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O compromisso do Centro Educacional São Francisco é construir uma escola aberta às

aprendizagens ativas que valoriza e agrega os saberes empíricos e as experiências pessoais, que

estimula a pesquisa científica, compartilha conhecimentos de forma criativa e inovadora e cria

oportunidades  de  participação  e  envolvimento  da  família  e  da  comunidade  no  processo

educacional. Para tanto, assume como missão criar cenários e oportunidades diversificados para

aprendizagens  ativas  e  significativas  que  possam  ser  compartilhadas  de  forma  efetiva  e

generosa com todos. “Entrar para aprender e sair para ensinar” Pe. Agostinho Almeida.

.

São Sebastião, 2019
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Para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente significa estar no mundo e com os outros. Estar no

mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem 'tratar' sua própria presença no mundo,

sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir,

sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do

mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar não é possível. 

(Freire, 1997, p. 58)
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1 - APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola é um documento aberto e que deve

ser regularmente revisto, alterado ou mesmo refeito, se assim a comunidade escolar decidir. O

PPP que ora se apresenta usou como documento base o Projeto Politico Pedagógico “DNA

Chicão” 2016-2018, mantendo alguns textos e ideias, reformulando outras e mudando alguns

pilares pedagógicos estruturais com o intuito de promover a aprendizagem significava e ativa.

Ousadamente, propomos mais uma vez uma mudança na estrutura da educação de uma forma

mais geral.

O  primeiro  Projeto  Político  Pedagógico  desta  instituição,  intitulado  “Por  ti  São

Sebastião”, foi criado em 2008 pela equipe lotada na escola na época de sua criação (4 pessoas)

foi  revisado  anualmente  nos  6  anos  que  permaneceu  em  vigor,  e  já  buscava  consolidar

inovações pedagógicas por meio da implementação da pedagogia de projetos que criou uma

marca especial  para escola,   qual seja,  uma “escola diferente”.  O PPP DNA Chicão (2016-

2018) buscou aperfeiçoar essas inovações,  ampliando espaços e tempos pedagógicos para a

efetiva  aplicação  de  uma  educação  ativa  e  inclusiva.  Este  projeto  foi  aplicado  como  uma

tentativa de consolidar ainda mais inovações pedagógicas implantadas no passado recente do

CED São Francisco e abrir novos espaços para o fazer pedagógico do presente e do futuro. 

Este  PPP é fruto de um trabalho coletivo  e  permanente,  mas que foi  consolidado e

ampliado a partir de março de 2019. Toda comunidade escolar foi convocada para participar de

um dia letivo temático totalmente dedicado à leitura, reflexão coletiva e revisão do documento.

O mesmo foi  dividido  de  acordo  com seus  sub-itens  e  professores  foram designados  para

mediar  3  momentos  de  uma hora  e  meia  cada  para  debatê-los  com grupos  itinerantes.  As

sugestões  de  modificação  foram  transcritos  no  PPP e,  posteriormente  a  este  momento,  a

Direção  e  o  Conselho  Escolar  convocaram  a  formação  de  um  Grupo  de  Trabalho  para

aprofundar o trabalho.  

O Grupo de Trabalho foi composto por professores efetivos e temporários, familiares de

estudantes, estudantes e ex-estudantes, além de parceiros da escola. Buscou-se contemplar não

apenas os diversos segmentos, mas também as diversas atividades que compõem a complexa

trama que forma o CED São Francisco. O GT reuniu-se a primeira vez no dia 13/04 para traçar

a estratégia de trabalho e realizar um debate preliminar. Dividiu-se, então, em 4 mini grupos de

trabalho, cada um responsável por uma dimensão do PPP. Nas duas semanas seguintes, cada

pequeno GT se reuniu para realizar a tarefa que lhe cabia e realizou atividades de debate mais

amplas, com estudantes e com o corpo docente, a fim de coletar mais contribuições para a

reflexão à respeito de nosso fazer pedagógico. 
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O texto final é resultado de construção coletiva e é, ele mesmo, instrumento, dispositivo

e conteúdo pedagógico. Como veremos a seguir, refletir e decidir como a escola é e deve ser é

tarefa de todos e matéria de aprendizado. Ao longo do texto, portanto, nos depararemos com

diversas formas de escrita, investigação e reflexão sobre a realidade.

Dentro do Projeto Político Pedagógico os temas específicos da Unidade de Internação

(UIPSS)  estão  separados  em  anexo,  por  causa  das  especificidades  desta  Unidade  e  da

socioeducação.

Boa leitura!
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2 - HISTÓRICO

O Centro de Ensino Médio São Francisco (Chicão) iniciou suas atividades no dia 11 de

fevereiro de 2008, às 13 horas no Gisno, atendendo a comunidade de São Sebastião-DF. À

época,  contava-se  com uma população  de  aproximadamente  70.000 habitantes  e   a  cidade

dispunha de uma única escola de Ensino Médio, o CEM 01. Assim, tornou-se imperativa a

criação de uma nova unidade escolar que atendesse a demanda crescente,  especialmente no

bairro  São  Francisco  e  seus  arredores,  onde  se  localiza  hoje  a  escola.  11  anos  depois,  a

população total da R.A. é de 120.000 habitantes, sendo cerca de 12.000 jovens de 15 a 19 anos. 

Em abril  de  2007 foi  detectada  uma demanda adicional  em torno de 500 vagas  no

Ensino Médio e nos anos finais do Ensino Fundamental. Inicialmente, pensou-se em deslocar

essas  turmas  excedentes  na  Regional  de  São  Sebastião  para  o  Plano  Piloto  e  ocupar  as

instalações do Colégio Gisno na Asa Norte, o que de fato ocorreu. A ideia de se construir uma

unidade provisória surgiu no final do ano letivo de 2007, após uma reunião do então Diretor

Regional de Ensino Prof. Azevedo com membros da comunidade acompanhados pelo então

Deputado  Distrital  Rogério  Ulisses.  Optou-se  por  essa  alternativa  em concordância  com a

Secretaria de Estado de Educação e o Governo do Distrito Federal considerando-a mais viável. 

O então Governador  do Distrito  Federal  José Roberto Arruda assinou,  em junho de

2007,  a  Ordem  de  Serviço  de  nº  166/2007,  que  determinou  o  início  dos  procedimentos

licitatórios para a construção do Centro de Ensino Médio São Francisco com 20 salas e 3.718

m²; orçada em R$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos mil reais), a obra foi entregue em

julho de 2009.

Em janeiro de 2008, os 4 membros efetivos do Centro Educacional São Francisco eram

Leísa Sasso (Diretora), Luís Eugênio Brito (Vice-diretor), Ghislaine Carvalho Porto de Almeida

(Supervisora  Pedagógica)  e  Gardênia (Supervisora  Administrativa).   Esses  representantes

elaboraram  o  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  e  realizaram  o  início  das  matrículas  dos

estudantes do Centro Educacional São Francisco.                          

No  dia  11  de  fevereiro  de  2008,  as  atividades  pedagógicas  tiveram  início  com 06

turmas de Ensino Fundamental Séries Finais (8ª série ou 9º ano) em salas cedidas pela Regional

de Ensino de São Sebastião e 12 turmas de Ensino Médio no período vespertino em salas

cedidas pelo GISNO, localizado na  Asa Norte, Brasília- DF. Nesse momento, a escola contava

com um efetivo de professores de 6 pessoas para o atendimento das 12 turmas. 

A nova  unidade  de  ensino  de  caráter  provisório  contou  com  12  salas  de  aula,  01

cozinha, 01 despensa, banheiros e uma sala administrativa onde funcionava a coordenação, as

supervisões, a sala dos docentes e a secretaria. Essa unidade escolar atendeu em 2008 aos 12
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primeiros  anos  do  Ensino  Médio  no  período  vespertino  e  às  6  oitavas  séries  do  Ensino

Fundamental – Séries Finais no período matutino, até o final do primeiro semestre de 2009.

O Centro Educacional São Francisco, em caráter definitivo, iniciou suas atividades do

segundo semestre de 2009 no prédio atual, sede definitiva localizada na Rua 17 Lote 100, Área

Especial  do  Bairro  São  Francisco.  O  edifício  foi  inaugurado  pelo  Governador  do  Distrito

Federal José Roberto Arruda em 12 em agosto de 2009. As novas instalações transformaram a

escola em referência de espaço físico institucional na cidade. 

O Chicão, como é apelidada carinhosamente a escola, foi dirigido pela professora de

Artes  Leissa  Sasso  (2008  a  2014).  No  mesmo  período,  passaram  pela  vice-direção  três

professores, sendo o primeiro Luiz Eugênio, professor de biologia, no período de 01/01/2008 a

31/07/2008; Alba Albuquerque, professora de História, no período de 01/08/2008 a 31/12/2008

e  Ghislaine  Cecilia  Carvalho  Pôrto  de  Almeida,  professora  de  Artes,   entre  01/01/2009  a

30/09/2011.  Por  fim,  entre  2011  e  2014,  o  professor  Luiz  Eugenio  retornou ao  cargo.  No

período de 2015 até 2016, Ghislaine Cecilia Carvalho Pôrto de Almeida ocupou a direção e a

vice-direção ficou a cargo do professor de História Benedito Machado e depois pela professora

de  Geografia  Luciene  de  Jesus  Maciel  da  Silva.  Em 2016,  Carlos  Alberto  Menna  Barreto

Franco Neto, professor de História, foi eleito diretor e a professora de História Alba Jacomé de

Albuquerque  vice-diretora.  Em  julho  de  2018  o  professor  de  Filosofia,  Frederico  Costa,

assumiu em seu lugar. O mesmo permaneceu até março de 2019, quando foi substituído por

Matheus Costa, professor de Geografia.

O projeto político pedagógico do CED São Francisco guarda, desde sua origem, um

forte  compromisso  com  a  transformação  da  educação  e  com  a  transição  rumo  à  práticas

pedagógicas inovadoras. Em 2016, graças ao trabalho desenvolvido, recebeu o certificado de

escola inovadora do Ministério da Educação.

2.2 NUEN/UIPSS

No ano de 2012 a direção do CED São Francisco foi para uma reunião sobre o meio

ambiente e foi informada que teria como anexo o Núcleo de Ensino (NUEN) da Unidade de

Internação Provisória de São Sebastião (UIPSS). Em abril de 2013, o Centro Educacional São

Francisco passou a responder pelo Núcleo de Ensino da Unidade de Internação Provisória de

São Sebastião (NUEN/UIPSS).  O NUEN estava em funcionamento e atendia os adolescentes

em conflito com a lei.

 A escola já existia há 4 anos (denominada na época como UISS/CESAMI Unidade de

Internação de São Sebastião – Centro Socioeducativo Amigoniano) quando foi incorporada ao
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Centro Educacional São Francisco, por decreto, cuja tarefa era a de conduzir a escolarização na

socioeducação nas mais adversas condições tanto de estrutura física quanto pedagógica. 

O Núcleo de Ensino não recebia nenhuma verba para material pedagógico ou qualquer

outra necessidade. No final do ano de 2013, juntamente com o grupo de professores lotados na

Instituição, foi elaborado um projeto pioneiro para contemplar as especificidades pedagógicas

no contexto  da  socioeducação  e,  por  ser  Unidade Provisória,  onde o jovem permanece  no

máximo 45 dias.  A equipe gestora e os professores abraçaram os projetos de trabalho para

transformar a educação do NUEN.

Tendo em vista o funcionamento precário quanto à adequação logística, metodológica e

pedagógica,  voltadas  para um público  específico  que permanece  na Unidade por  um curto

espaço de tempo, era imprescindível reavaliar e propor novas formas de atuação pedagógica

que tornassem o atendimento do NUEN mais efetivo para os alunos oriundos do ensino. 

