldade em cumprir normas;

- Falta de hábito de estudo;

- Falta de compromisso com as obrigações escolares;

- Falta de assiduidade; 

- Incompreensão de valores importantes, como: respeito a si mesmo e ao outro, 

responsabilidade, valorização do bem comum, amizade, amor ao próximo;

- Indisciplina;

- Alto índice de violência interna e externa;

- Evasão escolar;

- Depredação do patrimônio público.

Mesmo por meio de projetos escolares que possibilitam e estimulam uma presença e a 

participação mais ativa da família na vida escolar do aluno, com uma linguagem adequada aos 

mais variados graus de instrução, a comunidade responde pouco a esse estímulo, alegando a 
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falta de tempo por causa dos horários em que esses são realizados, por causa dos serviços 

domésticos ou até mesmo pela distância de suas moradias da escola.

Diante desse contexto, buscando reverter esse quadro, o CED 308 procurará a 

articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à dinâmica da realidade, 

ao trabalho e à função social da escola, contribuindo para atender as necessidades de 

transformação social, procurando atender ao disposto no artigo 1°, §2° da LDB.

PLANO DE AÇÃO 2019

6-Justificativa

A proposta de uma Educação Integral é uma das grandes alternativas para a melhoria dos 

patamares de educação no Distrito Federal e garantia de sucesso escolar para crianças e 

adolescentes.

7-Objetivos

A Secretaria de Estado Extraordinária para a Educação Integral tem como principal objetivo a 

implantação de uma concepção de Educação Integral, que compreenda não apenas a 

permanência do aluno na instituição educacional, durante o dia todo, mas, também, a realização 

de atividades que possam reforçar e favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver as 

competências inerentes ao desenvolvimento da cidadania.

O projeto a ser construído para o Distrito Federal deve ter claro que as ações  da Educação 

Integral deverão contribuir para a diminuição dos indicadores de insucesso escolar, tais como a 

reprovação, o abandono escolar e a evasão, contribuindo de forma efetiva para a regularização 

do fluxo escolar. Neste sentido, deverá contribuir para elevar a autoestima e a motivação da 

comunidade escolar, em especial, dos estudantes.  Outro eixo a ser perseguido pela Educação 

Integral é o da contribuição para a elevação dos indicadores de aprendizado dos estudantes, 

gerando a possibilidade das crianças e jovens  desenvolverem talentos, habilidades e 

competências em áreas chaves para um bom desempenho no futuro.

8-Metodologia

Cada instituição educacional, na construção de sua Proposta Pedagógica, ao incluir a Educação 

Integral, deverá levar em consideração as seguintes diretrizes gerais:
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A. O entendimento de que Educação Integral pressupõe turno único de ações educativas, 

procurando evitar o tratamento de contra turno ou turno contrário ou ainda, de atividades 

complementares; nas áreas  de matemática , língua portuguesa , artes e educação física pratica 

esportivas e de lazer

B. A ampliação da jornada ou do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir uma 

Educação  Integral que esteja em consonância com as Orientações Curriculares da SEEDF, 

uma vez que competências, habilidades e conteúdos oferecidos aos alunos devem ser 

contextualizados e integrados;

C. A promoção e a implantação de metodologias de ensino, nas instituições educacionais, que 

privilegiem a criatividade, a reflexão, a clareza de métodos e procedimentos;

D. A disponibilidade de inúmeras experiências, as mais diversificadas possíveis e adequadas ao 

conteúdo ser experimentado, refletido e confrontado com os conhecimentos que estudantes 

trazem de fora da escola, já incorporados;

E. A aceitação das muitas formas de ensinar como parâmetro para a Educação Integral;

F. A criação de um clima acadêmico, seguro e frutífero ao desenvolvimento da curiosidade e do 

saber experimentado por parte dos estudantes; 

G. A construção de Proposta Pedagógica com o envolvimento da comunidade escolar;

 H. A articulação, pela coordenação pedagógica, para a integração entre as disciplinas 

oferecidas e a consequente transversalidade dos temas. tratados; I. A busca de espaços 

escolares, juntamente com a comunidade escolar, sociedade civil organizada e o poder local 

para melhor aproveitamento dos espaços educativos e de aprendizagem disponíveis na região 

da instituição educacional;

 J. Criação das condições para que a comunidade escolar se aproprie do espaço da escola 

durante os finais de semana, como forma de combater a violência e promover a paz por meio da 

inclusão social; 