Os professores que atuavam na UISS/CESAMI reuniram-se no dia 10 de dezembro de

2013 com a Diretora da Escola Vinculante CED. São Francisco, Leísa Sasso, o vice-diretor Luís

Eugênio, a supervisora da UISS/CESAMI Helena Aragão e todo o corpo docente para discutir e

propor  alternativas  de  funcionamento  do  NUEM em 2014,  objetivando  inovar  e  reavaliar,

sempre  que  se  fizesse  necessário,  os  procedimentos  de  atuação  dos  professores  que  se

dispuseram a uma interface com a equipe técnica da Secretaria da Criança.

No ano de 2014, implantou-se a proposta de trabalhar com a metodologia de projetos e

não  mais  com  o  formato  tradicional,  que  deve  obedecer  aos  conteúdos  dos  componentes

curriculares, que, por sua vez, não atendia as especificidades de uma Unidade de Internação

Provisória, considerando que a permanência dos adolescentes na Unidade ocorre até 45 dias.

Formato que vem atuando até a presente data.
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3 - DIAGNÓSTICO 

A escola está inserida no Programa de descentralização Financeira (PDAF) do Governo

do Distrito Federal e no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Governo Federal, as

duas verbas são calculadas de acordo como número de estudantes inscritos no Censo Escolar, o

que às vezes não corresponde à realidade da escola no ano de recebimento do dinheiro. 

O  Núcleo  de  Ensino  da  Unidade  de  Internação  Provisória  de  São  Sebastião

(NUEN/UIPSS), vinculado ao Centro Educacional São Francisco, não recebe o valor referente

à socioeducação e sim à educação regular, o que não contempla as necessidades da Unidade,

por ter características específicas como a variação constante do número estudantes matriculados

e também a rotatividades dos mesmos, chegando a atender, em média, 2.000 jovens/ano.

 3.1 Chicão

A infraestrutura física da escola é formada atualmente por: (20) salas de aula, (1) sala

de  recursos  DV/atendimento  pedagógico  itinerante,  (1)  sala  de  professores,  (1)  sala  de

coordenação, (1) biblioteca; (4) laboratórios; (2) pátios; (1) auditório que comporta cerca de

250 pessoas; (1) sala de vídeo; (1) sala da Orientação Educacional; (1) sala de Recursos; (1)

Sala de Ensino Especial; (1) Sala da Reprografia; (1) Secretaria; (2) Depósitos da Secretaria;

(1)  Cantina;  (2)  Depósitos  da  cantina;  (1)  Sala  de  Apoio  aos  servidores  da  conservação  e

limpeza;   (1)  Quadra  poliesportiva  coberta  ;  (2)  Vestiários;  (1)  Depósito;  (1)  Guarita;  (10)

banheiros sendo (2) banheiros adaptados para deficientes; (1) horta e viveiro de mudas. Não

existe refeitório para os estudantes; atualmente, eles realizam as refeições nos pátios da escola e

às vezes no chão, dado que não há mobiliário suficiente para atender a todos os estudantes. 

A identificação geral da instituição educacional em questão está abaixo relacionada:

Nome Centro Educacional São Francisco
CNPJ 10.759.088/0001-83

Endereço 

Rua  17,  lote  100.  Bairro  São  Francisco  São

Sebastião/DF

CEP -71.693-317
Telefone/ Fax/ e-mail (61) 39018030, (61) 39018029 
Localização Área Urbana - Bairro São Francisco
Coordenação Regional de Ensino São Sebastião
Data de criação 28 de março de 2008
Autorização Portaria nº 47 de 28 de março de 2008
Turno de funcionamento Matutino e vespertino
Nível de Ensino Ofertado Ensino Médio 
 Etapas e Modalidades de Ensino, 

Programas e Projetos Especiais da

Ensino Médio 

 1º ano (18 turmas), 2º ano (12 turmas) e 3º
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Educação Básica. ano (10 turmas) (diurno)

 Classe Especial TGD (2 turmas)

 Unidade  de  Internação  provisória  de  São

Sebastião

Quanto à modulação de servidores do CED São Francisco (UIPSS anexo Z) temos o

seguinte quadro abaixo:

Cargos / Função Total Especificações
Servidores Cargos Diretivo 

5

Diretor,  Vice-  diretor,  2  supervisores,

Secretário Esc   1 Secretário Escolar. 
Professores Efetivos 

66

(Chicão)

 FORMAÇÃO Ced São Francisco

Licenciatura 13
Especialização 27
Mestrado 23
Doutorado 3

Servidores  de  Apoio

Administrativo 

2 Auxiliares Administrativos

1 chefe de secretaria

1 secretário
Servidores de Serviço de 

Conservação, Limpeza e 

Segurança

19 15 de serviços de limpeza 

4 prestadores de Serviço de Segurança.  

Fonte: Modulação, 2019

Conhecer  a  realidade  da  comunidade  escolar  é  fundamental  para  compreender  as

condicionantes de vida e as perspectivas de futuro das/os estudantes do CED São Francisco. A

escola não é uma instituição isolada de seu contexto e, por isso, deve-se conhecer bem quais

aspectos podem vir a influenciar o processo educativo os sujeitos que, diariamente, frequentam

este espaço. No ano de 2018, muito se debateu sobre que estratégias adotar para romper as

barreiras da desigualdade social e melhorar o desempenho acadêmico das/os estudantes. Ainda

durante a semana pedagógica, formou-se um acordo coletivo de buscar conhecer objetivamente

a realidade da comunidade de modo a possibilitar a adoção de estratégias eficientes de ensino-

aprendizagem. 

Dentre as ações propostas para conhecer a realidade,  concebeu-se a necessidade de

aplicação de um questionário sócio-econômico. Tal instrumento foi aplicado em março de 2018

a  335  estudantes  escolhidos  por  amostragem  aleatória  simples.  O  roteiro  de  questões  foi
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pensado  coletivamente  pelo  grupo  de  professores,  também  responsáveis  por  tabular,

sistematizar e analisar os resultados da pesquisa.

Conforme será abordado mais a frente, o CED São Francisco tem em sua proposta

pedagógica a concepção de que os conteúdos devem ser trabalhados junto às/aos estudantes a

partir  do  que  é  concreto,  real,  próximo.   Portanto,  a  decisão  de  mapear  a  situação  sócio-

econômica  do  corpo  discente  também  tornou-se  projeto  pedagógico  interdisciplinar,

envolvendo 4 turmas de primeiros anos e 3 turmas de segundos anos em três componentes

disciplinares, quais sejam, português, sociologia e matemática. A seguir, apresentaremos alguns

dos resultados obtidos.

O CED São Francisco está localizado nos confins da zona (de expansão) urbana da RA

XIV, São Sebastião. Segundo resultados da pesquisa, 55% do corpo discente reside na zona

urbana formalizada de São Sebastião, enquanto aproximadamente 12% de nossos estudantes

vivem no campo. Outros 20%, aproximadamente, residem nas áreas de expansão urbana e o

restante é oriundo do entorno do DF ou outras localidades. 

A história da ocupação do território hoje denominado São Sebastião data de muito

antes  da  construção  da  nova  capital.  A dinâmica  territorial  segue  entrecortada  por  antigas

formas de ocupação do espaço. Morro da Cruz, Zumbi dos Palmares, Capão Cumprido são

alguns  dos  bairros  da  expansão  urbana,  surgidos  de  intensos  processos  de  grilagem  e  da

ocupação informal. 

Tais  processos  impactam  diretamente  a  vida  das/os  estudantes,  contribuindo  na

construção de suas identidades e fazendo com que a escola seja um espaço de mediação e

encontro  entre  diferentes  culturas.  Mas,  devido  à  desigualdade  socioespacial  instituída  no

Distrito Federal, a origem territorial restringe o acesso do público-alvo desta escola a direitos

sociais,  tais  como  saneamento  básico,  transporte,  saúde,  alimentação,  cultura,  segurança  e

assistência social. 
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A renda  familiar  também  impacta  negativamente  no  acesso  a  direitos  e  constitui,

portanto, em fator bastante relevante para o (in)sucesso escolar.  Os dados obtidos em nossa

pesquisa permitem assumir que a média de renda domiciliar  mensal das/os estudantes é de

aproximadamente 2,8 salários mínimos; cerca de 80% das famílias atendidas pelo CED São

Francisco recebe até 5 salários mínimos. 

Tanto na realidade escolar em geral, como no levantamento feito por estudantes de 2º

ano, percebe-se que a renda média da comunidade escolar que frequenta o CED São Francisco

é inferior à da RA como um todo.  Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios

(PDAD 2018), a média de renda domiciliar mensal em São Sebastião é de R$3618,80 ou 3,79

salários mínimos e o coeficiente de gini para a renda familiar é de 0,46.

A  situação  econômica  das  famílias  dos  estudantes  influencia,  por  exemplo,  na

permanência na escola e no bom aproveitamento dos estudos, dada a necessidade de trabalhar

dos/as  adolescentes.  Em 2018,  43% dos  estudantes  do  CED São Francisco  alegaram estar

buscando emprego. Neste mesmo ano, 26% dos estudantes trabalhavam e estudavam ao mesmo

tempo. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada no início do ano letivo e o corpo discente

formado  majoritariamente  por  estudantes  do  1º  ano  do  ensino  médio,  dois  fatores  que

determinam o acesso  a  estágios.  Da metade  para  o  fim dos  anos  letivos,  a  quantidade  de

estudantes trabalhadores/as tende a aumentar.

Outro dado que aponta para a vulneralidade social do público do CED São Francisco é

diz respeito à desigualdade racial que permeia nossa sociedade e tem sido fator determinante

para o acesso à educação de qualidade e condições dignas de vida, ao longo de nossa história.

Dados do Atlas da Violência  (2018) atestam que o risco de um jovem negro ser vítima de

homicídio  é  2,7  vezes  maior  que  a  de  um jovem branco.  Ademais,  76,2% das  vítimas  de

atuação da polícia são negras. Assim,
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a desigualdade racial no Brasil se expressa de modo cristalino no que se refere à violência

letal e às políticas de segurança. Os negros, especialmente os homens jovens negros, são o

perfil mais frequente do homicídio no Brasil, sendo muito mais vulneráveis à violência do

que os jovens não negros. Por sua vez, os negros são também as principais vítimas da ação

letal das polícias e o perfil predominante da população prisional do Brasil.  (IPEA, 2018,

p.41)

Nossa comunidade escolar conta com uma população negra1 de aproximadamente 73%,

maior que a proporção da R.A. como um todo, cuja população negra corresponde a 66,8% do

total. Ou seja, atendemos um grupo de alta vulneralidade, exposto a inúmeros riscos e marcado

por uma história de negação sistemática de direitos que repercutem até a contemporaneidade .

Além das questões referentes ao território e aos fatores de vulnerabilização  social, um

aspecto  que  tem  sido  indicado  como  bastante  preponderante  para  o  sucesso  escolar  é  a

escolaridade da geração anterior da família. Segundo P. Bourdieu, a manutenção da estrutura

social depende da reprodução do capital cultural e social, os quais são distribuídos de forma

desigual conforme a classe social de cada pessoa. A instituição escolar, neste contexto, seria

estruturante  para  conformar  esta  estrutura  social  –  tanto  os  conteúdos  quanto o acesso aos

níveis superiores de educação dependem tanto quanto determinam a organização em classes de

nossa sociedade (Nogueira, 1998).

Esta perspectiva teórica é referendada por pesquisa realizada recentemente com base

no cruzamento entre o desempenho e os dados sócio-econômicos dos participantes do ENEM

de 2017:

1 Segundo o IBGE, a categoria negro corresponde à autodeclação “pardos” e “pretos”.
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Percebe-se com clareza que as notas variam de acordo com o nível de escolaridade dos

pais, especialmente, em matemática e redação. Em relação à realidade local, constata-se que

cerca de 54% dos estudantes têm responsáveis que não chegaram a completar o ensino médio. 
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Este tema reflete, por exemplo, nos hábitos de

leitura de jovens e, portanto, na aquisição de

habilidades fundamentais  para o desempenho

acadêmico. Mapeamos a frequência com que

as/os estudantes lêem em geral e comparamos

ao  mesmo  dado  referente  apenas  aos

estudantes de 3º ano, de modo a compreender

se as práticas pedagógicas instituídas no CED

São Francisco contribuem para a formação de

leitores. 

Comparativamente,  o  percentual  de

estudantes  que  raramente  lêem é  menor  nos

terceiros anos que em geral: 36,8% dos jovens que frequentam o último ano do Ensino Médio

afirmar  ler  raramente  jornais,  revistas  e  livros  de  ficção;  entre  os  estudantes  do CED São

Francisco como um todo, este índice gira em torno de 51%. 

Com vistas a compreender quais são as principais motivações das/os estudantes para

frequentar o ensino médio, obtemos que  51,34% dos estudantes de 3º ano afirmam que sua

maior motivação é a possibilidade de conseguir um bom emprego enquanto apenas 26,27% têm

a expectativa de que o Ensino Médio sirva para acessar a  universidade. Esse número cresce

quando  a  pergunta  é  o  que  pretende  fazer  quando  encerrar  o  Ensino  Médio:  35,22% dos

estudantes mencionaram entrar na universidade, enquanto 26,57% querem estudar e trabalhar

ao mesmo tempo. Já quando perguntados/as sobre como se vêem daqui 4 ou 5 anos, quase 49%

das/os  estudantes  gostariam de  ter  um  diploma universitário; 47,8% dos/as  estudantes  não

sabem ou não responderam que profissão desejam seguir.     

Compreender  a  realidade  em que  estão  inseridos/as  os/as  estudantes  do  CED São

Francisco não significa atestar um certo fatalismo sobre o desempenho escolar dos mesmos.

Pelo contrário, a ação sobre a realidade se dá de forma mais precisa à medida que melhor se

conhece seus elementos relevantes e os mecanismos de funcionamento e reprodução a eles

correlatos. Para Saviani (1999), o exercício pleno da prática educativa depende de um tipo de

sociedade que ainda não existe, pois “a plenitude da educação como, no limite, a plenitude

humana, está condicionada à superação dos antagonismos sociais” (p.96) – coisa que a escola,

sozinha, não é capaz de realizar. 

A educação não existe separadamente das condições históricas, sociais e políticas que

a circundam, sendo por elas determinadas; ao mesmo tempo, a escola e suas práticas educativas
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têm papel fundamental na superação destas condições. Assim, tão necessário quanto reconhecer

os impactos das desigualdades sobre o direito à educação, é  imprescindível priorizar 

a construção de um projeto educacional que contribua para a democratização dos saberes,

garantindo a  todos  o  direito  à  aprendizagem e  à  formação  cidadã.  A perspectiva  é  de

retomada  vigorosa  da  luta  contra  'a  seletividade,  a  discriminação  e  o  rebaixamento  do

ensino  das  camadas  populares,  para  garantir  aos  trabalhadores  um  ensino  da  melhor

qualidade possível nas condições históricas atuais'. (SEEDF, p.31)

No tocante às aprendizagens, muitas vitórias e alguns equívocos foram acumulados ao

longo do percurso desta escola. A principal vitória foi a de os estudantes realmente gostarem da

escola,  como constatada  numa pesquisa  de  avaliação  institucional  realizada  em 2014,  pela

equipe de gestão. Segundo ela, temos um total de 84% dos estudantes que aprovam e gostam da

escola. Outro dado relevante neste âmbito é o fato de termos diminuido a taxa de abandono – ao

final do ano letivo de 2018, apenas 1% dos estudantes deixaram de frequentar a escola. 

Além disso, ano a ano tem aumentado o total de estudantes aprovados em Universidades

públicas e privadas do DF – em 2016, fomos a décima escola pública do DF em aprovação pelo

PAS/UnB;  isto  é  significativo  considerando  o  fato  de  que  poucos  estudantes  egressos  dão

continuidade aos estudos. 

Outra conquista é o fato da escola ser um ponto importante de manifestações culturais

da cidade: a escola recebe artistas da cidade para apresentações e oficinas; é utilizada, aos fins

de semana e nos períodos de recesso escolar, por grupos culturais para ensaios e apresentações

abertas a toda a comunidade; tem promovido a apreciação e a criação artística, fomentando a

formação de novos artistas. Ademais, verificamos também que outra conquista desta escola é o

fato de termos, ao longo dos últimos 8 anos, apenas 2 registros de violência física dentro do

espaço escolar. 
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 Dentre os principais problemas de desempenho das/os estudantes temos que avançar

na resolução da questão da reprovação. Em 2017 e 2018, esta taxa esteve estável em 14%.

Porém,  somadas  às  taxas  de  abandono  e  transferência,  percebe-se  que  a  proporção  de

estudantes que não alcançam sucesso escolar é extramamente significativa, representando 29%

e 30% dos estudantes matriculados em 2018 e 2017, respectivamente. 

Diante do diagnóstico acima apresentado, o CED São Francisco tem consciência de

sua enorme relevância no contexto social, econômico, ambiental, cultural e política, bem como

compreende que nenhuma ação interna à escola acontece sem interferência de fatores externos

a  esta  instituição,  sendo  fundamental  que  toda  a  sociedade  se  mobilize  no  sentido  da

concretização  de  direitos  preconizados  em documentos  das  mais  variadas  ordens,  desde  a

Constituição Federal até o próprio Projeto Político Pedagógico desta Secretaria de Educação

(PPP Carlos Motta).
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4 - FUNÇÃO SOCIAL

Considerando-se as  práticas  cotidianas  que  constroem o CED São Francisco  e  suas

respectivas avaliações,  a diversidade de sujeitos e perspectivas que perfazem a comunidade

escolar e a partir do diálogo institucional com a comunidade escolar em etapas descritas na

apresentação deste PPP, a função social da escola é ser fundamentalmente um espaço-tempo de:

1. construção de consciências coletivas para a autonomia dos atores sociais que fazem parte da

comunidade escolar;

2. expressão e formação da identidade de todos/as os/as integrantes da comunidade escolar em

relação à sociedade da qual fazem parte;

3. aprendizagem para  a  construção  de  valores  individuais  e  coletivos  voltados  ao  amor,  à

consciência  histórica,  à  cooperação,  ao  exemplo  ativo,  à  diversidade  e  ao  exercício

democrático;

4. construção de questionamento social e soluções coletivas para transformação das realidades

econômicas, políticas e sociais da sociedade;

5. [que] faz parte da vida de todos/as os/as diversos atores da comunidade escolar, vivida como

fonte  de  socialização,  diálogo,  aprendizado,  expressão  das  identidades,  criatividade,

oportunidades, questionamentos e inovação;

6. expressão e formação do protagonismo nos projetos de vida de cada estudante, garantindo os

meios intelectuais e socio-afetivos para o ingresso e bom proveito no Ensino Superior e/ou

Técnico e no mundo do trabalho;

7. formação e  construção coletiva  sobre  a  função da educação para  a  comunidade escolar,

sendo para esta espaço-tempo de referência para trocas de saberes, pensamento comunitário e

exercício democrático;

8. expressão, formação e valorização dos conhecimentos da comunidade escolar, promovendo

o conhecimento cultural e científico.

É importante ressaltar que consta como missão do CED São Francisco em todos os seus

Projetos Políticos Pedagógicos anteriores (“Por ti, São Sebastião” de 2014 e “DNA Chicão” de

2016) e, atualmente, no Projeto Político Pedagógico (...) de 2019:

possibilitar  que  os  estudantes  construam  suas  próprias  histórias  de  vida  familiar,

comunitária e profissional, por meio de um processo educativo que privilegia a formação da

autonomia,  da responsabilidade,  do respeito,  da  solidariedade e  da cooperação  humana

(PPP Por Ti São Sebastião, 2014, p. 05 e PPP DNA Chicão, 2018, p. 22).
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5 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Princípios e crenças fundamentais para a escola e que sustentam suas principais decisões

e ações pedagógicas e administrativas:

A partir da construção democrática de seu Projeto Político Pedagógico e embasado na

produção das concepções da comunidade escolar sobre a função social da escola, o CED São

Francisco tem como princípios que orientam a prática pedagógica e administrativa:

1. Autonomia: 

A autonomia  pressupõe uma formação que se dá pela  relação entre  o indivíduo e o

coletivo, sendo o principal alicerce de promoção do diálogo escolar para as relações de ensino-

aprendizagem e  para  o  funcionamento  democrático da  gestão  administrativa,  financeira  e

pedagógica no CED São Francisco.

As  práticas  pedagógicas  e  administrativas  no  CED  São  Francisco  estão  pautadas  em  três

perspectivas do desenvolvimento da autonomia: 

 o protagonismo:  as práticas  pedagógicas  partem da expressão dos diversos

atores da comunidade escolar para a construção do conhecimento; e a gestão

democrática  se  efetiva  a  partir  da  participação  dos  diversos  atores  da

comunidade escolar em momentos previstos de diálogo, construção e decisão

coletiva;
 a  responsabilidade:  as  práticas  pedagógicas  têm  como  cerne  o

desenvolvimento do compromisso individual e coletivo com a participação e

com as decisões tomadas democraticamente frente ao funcionamento da escola

e para a vida em sociedade;
 as escolhas:  as práticas pedagógicas têm como horizonte a formação integral

do  indivíduo  para  o  conhecimento  socio-histórico  dos  regimes  que  lhes

são/serão impostos pelas diversas instituições sociais com fins à emancipação e

empoderamento  na  construção  de  uma  sociedade  democrática;  e  a  gestão

democrática se concretiza a partir da escuta ativa e implementação coletiva das

decisões dos diversos atores da comunidade escolar.

A  escola  pública  também  é  autônoma  administrativamente,  financeiramente  e

pedagogicamente  frente  às  demais  instituições,  alicerçada  nos  fundamentos  da Constituição

Federal  de  1988,  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  de  1996 e  ,com a  Lei  Distrital  de  Gestão

Democrática  de 2012, a  gestão democrática  pressupõe práticas  pedagógicas  e  instâncias  de
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participação  da  comunidade  escolar  para  consulta  e  deliberação  voltadas  à  garantia  dos

pressupostos de seu Projeto Político Pedagógico.

2. Expressão e identidade:

O caminho para as práticas  pedagógicas  e administrativas  no CED São Francisco é

construído a partir do reconhecimento e legitimidade das diversas expressões dos indivíduos

advindas de  sua realidade social. As práticas pedagógicas e administrativas têm como base a

formação para o encontro e a criação da identidade, partindo do pressuposto de que  todos/as

os/as integrantes da comunidade escolar estão em constante formação, com especial atenção ao

desenvolvimento  socioemocional  do/a  jovem  estudante.  A  escola  é  um  espaço-tempo

privilegiado para expressão das subjetividades e formas de conhecimento em diálogo inerente

com a diversidade.

A expressão e a identidade como princípios das práticas pedagógicas estão alicerçadas

no  conceito  de  formação  integral previsto  nos  Pressupostos  Teóricos  do  Currículo  em

Movimento da SEDF: uma educação que tem consciência de que o ensino-aprendizagem abarca

todas  as  “dimensões  humanas  (...)  entre  os  aspectos  cognitivos,  afetivos,  psicomotores  e

sociais”  (p.23).  Neste  sentido,  também  é  importante  para  os/as  estudantes  do  CED  São

Francisco o reconhecimento perante a comunidade escolar de que os processos de formação e

educação vão muito além dos muros da escola, que os espaços da sociedade como um todo são

“como uma grande escola” e que, portanto, precisam ser legitimados enquanto referências para

seus  conhecimentos,  expressões  e  processos  de  aprendizagem  na  escola.  De  tal  forma,  o

pressuposto da formação integral não é vista pelos/as estudantes como sendo uma formação

totalizadora  da escola,  mas uma formação escolar  que dialogue com a todas  as  dimensões

humanas do indivíduo e sempre ancorada na relação dialógica com sua vida em sociedade.