K. A otimização do Projeto Escola Aberta da UNESCO visando “a construção de espaços de 

socialização, em que crianças e jovens construam seus lugares de cidadãos na sociedade”;
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 L. A identificação dos estudantes talentosos e atendê-los na sua plenitude. Nestes primeiros 

momentos da Educação Integral nas instituições educacionais do Distrito Federal, é necessário 

garantir, minimamente, a ampliação do atendimento escolar com a incorporação de atividades 

para as seguintes demandas:

I – projetos de Educação Matemática,  língua portuguesa ,cuja metodologia de ensino enfatize a 

resolução de problemas, com o objetivo de fortalecer, estimular e desmistificar a compreensão 

da matemática e os conteúdos tratados em sala de aula; II – ampliação das atividades de ensino 

da Língua Portuguesa com foco na Leitura, priorizando-se o letramento, no sentido de 

compreensão plena, apreciação e avaliação do que se lê; III – identificação de alunos 

analfabetos para a promoção da alfabetização do estudante; IV – programação de atividades de 

alfabetização, com fluência em leitura para os estudantes que estejam nos três primeiros anos 

do ensino fundamental; V – projetos de arte-cultura que possam ser desenvolvidos no âmbito da 

instituição educacional, e que priorizem a integração e transversalidade do cotidiano escolar e 

da comunidade onde está inserida; VI – atividades esportivas e recreativas que procurem o 

reforço da integração entre os alunos e destes com a comunidade escolar, desenvolvendo 

atitudes e comportamentos saudáveis. Período de Execução Ao longo do ano letivo de 2019.

9-Público Alvo

Alunos das Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental.com prioridade para os alunos dos 

6°anos e 7°anos 

10-Avaliação

A avaliação será feita durante o período de desenvolvimento do projeto através das atividades 

desenvolvidas, da participação dos alunos nas atividades propostas. 

 1- Quantidade de alunos

O projeto de educação integral CPM CED308, no ano de 2019 , conta com um total de 100 
alunos inscritos nas oficinas, com uma Carga horária diária 8 horas  diárias e 20 horas 
semanais, sendo esta carga horaria distribuído em 4 horas no período matutino  e 4 horas no 
período vespertino de segunda a sexta feira .



126

12-Profissionais Envolvidos /Período 

Coordenador: MILTON JOSE DA SILVA 

Educadores voluntários sociais  : total 4 

*período manha: 
1-HERICO MATHEUS GUIMARAES 

2-YARA DE JESUS DE FREITAS 

*Período vespertino
1-ALEX RODRIGUES MOREIRA 

2-LEDA MARIA PINHEIRO DUTRA

 13-Recursos didáticos e físicos 
 Sala de aula da educação integral
 Quadra de esportes
 Sala de jogos: tênis de mesa, 
 Sala de informática 
 Sala de leitura 

14-Cronograma atividades realizadas 

14.1   Matutino                                                                                 

Horário

s

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

9:00 às 

10:00

Matemátic

a

Português Atividades

/

Lazer

Oficina de 

Artes

Informática

10:00 

às 

10:30

                              Intervalo/Lanche

10:30 

às 

11:30

Oficina de 

Artes

Informátic

a

Matemátic

a

Português Atividades/Laze

r

11:30 

às 

12:30

Português Matemátic

a

Informátic

a

Atividades/laze

r

Oficina de 

Artes

14.2   Vespertino                                                                                 
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Horário

s

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

13:00 

às

14:00

Matemátic

a

Português Atividades

/

Lazer

Oficina de 

Artes

Informática

14:00 

às

14:30

                              Intervalo/Lanche

14:30 

às

15:30

Oficina de 

Artes

Informátic

a

Matemátic

a

Português Atividades/Laze

r

15:30 

às

16:40

Português Matemátic

a

Informátic

a

Atividades/laze

r

Oficina de 

Artes

1.5 Considerações finais

Não se deve reduzir o projeto de Educação Integral a simplesmente ampliar a carga horária ou o 

empo de permanência do aluno na escola. Cada instituição educacional participante deverá 

incorporar um conceito mais abrangente de integralidade ao elaborar seu projeto pedagógico, 

procurando acrescentar conteúdos, experiências, informações e ampliação de conhecimentos 

para os estudantes. A Educação Integral, certamente, é um espaço privilegiado para a 

incorporação de avanços na forma de ensinar e desta maneira assumir um papel relevante na 

elevação do rendimento escolar e no processo d ensino aprendizagem, o CPM CED 308 conta 

com vários atividades no contra turno, infelizmente a falta de espaço físico e de estrutura 

impossibilita a ampliação do projeto neste moment .