3. Valores coletivos:

As práticas pedagógicas e administrativas no CED São Francisco estão alicerçadas em

valores  humanos no que diz  respeito  ao ensino-aprendizagem na relação  entre  professor/a-

estudante, no que diz respeito ao planejamento pedagógico no espaço-tempo das coordenações

e no que diz respeito à produção do meio social, ou seja, a dedicação, o acompanhamento e o

suporte para o aprendizado são essenciais. Um dos pontos importantes deste princípio é a forma

pela qual são transmitidos os ideais de respeito, capacitação dos estudantes e transformação de

meio social, tudo estreitamente ligado à dimensão socio-afetiva no ensino-aprendizagem. São

valores coletivos do CED São Francisco:
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 Amor: desenvolvimento do autoconhecimento,  autocuidado e autorespeito, do

reconhecimento, cuidado e respeito com o outro, com o meio ambiente e com os

espaços  coletivos;  e  reconhecimento  e  valorização  de  que  as  relações  e

comprometimento com os processos de ensino-aprendizagem e com os espaços da

escola são vivenciados também pela afetividade.

 Consciência  Histórica: formação  do/da  estudante  de  forma  “plena,  crítica  e

cidadã”  (SEEDF,  p.23)  a  partir  do  reconhecimento  das  condições  históricas,

sociológicas,  filosóficas  que  permeiam  a  construção  dos  conhecimentos  e  das

instituições.

 Cooperação: formação para a  autonomia,  para  o engajamento  e  convivência

com o coletivo e com as instituições sociais; e formação para lidar com o outro na

construção de relações humanas e de soluções sociais inovadoras.

 Exemplo  ativo:  formação  contínua  de  todos/as  os/as  atores  da  comunidade

escolar,  em especial,  das equipes pedagógicas no espaço-tempo da coordenação,

para  sensibilização  e  promoção  de  uma  postura  ativa  individual  e  coletiva  de

integração  dos  valores  coletivos,  que  são  princípios  da  ação  pedagógica  e

administrativa da escola, em suas práticas cotidianas.

 Diversidade: formação  para  o  reconhecimento,  respeito  e  valorização  das

identidades individuais e coletivas nas suas mais diversas formas de expressão e

trajetórias históricas.

 Exercício democrático: formação para o protagonismo dos diversos atores da

comunidade nas construções  de conhecimento,  diálogo,  soluções  e  decisões  que

visam a transformação das estruturas sociais.

4. Pedagogia histórico-crítica, letramentos e transformação social:

A  escola  nada  mais  é  do  que  um  lugar  para  realizar  questionamentos,  essas

perguntas/questões são a chave para a  solução de problemas trabalhados para,  por meio do

conhecimento científico, da expressão artística e corporal e dos múltiplos letramentos, construir

assim o pensamento  crítico  acerca  das  contradições,  das  desigualdades  e  dos  conflitos  que

permeiam  a  realidade.  Neste  sentido,  a  pedagogia  histórico-crítica  é  base  das  práticas

pedagógicas e administrativas do CED São Francisco, esse princípio do ensino-aprendizagem

interfere diretamente em diversos aspectos da vida social atual e futura dos estudantes, pois é
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desta  forma  que  os  estudantes  podem  se  reconhecer  como  protagonistas  de  sua  vida  em

sociedade e das transformações sociais.

5. Escola como parte da vida de todos/as os/as atores da comunidade escolar:

A escola para a maioria dos/as estudantes é vista como um segundo lar, nela se aprende

ao mesmo tempo em que se descobre os  vínculos afetivos e comunicativos, além é claro de

haver o desenvolvimento das expressões, criatividade, diálogo e inovações, também sendo um

espaço onde se tem a liberdade de descobrir quem você é ou quer ser. Não  apenas  os/as

estudantes enxergam a escola assim, mas outros atores da comunidade escolar tais como os/as

funcionários/as  que  nela  educam,  limpam,  protegem,  frequentam  ou  visitam  (caso  de  ex-

alunos/as e agentes culturais de São Sebastião). Tal dimensão é colocada pelos/as estudantes

como importante  de  ser  reconhecida  e  contemplada  no  âmbito  das  práticas  pedagógicas  e

administrativas, uma vez que a construção do conhecimento e das relações humanas no dia-a-

dia  se  direcionam  também  para  soluções,  transformações,  oportunidades  e  participação  na

escola e para a escola.

6. Protagonismo e projetos de vida:

As práticas pedagógicas e administrativas no CED São Francisco estão voltadas para a

construção  de  conhecimentos  e  sociabilidades  que  embasem  cognitivamente,  afetivamente,

psicomotoramente  e  socialmente  para  a  continuidade  dos  estudos  de  seus  estudantes,

nominalmente, o ingresso e bom proveito no Ensino Superior e/ou Técnico, e para o ingresso e

atuação empoderada no mundo do trabalho. Neste sentido, a formação para o protagonismo está

embasada na valorização da identidade, expressão, respeito, criatividade, aprendizado, trabalho

coletivo  e  atuação proativa, e  é  central  na construção de projetos  de vida por  parte  dos/as

estudantes com acompanhamento das equipes gestora, de coordenação, docente, de orientação

educacional,  de  Acompanhamento  das  Aprendizagens,  de  funcionários/as  e  também  das

famílias, que permitam o reconhecimento das instituições de ensino superior e técnico e suas

formas de acesso, caminhos acadêmicos e suas formas de permanência e bom aproveitamento

intelectual  e  das  possibilidades  de  realização  profissional  dados  seus  sonhos,  aptidões,

criatividade.  Os  princípios  do  protagonismo  e  projeto  de  vida  necessitam  também  que  as

práticas pedagógicas e administrativas promovam conhecimento e reconhecimento humano em

todas  as  suas  dimensões  entre  os  diversos  atores  da  comunidade  escolar  em  atenção  ao

desenvolvimento do autoconhecimento e o autocuidado dos sujeitos.
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7. Escola como referência democrática:

A função da educação na sociedade não está dada e nem deve estar, ela é um processo

de  construção  social e  a  escola  deve  estar  sempre  aberta  para  o  diálogo  das  diversas

compreensões que perfazem a comunidade escolar sobre o que é a própria escola. As práticas

pedagógicas e administrativas do CED São Francisco têm como cerne a compreensão desta

construção constante no processo ensino-aprendizagem de tal forma que a escola se abre em

seu processo educacional para a comunidade escolar como um todo e se tornou, desde a sua

fundação,  referência de um espaço cultural onde são criados espaços-tempos para trocas de

saberes  em que  múltiplos  atores  (independentemente  de  suas  funções  ou  papéis  previstos)

ensinam, aprendem, propõem, descobrem e produzem conhecimento advindos não apenas do

currículo (que se torna um meio e não um fim), mas de suas trajetórias socioculturais. 

Tanto a sala de aula, quanto os projetos específicos e outros momentos têm como cerne

a  produção  de  espaços-tempos  para  a  comunicação,  reflexão,  atuação  e  convivência

comunitária e para o exercício democrático como processo constante, aberto (mas embasado

em  seus  próprios  princípios  de  participação  e  instâncias  decisórias)  de  transformação  da

educação e da sociedade. Desta forma, em consonância com a gestão democrática e com todos

os princípios e função social da escola constantes neste Projeto Político Pedagógico, as práticas

pedagógicas do CED São Francisco visam soluções para compreender e transformar culturas de

autoritarismo em exercícios democráticos para a própria escola, para a comunidade escolar e

para a sociedade como um todo.

8. Escola como referência cultural e científica:

As práticas pedagógicas e administrativas do CED São Francisco partem da perspectiva

histórico-crítica  para  a  construção do conhecimento  cultural  e  científico.  Os conteúdos  são

vistos assim como um meio e não um fim do ensino-aprendizado, sempre como fundamentos

teóricos e de aprofundamento intelectual, sensório e socioemocional das experiências trazidas

em diálogo  com a  comunidade  escolar.  O CED São Francisco  é  desde  sua  fundação  uma

referência cultural para a comunidade de São Sebastião, criando espaços-tempo de trocas de

saberes, de olhar para o aprendizado como um processo constante, corpóreo, artístico e criativo.

Neste sentido, os/as professores/as do CED São Francisco afirmam a importância de:

conhecer cada estudante, sua trajetória de vida, de ensino, seus letramentos e vê-lo/a como um

ser  humano  integral;  de  se  conhecerem  entre  si;  de  se  colocarem  de  forma  aberta  aos

conhecimentos da comunidade escolar, às literaturas, às redes de cultura e ensino populares e

públicas externas aos muros da escola. O conhecimento científico sempre começa com uma
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pergunta, com um não-saber que implica em um movimento coletivo de olhar para a história,

para  o  presente  e  para  soluções/respostas  presentes  e  futuras.  É  essa  postura  aberta  e

comprometida  para  o  conhecimento  que  permite  que  o  CED  São  Francisco  seja  para

comunidade escolar um espaço-tempo de referência de construção do conhecimento científico.

Estrutura  do  planejamento,  execução,  avaliação  e  gestão  das  práticas  pedagógicas  do

CED São Francisco:

O Projeto Político Pedagógico do CED São Francisco, pautado em seus princípios para

as ações pedagógicas e administrativas e com a finalidade de realizar o que concebe como

função  social  da  escola,  estabelece  a  seguinte  estrutura  comum  para  o  planejamento,

execução, avaliação e gestão das práticas pedagógicas.

Esta estrutura é observada pelo texto do Projeto Político Pedagógico como um todo e

deve sê-lo por toda a comunidade escolar e ser orientadora na construção do conhecimento e

avaliação dos objetivos específicos de toda prática pedagógica na U.E., criando uma linguagem

de planejamento,  execução,  avaliação e gestão pedagógica comum que traduza a identidade

escolar na produção de resultados esperados.

São elementos da estrutura para as ações pedagógicas do CED São Francisco:

 Base da prática pedagógica: 
1) gestão democrática e pedagogia de projetos

 Pilares do ensino-aprendizagem: 
1) conhecimento científico; 
2) expressão artística e corporal; 
3) comunicação e letramento.

 Característica essencial do planejamento pedagógico: 
1) interdisciplinaridade
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Diagrama da estrutura para as ações pedagógicas do CED São Francisco:
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6 - OBJETIVOS

Objetivos gerais das ações pedagógicas e administrativas:

1. Estudar  e  avaliar  coletivamente,  democraticamente  e  interdisciplinarmente  o  Projeto

Político  Pedagógico  da  escola,  fortalecendo  e  valorizando:  as  instâncias  democráticas,  o

protagonismo dos  diversos  atores  da  comunidade  escolar  e  os  espaços-tempo  das  relações

ensino-aprendizagem, pautadas na Pedagogia de Projetos; a veiculação de conhecimento para a

comunidade  escolar  sobre  seus  resultados;  os  bons  resultados  das  ações  pedagógicas  e

administrativas realizadas; e o papel de referência da escola perante a comunidade escolar;

2. Planejar,  executar  e  avaliar  as  ações  pedagógicas  e  administrativas  de  forma  coletiva,

democrática  e  interdisciplinar  para  a  construção  de  projetos  pedagógicos  cujos  resultados

traduzam  a  função  social  da  escola  prevista  no  Projeto  Político  Pedagógico  do  CED  São

Francisco, fortalecendo a Semana Pedagógica, o espaço-tempo das coordenações e o espaço-

tempo das relações de ensino-aprendizagem, pautadas na Pedagogia de Projetos;

3. Planejar,  executar  e  avaliar  as  ações  pedagógicas  e  administrativas  de  forma  coletiva,

democrática  e  interdisciplinar  para  a  construção  de  projetos  pedagógicos  que  concebam  o

conhecimento científico, a expressão artística e corporal, os letramentos e comunicação como

pilares do ensino-aprendizagem, fortalecendo as práticas pedagógicas integrais e inovadoras;

4. Estudar  coletivamente,  democraticamente  e  interdisciplinarmente  o  Currículo  em

Movimento  da  SEDF  para  a  Semestralidade,  seus  Pressupostos  Teóricos  (com  ênfase  na

Pedagogia Histórico-Crítica e Letramentos) e Diretrizes da Avaliação Formativa da SEDF, com

atenção à flexibilidade, aos reagrupamentos, à educação para os direitos humanos e aos eixos

transversais, fortalecendo a Semana Pedagógica, o espaço-tempo das coordenações e o espaço-

tempo das relações de ensino-aprendizagem, pautadas na Pedagogia de Projetos;

5. Refletir,  planejar,  criar,  avaliar  e  fortalecer  coletivamente,  democraticamente  e

interdisciplinarmente  a  humanização  da  escola  como  ambiente  dinâmico  vivenciado  por

sujeitos que estão em processo de formação, concebendo a escola e suas relações como espaço-

tempo das relações de ensino-aprendizagem, pautadas na Pedagogia de Projetos;

6. Formar os sujeitos como seres multidimensionais, ou seja, levando em consideração seus

aspectos  cognitivos,  afetivos,  psicomotores  e  sociais,  incluindo  a  promoção  do

autoconhecimento  e  do autocuidado,  valorizando  e  fortalecendo  o espaço da  escola  e  suas

interações e vivências como espaço-tempo das relações de ensino-aprendizagem, pautadas na

Pedagogia de Projetos;

7. Estudar,  planejar,  criar,  avaliar  e  fortalecer  coletivamente,  democraticamente  e

interdisciplinarmente  instâncias  de  comunicação  democrática  entre  os  diversos  setores  da
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comunidade escolar, promovendo o exercício democrático como base das práticas pedagógicas

e administrativas;

8. Estudar,  planejar,  criar,  avaliar  e  fortalecer  coletivamente,  democraticamente  e

interdisciplinarmente instâncias de envolvimento e participação das famílias, dos ex-alunos e

dos agentes populares de cultura da sociedade brasiliense junto à escola;

9. Estudar,  planejar,  criar,  avaliar  e  fortalecer  coletivamente,  democraticamente  e

interdisciplinarmente  ambientes  propícios  às  aprendizagens  ativas,  solidárias  e  autônomas,

valorizando e garantindo o protagonismo de todos/as os/as atores da comunidade escolar e a

identidade do Chicão;

10. Estudar,  planejar,  criar,  avaliar  e  fortalecer  coletivamente,  democraticamente  e

interdisciplinarmente  ambientes  propícios  às  aprendizagens  ativas,  solidárias  e  autônomas,

valorizando e garantindo o protagonismo de todos/as os/as atores da comunidade escolar e a

identidade do Chicão.

Objetivo de formação do/a estudante do CED São Francisco:

O CED São Francisco tem como objetivo formar seu/sua estudante para que seja no

presente e no futuro cidadã/o autônomo/a:

1. agente consciente de suas trajetórias de letramento sociocultural;

2. comprometido, respeitoso e feliz em suas ações protagonistas na escola e com seu próprio

processo educativo*;

3. pesquisador/a e curioso/a, crítico/a e reflexivo/a, dialógico/a e criativo/a;

4. capaz de acessar o conhecimento historicamente construído de forma ativa e questionadora

de modo a perceber as contradições da sociedade e sobre ela agir e transformar coletivamente,

bem como ser capaz de identificar, compreender, articular e fazer uso dos princípios científicos;

5. que saiba expressar sua identidade com suas potencialidades individuais e respeito coletivo;

6. responsável e consciente de seus direitos e deveres;

7. que saiba agir de forma transformadora e democrática sobre seu contexto social;

8. capaz de desenvolver seu autoconhecimento e autocuidado;

9. solidário, humanizado e com um olhar sensível em suas relações sociais;

É  necessário  ressaltar  que  o  CED São Francisco  tem tido  êxito  em seus  objetivos,

apresentando resultados positivos em cumprimento à função social da escola concebida pela

comunidade escolar, neste sentido, é notável o protagonismo e participação de ex-alunos/as do

Chicão no engajamento e promoção de uma escola compreendida como espaço de vivência,
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formação  das  identidades  e  de  construção  do  conhecimento.  Cotidianamente,  ex-alunos/as

voltam  para  frequentar  a  escola,  por  exemplo:  para  estudar  na  biblioteca;  auxiliando  e

continuando a aprender em projetos pedagógicos como o Selfie Pedagógico, o Circo, o Esporte

à Meia Noite,  o Chica de Ouro, entre outros; apresentando projetos próprios para o Ensino

Integral,  de  forma  autônoma  ou  se  candidatando  a  Educadores  Sociais  Voluntários;  para

apresentarem suas experiências enquanto universitários para os estudantes do Ensino Médio; e

participando ativamente da construção do Projeto Político Pedagógico da escola.

Objetivo de formação do perfil docente do CED São Francisco:

Partindo do princípio  da expressão  e  identidade  –  que tem como pressuposto  que

todos/as os/as integrantes da comunidade escolar estão em constante formação – presente em

seu Projeto Político Pedagógico, o CED São Francisco tem como objetivo promover a prática

docente enquanto processo aberto e dialógico com o ambiente escolar e sua identidade perante

a comunidade escolar, assim, espera que seu/sua professor/a seja um profissional que:

1. atenda à Gestão Democrática e à Pedagogia de Projetos;

2. conceba o conhecimento científico, as expressões artísticas e corporais, a comunicação e os

letramentos como pilares dos processos de ensino-aprendizagem;

3. saiba trabalhar em equipe com seus pares de forma interdisciplinar;

4. reconheça e busque sua constante formação profissional;

5. seja pesquisador que promove a ação-reflexão da prática interagindo com os estudantes em

colaboração mútua;

6. tenha habilidades de autoconhecimento e autocuidado;

7. seja  responsável,  comprometido  com o seu  fazer  pedagógico  e  com o funcionamento  e

princípios da instituição escolar;

8. seja solidário, humanizado e que saiba estabelecer uma relação de aproximação, empatia e

respeito com os educandos, funcionários, familiares, equipe gestora e com seus pares.
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7- CONCEPÇÕES TEÓRICAS

São diversas as concepções teóricas que fundamentam e orientam o fazer pedagógico

do CED São Francisco. Elas costuram toda a base deste texto e se apresentam em cada um dos

tópicos  aqui  descritos.  Dialogamos  com autores  clássicos  e  contemporâneos,  além de ter  a

oportunidade de reflitir junto a um grupo significativo de pesquisadoras de diversas áreas do

conhecimento que, ao longo da existência da escola, têm realizado investigações à respeito de

nossa  atuação.  Autores,  conceitos  e  teorias  comparecem  ao  debate  pedagógico  como

instrumentos fundamentais para a compreensão de nossa prática educativa. A teoria interpela a

prática, colocando-a novas questões e não moldando-a. Em outras palavras, o fazer pedagógico

não está submetido à encaixar-se em teorias; ao contrário, as teorias nos auxiliam a desvendar,

ampliar e questionar nossos fazeres cotidianos. Neste sentido, vale ressaltar que a concepção

teórica  descrita  neste  projeto  político  pedagógico  emerge,  ela  mesma,  de  nosso  constante

processo de práxis educativa. 

Em  consonância  com  o  pensamento  freiniano  (1967,  1987  [1970],  2000[1987],

2005[1996]  e  2011),  compreendemos  que  as  pessoas  são  seres  históricos,  inconclusos,

inacabados que, 

em e  com  uma realidade,  sendo  histórica  também,  é  igualmente  inacabada.  Na  verdade,

diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os

homens se sabem inacabados. Têm consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes

da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos

homens e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um quefazer permanente.

Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade. Desta maneira, a

educação  se re-faz constantemente  na práxis.  Para  ser é  preciso  estar  sendo”.  (FREIRE,

1987[1970], p.73)

Se os  seres humanos são inconclusos  e  o  processo educativo  visa a compreensão e

intervenção d/nesse estado de inacabamento e se o mundo vai sendo, ele mesmo, acessado,

compreendido e  feito  pelos  humanos na medida  da interação entre  eles,  entendemos que a

educação só pode ser feita a partir de um processo de ação-reflexão-ação dos sujeitos que dela

participam  com  vistas,  não  somente  a  conhecer  a  realidade,  mas  também  a  nela  intervir,

transformando-a e realizando assim a sua natureza,  enquanto sujeito histórico. Segundo esta

perspectiva,  isto  depende de o conhecimento  ser  acessado “na invenção,  na reinvenção,  na

busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazer no mundo, com o mundo e com

os outros” (Freire, 1987[1970], p.33). Quando não o é, o conhecimento em si, bem como os

níveis de acesso a ele, reforçam a ideologia dominante. 

29



Portanto,  para realizar  a função social  e os objetivos a que se propõe esta escola,  é

preciso compreender o trabalho educativo como “o ato de produzir, direta e intencionalmente,

em cada  indivíduo  singular,  a  humanidade  que  é  produzida  histórica  e  coletivamente  pelo

conjunto dos homens (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e

planejada.”  (SEEDF, p.32).  Sendo a educação escolar  uma prática  social,  ela  deve situar  o

desenvolvimento  humano  no  contexto  marcado  por  “contradições  e  conflitos  entre  o

desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção” (SEEDF, p.32) em

que se insere a própria escola. Deste modo, a realidade torna-se a força motriz do currículo e de

toda a prática pedagógica que permeia a vivência escolar, possibilitando que os sujeitos sociais

envolvidos  possam –  individual  e  coletivamente  –  conhecer,  desmistificar,  problematizar  e

produzir ferramentas capazes de intervir nesta realidade.

Se o ser humano é por natureza inacabado e seu desenvolvimento se dá na medida de

sua interação qualificada com o mundo e com os outros,  é importante  também destacar  as

especificidades da adolescência, enquanto momento delicado da vida humana, especialmente

nesta sociedade. Os jovens das camadas populares chegam ao Ensino Médio trazendo em sua

bagagem uma vasta experiência com o mundo da escolarização, muitas das vezes carregados de

matizes  negativos,  alem  de  experiências  “sociais,  raciais,  de  gênero,  de  trabalho  e  de

sobrevivência  dramáticas”  (ARROYO,  2014,  p.158).  Neste  contexto,  é  preciso  ir  além  de

reconhecê-los como sujeitos da e com história e não como páginas em branco por sobre a qual

se inscrevem conteúdos – tal qual proposto por Comênio em sua  Didática Magna no século

XVI,  colocado  em  prática  na  fundação  da  educação  formal  brasileira,  pelos  jesuitas  da

Companhia de Jesus e reproduzido ainda na contemporaneidade:

A escola, diz Comênio, é a arte da imprensa (mimeófrago), os alunos são o papel em branco,

o texto didático é a matriz e o professor (monitor), é aquele que gira a manivela. A escola

básica não precisa de laboratório nem de biblioteca e o professor não é pesquisador,  mas

apenas difusor-repetidor (Comênio apud Nosella, 1986, p.119)

Sendo  o  campo  do  conhecimento  didâmico  e  estando  em  constante  renovação  e

considerando que professores e estudantes são produtores de conhecimentos,  Arroyo (2014)

sugere que a escola e o currículo sejam 

não apenas lugares que armazenam conhecimentos produzidos em cada área, mas também

onde trabalham e chegam sujeitos sociais também produtores de conhecimentos, lugares de

encontro de experiências sociais, de indagações, de leituras de mundo e de si no mundo que

exigem ser reconhecidas e sistematizadas (p.160). 