128

16-Bibliografia Consultada 

Brasil, Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Fundamental, 1997. 

Distrito Federal (Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes de Avaliação do 

Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica, 2008.

_________________________________________________. Diretrizes Pedagógicas, 

2018.

_________________________________________________. Orientações Curriculares. 

Séries e Anos Finais, 2019.

Sites visitados

www.superacaojovem.org.br

www.se.df.gov.br

www.leioeescrevomeufuturo.com.br

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. A reprodução: elementos para uma teoria 
do sistema de ensino. Tradução de Reynaldo Bairão. 5. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2012.

______. Os herdeiros: os estudantes e a cultura. Trad. de Ione Ribeiro Valle e 
Nilton Valle. 1. reimp. Florianópolis, SC: Editora UFSC, 2015.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
16 de julho de 1990 (e retificado no Diário Oficial da União, 27 de setembro de 
1990). Brasília, 1990.



129

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, 23 de dezembro de 
1996. Brasília: 1997. 

______. Lei nº 10.172/2001, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional 
de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, 10 de janeiro 
de 2001. Brasília: 2001. 

______. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 1997.

______. ______. Portaria MEC nº 1.144, de 10 de outubro de 2016. Diário 
Oficial da União, 11 de novembro 2016. Brasília, 2016.

______. ______. Programa Novo Mais Educação: caderno de orientações 
pedagógicas – versão I.  Brasília, 2017.

DIEESE. Pesquisa socioeconômica em territórios de vulnerabilidade 
social no Distrito Federal. Disponível em: 
<https://www.dieese.org.br/relatoriotecnico/2010/produto6.pdf>. Acesso em: 18 
maio 2018. Brasília/DF: 2011.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em 
Movimento da Educação Básica: pressupostos teóricos. Brasília: 2014a.

______. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes de Avaliação 
Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala – 2014-2016. 
Brasília: 2014b.

______. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes Pedagógicas para 
Organização Escolar do 3º Ciclo para as aprendizagens. Brasília: 2014c.

______. Secretaria de Estado de Educação. Orientação Pedagógica: Projeto 
Político-Pedagógico e coordenação pedagógica nas escolas. Brasília: 2014d.

FREITAS, L. C. de. ENEM: mudança à cosmética. Campinas, SP: 2017. 
Disponível em: <https://avaliacaoeducacional.com/2017/03/11/enem-muda-a-
cosmetica/>. Acesso em: 29 jan. 2018.

FREITAS, Luiz Carlos de et al. Avaliação educacional: caminhando pela 
contramão. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. (Coleção Fronteiras 
Educacionais).

GADOTTI, M. Projeto Político-Pedagógico da escola: fundamentos para a sua 
realização. In: GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. Autonomia da escola: princípios 
e propostas. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2004.

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6. ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Heccus, 2015.



130

MAINARDES, J. A escola em ciclos: fundamentos e debates. São Paulo: 
Cortez, 2009. (Coleção questões da nossa época; v. 137).

SORDI, M. R. L. de. Por uma Aprendizagem “Maiúscula” da Avaliação da 
Aprendizagem. In: DALBEN, A. I. L. de F.; PEREIRA, J. E. D.; LEAL, L. de F. V.; 
SANTOS, L. L. de C. P. (Orgs.). Convergências e tensões no campo da 
formação e do trabalho docente: avaliação educacional.  Belo Horizonte: 
Autêntica, 2010. (Coleção Didática e Prática de Ensino).

VASCONCELLOS, C. S. Coordenação do trabalho pedagógico: do Projeto 
Político-Pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2009.

VEIGA, I. P. A. Projeto Político-Pedagógico da escola: uma construção 
possível. 17. ed. Campinas, SP: Papirus, 2004.

VYGOTSKY, L. A construção do pensamento e da linguagem. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2009.

______. A formação social da mente. 4. edição brasileira. São Paulo: Martins 
Fontes, 1991.

______. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

______. Psicologia Pedagógica. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

WERLE, Flávia Obino Corrêa (Org.). Avaliação em larga escala: questões 
polêmicas. Brasília: Liber Livro, 2012. 