Deste modo, tal qual descrito na função social  da escola,  nos princípios e objetivos,

compreende-se  que  a  escola  fundamente  suas  ações  com  base  nos  pilares  Conhecimento
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Científico, Expressão Artística e Corporal, Comunicação e Letramentos, para que, em toda e

qualquer  atividade  pedagógica,  se  possa  1)  acessar  os  conhecimentos  científicos,  éticos  e

estéticos  construídos  historicamente  e  2)  reconhecer  e  sistematizar  criticamente  os

conhecimentos produzidos coletivamente pelos sujeitos sociais que da escola são parte.

 A arte é um pilar pedagógico porque amplia a consciência dos indivíduos e promove

um conforto  e  identidade  com o local.  Como afirma Sasso (2014),  as  condições  sociais  e

econômicas  dos  estudantes  do  São  Francisco  deixam  clara  a  necessidade  de  uma  prática

pedagógica que repense o que a escola traz como opção cultural para as/os estudantes e que seja

diversificada e ampla a abordagem da arte na educação. A arte é realmente uma ponte para a

construção do conhecimento ativo e significativo, uma vez que: 

propõe-se,  que a cultura visual  seja considerada como forma privilegiada de  inserir  no

processo educativo as visualidades dando aos estudantes, voz e vez no âmbito escolar, de

forma  a  promover-se  o  diálogo  entre  a  realidade  impressa  em imagens  e  os  conteúdos

curriculares assim como a prática da criação artística crítica dessa realidade e de outros

contextos culturais (p.08). 

A arte tem o poder de promover e expressar a reflexão da relação consigo mesmo e com

o meio  em que está,  além de  poder  ser  manifesta  em múltiplas  linguagens  exercitando  os

sentidos para absorvê-la construindo um pensar ético/estético voltado para a integralidade do

ser.  Essa proposta está consonante com este projeto de educação, uma vez que torna a escola

centro de propagação cultural para a comunidade em que está inserida. Muitas vezes, a primeira

visita a um museu, uma sala de cinema ou uma manifestação cultural dos nossos estudantes são

proporcionadas  pela  escola.  Também,  a  escola  procura  desenvolver  ações  e  projetos  que

potencializam a valorização, a apreciação e a produção da cultura local e mundial. 

A corporalidade  também é pilar  deste  projeto  porque tem um papel  importante  na

constituição da pessoa humana, especialmente no estabelecimento do equilíbrio corporal e na

constituição  das  regras  de  convivência.  O  trabalho  com  essa  área  do  conhecimento  visa

melhorar o desempenho corporal e favorece o aprendizado. Segundo Buchweitz (2000), estudos

atuais da neurociência têm demostrado o papel dos exercícios físicos para o desenvolvimento

do cérebro  e  por  consequência  do  desenvolvimento  das  sinapses  especialmente  quando  os

indivíduos se encontram em atividades físicas orientadas.  

Além disso, a atividade física auxilia estudantes a serem capazes de criar, experimentar

esquemas de regras sociais e coletivas de convivência, preparando-os tanto para o mundo do

trabalho quanto para a convivência social cotidiana. As habilidades de antecipação, julgamento,

consciência,  resolução  de  problemas  de  recompensas  e  controle  de  si  são  constantemente

tópicos dessa prática e reforçam a sua necessidade. 
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O reconhecimento, as experiências de cooperação, superação e o entretenimento tornam

então  essa  atividade  muito  atrativa  para  os  adolescentes  e  muitas  vezes  o  único  foco  dos

estudantes no ambiente escolar. A disciplina de Educação Física nesse contexto muitas vezes

torna-se,  no  ambiente  escolar,  um  diferencial,  pois  possui  muitas  atividades  lúdicas  e

diferenciadas opostas a uma realidade de padronização e homogeneização que temos hoje na

educação tradicional. 

Portanto, as várias possiblidades alcançadas com a atividade física de forma geral não

apenas na disciplina de Educação Física, é pilar importante para se alcançar uma educação ativa

e  significativa,  porque  auxilia  enormemente  na  construção  de  estudantes  preparados  e

habilitados para o aprendizado.  

Isto é fundante do ponto de vista da perspectiva histórico-crítica que compreende o

desenvolvimento  humano  como  um  continuum  onde  atuam  aspectos  biológicos,  sociais  e

culturais.  Mas  também é  o  elo  que  permite  que  a  escola  tenha  sentido  para  e  na  vida  da

juventude. Fazer uma reflexão permanente acerca da juventude também é fundamental para que

a prática pedagógica não se descole da realidade social em que se insere o CED São Francisco. 

Como  já  explicitado  anteriormente,  os  índices  de  fracasso  escolar  são  bastante

significativos no Ensino Médio e também em nossa escola. Pesquisadoras da área afirmam que

isto deve-se, ao menos parcialmente, à constatação de que existe um abismo entre o universo da

escola e as culturas juvenis. Estas, por sua vez, são diversas e têm sido forjadas no seio da

cultura de massas, a partir da segunda metade do século XX (Abramovay, 2015). A mesma

autora destaca que o abismo se consolida na medida em que a escola se coloca como fiscal, juíz

e jurado das práticas culturais que trazem os jovens para este espaço (p.30). Outro fator que

destitui o jovem de sua condição no interior da escola é ser transformado em aluno, ou seja, ser

visto

por uma perspectiva  exterior  a ele,  em uma imposição normativa do sistema de ensino,

perdendo-se de vista a diversidade, as buscas e os parâmetros de comportamento que fazem

parte das modelagens de juventudes. A escola desconsidera, portanto, a cultura juvenil, a

qual se caracteriza por ser dinâmica, diversa, flexível e móvel (p.31)

De um lado,  portanto,  temos  que  o fazer  pedagógico  do CED São Francisco  está

enraizado em um constante processo de reflexão sobre si próprio, o grupo de estudantes a que

atende e a realidade com a qual convivem. De outro, isto implica em conceber que o processo

de  ensino-aprendizagem  não  está  dissociado  da  atividade  de  pesquisa.  Há,  portanto,  uma

simbiose  entre  os  atos  de  ensinar,  aprender  e  pesquisar,  uma  vez  que,  segundo  Freire

(2005[1996]), o conhecimento é fruto da experiência de aproximar-se dos objetos do mundo,

tanto “se ensina e se aprende o conhecimento já existente, quanto se trabalha a produção do
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conhecimento ainda não existente” (p. 28). Isto não significa dizer que a/o professor/a é um/a

pesquisador/a enquanto “uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de

ensinar”, mas sim que “ensino porque busco, porque indaguei,  porque indago e me indago.

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (p.29).

É a partir destes entendimentos que o CED São Francisco busca organizar sua ação

pedagógica segundo  concepções de aprendizagem significativa e ativa, constituindo-se assim

enquanto abordagens pedagógicas centrais deste projeto político pedagógico e foco do trabalho

dessa  instituição.  A primeira,  é  considerada  uma  teoria  de  aprendizagem  e  a  segunda  é

considerada estratégia educacional que tem como intuito tornar a aprendizagem mais efetiva.  

A aprendizagem  significativa,  termo  criado  por  David  Paul  Ausubel  (1908-2008),

considera que aprender significativamente é ampliar e reconfigurar idéias pré-existentes nos

esquemas  mentais  e  usá-las  para  acessar  novos  conteúdos.  Além  disso,  a  aprendizagem

significativa somente ocorre quando um novo conhecimento se relaciona de forma substantiva a

outro conhecimento já existente (Moreira, 1999). 

Santos  (2015)  define  sete  passos  para  alcançar  a  aprendizagem  significativa  que

consideramos relevante registrar neste documento:

A concretização dessa aprendizagem se dá através  do que entendemos ser os sete

passos da (re) construção do conhecimento:

1. O sentir- toda aprendizagem parte de um significado contextual e emocional.

2.  O perceber  -  após contextualizar o educando precisa ser levado a perceber as

características específicas do que está sendo estudado.

3.  O  compreender-  é  quando  se  dá  a  construção  do  conceito,  o  que  garante  a

possibilidade de utilização do conhecimento em diversos contextos.

4.  O  definir-  significa  esclarecer  um  conceito.  O  aluno  deve  definir  com  suas

palavras, de forma que o conceito lhe seja claro.

5.  O  argumentar-  após  definir,  o  aluno  precisa  relacionar  logicamente  vários

conceitos e isso ocorre através do texto falado, escrito, verbal e não verbal. 

6. O discutir - nesse passo, o aluno deve formular uma cadeia de raciocínio através

da argumentação.

7. O transformar - o sétimo e último passo da (re) construção do conhecimento é a

transformação.  O  fim  último  da  aprendizagem  significativa  é  a  intervenção  na

realidade. “Sem esse propósito, qualquer aprendizagem é inócua. (Santos, 2015)

 Já a aprendizagem ativa, considerada como uma estratégia educacional na qual a aula

expositiva deixa de ser foco do processo de ensino e aprendizagem,  baseia-se na concepção de

que a/o estudante pode e deve ser protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Dessa

forma,  pode escolher  como serão  estudados  os  conteúdos  e  determinar  quais  questões  são
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pertinentes de acordo com seus interesses e esquemas de compreensão. O/a professor/a assume

a postura de mediador, orientador e possibilita ao  estudante  pesquisar,  descobrir e resignificar

os conhecimentos escolares, na medida em que é, ele/a próprio/a, persquisador/a. 

Neste processo de ensino-aprendizagem, Anton Makarenko (2005) sugere que deve-se

centrar em exigir o máximo e respeitar ao máximo os estudantes, por meio do estabelecimento

de regras claras. A relação dialógica e o fomento da autonomia e do protagonismo estudantil

não é equivalente à licenciosidade nem à falta de rigor. Os processos tradicionais de ensino-

aprendizagem  compreendem  como  rigor  o  cumprimento  mecânico  do  programa  curricular

padrão e entende por disciplina o cumprimento acrítico de regras formuladas e impostas pelo

professor aos discentes. 

Já  a  prática  educativa  que  propomos,  ao  contrário,  entende  que  o  rigor  se  dá  no

processo de aproximação dos sujeitos (educadores e educandos) aos objetos de conhecimento,

pois “o conhecimento requer disciplina! O conhecimento é uma coisa que exige muito de nós,

que nos faz sentir  cansados,  apesar  de felizes.  E não é uma coisa que apenas acontece.  O

conhecimento, repito, não é um fim de semana numa praia tropical” (Freire, 2000[1987] p.101).

Neste sentido, é fundamental que professores não percam sua autoridade, ou seja, seu

papel específico nesta relação de aprendizagem, qual seja, a de interpelar  estudantes para que

dêem seu máximo, com o máximo de respeito. A diferença entre esta postura e a tradicional é

que o espaço-tempo de aprender, quando se torna um lugar onde as diferenças são reconhecidas

e  as  vozes  dos  diversos  sujeitos  são  levadas  em consideração,  “exige  de  nós  [educadores]

estratégias  para  lidar  com os  antagonismos  em sala  de  aula”  (hooks,  2013,  p.47);  exige  a

postura do educador como também ele um ser inacabado, cujo conhecimento não é total. Exige,

mais que tudo, reconhecer que “a aprendizagem participativa começa num momento enraizado

de sua história de não-participação” (Freire, 2000[1987], p.97). Ou seja,  exige em primeiro

lugar reconhecer os limites da forma com a qual fomos educados – acostumando-nos a receber

ordens e não sabendo como ser responsáveis pela nossa própria formação. 

Assim,  instituir  um processo  ao  mesmo tempo  gerador  de autonomia  intelectual  e

rigoroso no processo pedagógico junto ao corpo discente passa necessariamente por realizar o

mesmo processo junto ao corpo docente. A construção da autonomia é um processo que vai,

pouco  a  pouco,  consolidando  a  possibilidade  de  responder  eticamente  pelas  escolhas,

individuais e coletivas, que se fez: 

Ninguém  é  autônomo primeiro  para  depois  decidir.  A  autonomia  vai  se  contituindo  na

experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas (…). Ninguém amadurece

de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste
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sentido  que  uma  pedagogia  da  autonomia  tem  de  estar  centrada  em  experiências

estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências estimuladoras

da  decisão  e  da  responsabilidade,  vale  dizer,  em  experiências  respeitosas  da  liberdade.

(Freire, 2005[1996], p. 107)

Nesse  caminho  pedagógico  é  imprescindível  que  professores  e  estudantes  estejam

abertos/as  a  desenvolver  uma  postura  diferenciada,  como  referenciado  anteriormente.  O

objetivo  da escola  não é  o  conteúdo em si,  mas  sim a  aprendizagem construída  de forma

contextualizada com o/a estudante para que o conhecimento passe a fazer parte de sua estrutura

cognitiva  enquanto ser integral.  É por meio dos projetos que, em nosso PPP, constituímos as

experiências  mencionadas  anteriormente,  objetivando a construção processual  da autonomia

individual e coletiva de todos os sujeitos que compõem a comunidade escolar. Makarenko, mais

uma vez, traz em sua proposta alguns aspectos inspiradores para esta construção. O método

criado por ele era uma novidade porque organizava a escola como coletividade e considerava a

educação física e a arte como basilares do processo educacional (BENCINI, 2015). 

Ademais,  ele  nos  dá  nortes  importantes  para  a  educação  de  forma  geral,  pois

valorizava a pessoa e sua necessidade de ser feliz. Por isso, esse autor é atual e adequado para o

contexto socioeconômico no qual a escola está inserida, pois nossos jovens encontram-se em

situação  de  vulnerabilidade.  Eles  são,  constantemente,  expostos  às  tentações  de  entrar  em

conflito com a lei para satisfazer o desejo de obter a felicidade . Neste contexto, a escola é um

espaço  de  ressignificação  esses  jovens  e,  para  isso,  necessita  ser  mais  atrativa,  criativa  e

oferecer um caminho realmente possível para encontrar a felicidade; oferecer possibilidades

para que cada estudante seja feliz ao se aventurar a aprender. 

A pedagogia  de  projetos  é  uma das  bases  de sustentação  do atual  projeto  político

pedagógico. Ela foi defendida pelo Manifesto da Escola Nova e a Pedagogia da Autonomia de

Paulo Freire, como um importante instrumento de contextualização e significação ao processo

de aprendizagem. Segundo Moura (2015),

o trabalho por projetos é um instrumento importante para uma construção significativa e

compartilhada  do  conhecimento,  contribuindo  para  uma  educação  transformadora,

mostrando-se como um meio capaz de devolver à escola seu papel de espaço educativo e de

transformação social. Essa postura de se trabalhar por meio de projetos auxilia na formação

integral  dos indivíduos,  já  que  cria diversas  oportunidades  de  aprendizagem conceitual,

atitudinal, procedimental para os mesmos. [...] a incorporação de novas atitudes e valores

incentive a construção de uma mentalidade democrática entre educadores e educandos, bem

como  analisar  as  contribuições  do  trabalho  por  projetos  para  a  formação  integral  do

educando,  objetiva  ainda,  compreender  as  novas  reflexões  e  concepções  exigidas  na

contemporaneidade no que se refere à educação/conhecimento/formação do aluno e também
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de identificar as vivências sociais dos alunos para que se possa valorizá-las e contextualizá-

las na prática educativa. (p.02)

No trabalho com projetos não existe um percurso fixo; projetar implica em ter uma

abertura para o desconhecido e a capacidade de se adaptar, de flexibilizar para reformular metas

e caminhos perante às dúvidas e desafios que surgem e pode ser dividido em: problematização,

desenvolvimento, aplicação e avaliação. 

Hernández (1998),  por sua vez,  vai  além e afirma que os projetos  colaboram para

ampliar  a compreensão de estudantes sobre o conhecimento contidos nos livros e no mundo de

forma geral e ajudam a construir sua própria identidade. Eles não devem seguir  um padrão pré-

estabelecido e deve-se considerar a evolução integral do/a estudante durante o processo, não só

o  resultado  alcançado.  Nessa  perspectiva,  o  percurso  é  o  mais  importante,  o  erro  é  uma

oportunidade  de  aprendizagem  que  deve  ser  explorada  no  sentido  de  se  refletir  sobre  as

escolhas e para pensar novas estratégias de superação das adversidades.  

Em  síntese,  a  prática  pedagógica  que  propomos  objetiva  estimular  a  autonomia

intelectual de estudantes por meio de atividades planejadas por professores para promover o

uso de  diversas  habilidades  de  pensamento  como interpretar,  analisar,  sintetizar,  classificar,

relacionar  e  comparar  de forma partilhada  com seus pares.  Esta  concepção encontra-se em

consonância  com  a  pedagogia  histórico-critica,  proposta  no  Currículo  em  Movimento  da

SEEDF,  uma  vez  que  o/a  estudante  possa  ser  protagonista  na  investigação  e  na  busca  de

respostas em um processo autônomo de (re)construção de conhecimentos.  
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8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Também na construção do ensinar e aprender é preciso surpreender, possibilitar às/aos

estudantes  viagens  no  tempo,  questionar  as  representações  “únicas”  da  realidade,  estar  em

contato com a natureza e com a vida, seja levando-as para a sala de aula, seja forjando outros

espaços de aprendizagem que não esta. É preciso, sobretudo, acolher as/os jovens com afeto,

ajudá-las/os a se comunicar e a sonhar em ser melhores do que hoje demonstram ser; é preciso

que todos os sujeitos sociais que frequentam a escola reaprendam a brincar e que lhes sejam

possibilitada a participação ativa na busca pelo conhecimento em seus mais diversos espaços.

Enfim, é preciso que o trabalho pedagógico desperte o interesse e o apreço pelo conhecimento e

enxergue  nas/os  estudantes  sua  potencialidade,  estimulando-as/os  a  manifestá-las  em  suas

produções escolares, reconhecer o esforço e o crescimento individual e coletivo dos estudantes. 

 O Currículo em Movimento reforça a ideia quando diz que

a SEEDF tem como objetivo principal promover a reorganização do espaço/tempo escolar e

da proposição de estratégias  metodológicas que favoreçam a efetividade do processo de

ensino aprendizagem, da prática docente e das relações professor-estudante, com vistas à

melhoria dos indicadores educacionais (2010, p.15)

A organização do trabalho pedagógico na escola está  fundamentada nos pilares  do

CED  São  Francisco,  os  quais  foram  determinados  pelos  princípios  e  concepções  teóricas

orientadores da prática pedagógica. Até o presente momento, a escola se organizou a partir de

uma  proposta  híbrida,  ou  seja,  da  implementação  de  uma  grade  horária  curricular  e,  em

paralelo, por meio da realização de projetos interdisciplinares. Segundo o PPP “DNA Chicão”,

Seguindo a cadeia  do DNA da educação que estamos propondo,  o  trabalho pedagógico

contempla  ações  de  prática  tradicional  e  inovadora  como  uma  nova  possibilidade  que

acolhe os profissionais da educação em sua diversidade de formação e ao mesmo tempo

possibilita a transformação de sua prática, respeitando os limites da formação e oferecendo

capacitação para dar segurança aos docentes nessa nova constituição genética da educação

proposta pelo São Francisco. 

A partir da experiência vivida e das reflexões realizadas, ou seja, da práxis educativa

desenvolvida desde a implementação dessa proposta, avaliamos que o trabalho pedagógico a

ser  realizado  no  CED  São  Francisco  deve  aprofundar  a  materialização  dos  pilares,  dos

princípios e da função social da escola. Deste modo, ele passa agora a se organizar no sentido

de conjulgar práticas inovadoras e integradoras em sala de aula e fora dela, tendo como coluna

vertebral de organização do currículo os projetos interdisciplinares. 

A  articulação  entre  as  práticas  inovadoras  e  a  pedagogia  de  projetos  deve  ser

implementada por meio de um compromisso institucional e pedagógico que, enquanto tal, se dá
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como resultado de nossa práxis educativa, não apenas nos projetos já citados anteriormente,

mas principalmente no que diz respeito à prática de sala de aula. Modificar o contexto em que

se dão as práticas de ensino-aprendizagem e avaliação dentro do âmbito do ensino disciplinar é

fundamental para garantir a efetiva realização dos aprendizados e da função social da escola. É

importante ressaltar que compreendemos que este é um processo gradual, sendo nosso desafio

para os próximos anos “contaminar” a sala de aula, ou seja, o espaço de transmissão tradicional

de conhecimento,  com os princípios  e dispositivos pedagógicos  que já norteiam as práticas

pedagógicas  realizadas  nos  “grandes  projetos”  da  escola,  principalmente  no  que  tange  à

materialização da interdisciplinaridade e a relação entre vida cotidiana e conteúdos curriculares.

As práticas  consideradas  tradicionalistas  de ensino não são tidas  como desnecessárias,  mas

devem estar submetidas aos princípios e pilares pedagógicos da escola. Por exemplo: uma lista

de exercícios para fixação de conteúdo é uma prática inovadora desde que esteja inserida em

um contexto de resolução de uma situação problema ligada aos objetivos de um determinado

projeto. 

As transformações que estamos implementando estão previstas pela própria política de

semestralidade,  a  qual  a  escola  adotou  de  modo  definitivo  em  2016.  Seu objetivo  é  “a

reorganização dos tempos e espaços escolares, favorecendo as aprendizagens dos estudantes no

Ensino Médio e consolidando novos conhecimentos que visam o desenvolvimento do senso

crítico e da autonomia intelectual” (SEEDF, 2013, p.07). Desde antes da implementação dessa

política,  o  trabalho  pedagógico  já  buscava  assentar-se  na  1)  abertura  da  cultura  erudita  e

acadêmica às culturas locais; 2) avaliação formativa; 3) diálogo entre professores e estudantes;

4)  protagonismo  dos  estudantes  (SEEDF,  2013).  A partir  da  semestralidade,  no  entanto,  a

organização do trabalho pedagógico aprofundou a busca por reestruturar  o tempo escolar  e

ressignificar o currículo, diversificando ainda mais as estratégias de ensino e apoiando-se, por

exemplo, nas orientações sobre reagrupamento (SEEDF, 2013). 

Até agora, nosso fazer pedagógico tem sido uma trama complexa que envolve aulas

disciplinares  com  práticas  de  ensino-aprendizagem  e  avaliação  diversificadas,  um  projeto

semanal  de  reagrupamento  nomeado  Selfie  Pedagógico,  dois  projetos  interdisciplinares

semestrais  -  Feira  do  Conhecimento  e  Festival  de  Cinema  Chica  de  Ouro  -,  um  projeto

interdisciplinar  anual  de  escrita  de  TCC,  a  realização  de  simulados  do  PAS e  ENEM e  a

implementação da Educação de Tempo Integral.

A Matriz Curricular do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF e

dessa Unidade escolar  na modalidade  ensino regular  de regime anual  com organização em

semestralidade totaliza 30 horas semanais para o turno diurno e organizada em 4 Áreas de
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Conhecimento, 14 dimensões e perpassada por 4 eixos transversais. As áreas do conhecimento

são:

 Linguagens,  seus  Códigos  e  suas  Tecnologias,  com  os  seguintes  componentes

curriculares: 

◦ Língua Portuguesa com 4 horas semanais, Educação Física com 2 horas semanais,

em regime anual; 

◦ Artes com 4 horas semanais, Inglês com 4 horas semanais e Espanhol com 4 horas

semanais, disicplinas estas ministradas no regime semestral. 

 Matemática e suas Tecnologias, com os seguintes componentes curriculares: 

◦ Matemática com 3 horas semanais, em regime anual

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com os seguintes componentes curriculares:

◦ Física com 4 horas semanais,  Química  com 4 horas semanais  e Biologia  com 4

horas semanais, em regime semestral. 
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 Ciências Humanas e suas Tecnologias, com os seguintes componentes curriculares: 

◦ História com 4 horas semanais, Geografia com 4 horas semanais, Filosofia com 4

horas semanais e Sociologia com 4 horas semanais, em regime semestral.

 A Parte Diversificada anteriormente era destinada à complementação das disciplinas de

matemática e espanhol, devido ao diagnóstico de necessidades pedagógicas realizado na

unidade escolar, sendo 1 hora para Projeto Interdisciplinar da disciplina de Matemática

e 2 horas para Espanhol que passava ter 4 aulas semanais no regime de semestralidade.

No entanto, a SEEDF teve o entendimento de que o gasto financeiro com professores

estava acima da busca por resultados educacionais e redefiniu o proposto no PPP. A

partir  de  2018,  o  PD  passa  a  visar  instrumentalizar  os  estudantes  na  prática  da

interdisciplinaridade  dos  conhecimentos  e  informações  e  aplica-las  aos  projetos

individuais  e  coletivos  sugeridos  tanto  por  professores  quanto  por  estudantes  ou

comunidade escolar.
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 Os  eixos  transversais  que  norteiam  as  práticas  disciplinares  bem como  os  projetos

interdisciplinares são Educação para a Diversidade e Cidadania, Educação em e para os

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.

A carga horária semanal totaliza 30 horas/aula (módulo-aula) ou 25 horas (hora-relógio),

somando  500  horas  (hora/relógio)  semestrais  e  1000  horas  (hora/relógio)  por  ano.  A

organização da semestralidade se dá segundo a divisão em dois blocos, conforme o quadro

abaixo:

O  Selfie  Pedagógico,  os  TCCs,  a  Feira  do Conhecimento,  o  Festival  de Cinema

Chica de Ouro são os projetos que constituem a espinha dorsal da organização curricular e

propõem uma prática mais libertadora, ao estimular e promover a autonomia dos estudantes na

construção do conhecimento, tornando-a mais ativa e significativa – conforme preconizado pela

função social da escola, seus princípios, objetivos e pressupostos teóricos. O estudante pode

organizar seu tempo de estudos na escola e seu currículo, desde que siga as regras da instituição

e que vença todos os conteúdos anuais/bimestrais/semestrais de todas as matérias, respeitadas

as adaptações necessárias  prevista na lei considerando as limitações individuais. Ao eleger em

quais conteúdos vai focar e quanto tempo vai dedicar a cada um deles, de acordo com suas

preferências  e  necessidades,  ele/a  traça  o  seu  próprio  roteiro  individual  de  estudos  em

consonância com os planejamentos semestrais/anuais de cada disciplina. 

O ideal é que a instituição possa oferecer a todos os discentes um suporte constante,

com um professor orientador de cada disciplina nos novos espaços destinados a aprendizagem

ativa e significativa e um professor em sala, para atender a demandas mais específicas. Para
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isso, é necessário cumprir os parâmetros sugeridos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)

quanto ao número de estudantes por turma, ou seja, 30. Também é necessário permitir  uma

adaptação na distribuição de carga, para que os professores também possam se adequar a essa

nova perspectiva.

O Selfie Pedagógico é uma redefinição da intervenção pedagógica do 2° bimestre letivo

de  2015  com  o  nome  de  “Grupos  de  Estudos”  sugerido  pela  direção  da  escola  após  as

avaliações do Conselho de Professores do 1º bimestre, com objetivo de atender as solicitações

do corpo docente de providências para os problemas pedagógicos e disciplinares constados e

registrados nas atas das turmas tanto do turno matutino quanto vespertino. Tendo em vista as

observações feitas pelos estudantes durante a execução do projeto “Grupos de Estudos” e a

necessidade  de  uma  mudança  efetiva  no  processo  educacional,  em  função  dos  resultados

alcançados, da insatisfação do corpo docente e da falta de estimulo dos estudantes. No Selfie

pedagógico, o professor oferece, sozinho, em parceria com outros professores, com estudantes

ou com membros da comunidade, uma atividade para escolha do estudante, que pode também

escolher se dedicar ao seu roteiro individual de estudos.  

Esta nova proposta mantém as avaliações bimestrais/semestrais, mas abre um leque de

possibilidades  de  instrumentos  de  avaliação  da  aprendizagem,  e  permite  que  o  estudante

indique caminhos para estas avalições e programe melhor seu tempo de preparação para esta

etapa importante  do processo pedagógico,  libera  o estudante  para avançar  com o conteúdo

quando se sentir  seguro e  ou permanecer  um pouco mais  de tempo no que percebeu mais

desafios  a  serem  vencidos.  O  professor  pode  realizar  uma  educação  individualizada,  se

dedicando mais aos jovens com necessidades de um suporte pedagógico maior ou a grupos com

as mesmas demandas.

A sala de aula passa a ser um espaço aberto ao atendimento individual ou de grupos e

não mais de uma turma com interesses diversos ou até mesmo antagônicos.  Invertemos, assim,

a relação professor/estudante e ela passa a ser estudante/professor, sem prejuízo pedagógico do

conteúdo mínimo orientado pela Secretaria de Estado de Educação do DF e considerando o

tempo que os estudantes se mantem concentrados nas aulas de formato tradicional.

O  processo  não  está  fechado,  está  em construção  e  esta  postura  deve  permear  o

pensamento de todos, lembrando que só com a prática é possível aprimorar a técnica. Propomos

respeitar os graus de maturidade dos estudantes durante o processo e fazer escala de adaptação

dos primeiros anos à nova proposta, considerando a diferença entre o formato tradicional a que

estão acostumados e a proposta atual.
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Um dos pontos fundamentais na organização do trabalho pedagógico é o planejamento

das ações/atividades/conteúdos a serem abordados. O planejamento se dá nas Coordenações

Pedagógicas realizadas semanalmente, ora com todos os professores na Coordenação Geral, ora

por área do conhecimento,  ora individualmente.  Além de planejar,  é imprescindível  dedicar

tempo  para  a  reflexão  e  o  estudo,  garantindo  a  formação  continuada  e  estimulando  o

pesquisador  que  existe  em  cada  educador.  O  tempo  dedicado  à  Coordenação  Pedagógica

permite que dúvidas dos docentes possam ser sanadas por meio de grupos de estudos, palestras,

seminários, estudos de casos e rodas filosóficas com convidados/palestrantes e a equipe gestora,

para  alinhar  as  concepções  metodológicas  com  a  práxis  pedagógica.  Os  momentos  de

Coordenação/ planejamento/ estudo (formação continuada) são fundamentais para a execução

do Projeto Político Pedagógico e ocorrem preferencialmente às segundas-feiras. 

As segundas-feiras são realizadas coordenações coletivas dedicadas prioritariamente aos

projetos interdisciplinares e formação em serviço: Selfie Pedagógico, Feira do Conhecimento,

Festival de Cinema, TCC, palestras, oficinas, rodas de conversas, entre outros. As ações são

discutidas e acordadas entre direção, coordenação e o corpo docente, desde o planejamento até

execução de cada etapa dos projetos. Às quartas-feiras são realizadas coordenações coletivas

dedicadas  prioritariamente  a  questões  do  funcionamento  pedagógico,  disciplinar  e

administrativo.  Neste  momento  ocorrem  atividades  como  o  planejamento  de  provas  ou

avaliações coletivas; deliberação sobre datas e calendário; questões disciplinares individuais ou

coletivas; demandas do Serviço de Orientação Educacional e da Sala de Recursos. 

Na terça-feira se reúnem os professores da área de Ciências da Natureza, na quinta-feira

os da área de Códigos e Linguagens e na sexta-feira os da área de Humanas. As coordenações

por  área  permitem  que  professores  que  trabalham  assuntos  ou  conteúdos  comuns  ou

complementares,  em  duas  ou  mais  disciplinas,  planejem  seus  cronogramas  e  práticas  e

complementem a aprendizagem dos estudantes sobre os mesmos.

A escola  possui  no  Atendimento  de  Apoio  uma  Equipe  de  Apoio  a  Aprendizagem

(EAEE)  composta  por  uma  pedagoga  itinerante;  uma  Orientadora  Educacional  e  Ensino

Especial com Sala de Recursos Generalista com duas professoras (uma da área de Humanas e a

outra de Ciências da Natureza) e Classe Especial.  A Sala de Recursos atende os estudantes

especiais  que  estão  inclusos,  com atendimento  individualizado  e  também  com trabalho  de

adaptação dos conteúdos e avaliações realizados com os professores em coordenação.  Equipe

de apoio foi acrescida de um grupo dedicado ao atendimento de alunos com deficiência visual.

Atendem alunos de Ensino Médio e anos finais do Ensino Fundamental de toda a Regional de

Ensino  de  São  Sebastião. A pedagoga  itinerante  atende  casos  delicados  de  estudantes  que
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precisam de orientação a médio-longo prazo e muitas vezes encaminhamentos, identificados

por professores, coordenadores, orientação educacional ou direção. O Serviço de Orientação

Educacional  atua  junto  à  direção,  coordenação  e  professores,  pensando  e  implantando

estratégias  coletivas,  bem  como  atende  os  casos  individuais  de  questões  pedagógicas,

disciplinares e emocionais, junto da direção e coordenação.

O  projeto  político  pedagógico  está  embasado  pela  formação  continuada  do  corpo

docente,  e sustentada no diálogo com e entre os segmentos: Conselho Escolar,  Professores,

Grêmio  Estudantil,  Grupo  de  Mediadores  Escolares,  Responsáveis  legais,  Servidores,

Voluntários, possibilitado em momentos como os Conselhos Participativos, as reuniões com os

estudantes, as mães, pais e responsáveis e claro as Assembleias realizadas com a comunidade

escolar.

 A escola  realiza  semestralmente  assembleias  gerais,  e  bimestralmente  reuniões  de

responsáveis  e  mestres.  Historicamente  estes  momentos  têm  sido  de  pouca  presença  de

responsáveis e comunidade em geral. Mesmo em casos em que comunicação ativa é realizada,

em casos de indisciplina, infrequência ou mesmo saúde, muitas vezes o contato é difícil ou os

responsáveis atendem, mas não comparecem à Instituição.  Apesar da modesta presença dos

responsáveis nas reuniões e outros momentos educacionais, outros integrantes da comunidade

utilizam e frequentam o espaço da escola. Muitos ex-estudantes atuam como voluntários ou

Educadores  Sociais  Voluntários,  em  Projetos  como  Selfie  Pedagógico,  Produtora  EmCena,

Festival de Cinema Chica de Ouro, Esporte a Meia Noite.

Nesta perspectiva metodológica toda a comunidade escolar “entra para aprender e sai

para ensinar”. A postura de aprendiz deve ser compartilhada por todos, e as relações passam da

posição vertical para a horizontal, onde o diálogo é elemento essencial para manter o ambiente

saudável e propicio a aprendizagem ativa e significativa.
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9 – ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

É preciso distinguir a avaliação da verificação da aprendizagem e da nota, além de

distinguir a avaliação a serviço da seleção e a avaliação a serviço da aprendizagem. A proposta

é estabelecer os critérios de avaliação coletivamente entre os professores. A avaliação que se

pretende  nessa  Instituição  Educacional  é  aquela  que  repensa  a  questão  das  diferenças  em

rendimento  escolar,  pressupõe  que  as  pessoas  são  diferentes,  comportam-se  de  maneiras

diversas, tem ritmos distintos de aprendizagem.

Devemos definir o propósito da ação: por que estamos avaliando? Que técnicas utilizar

para coletar as informações? Como interpretamos os resultados? Quais decisões tomar a partir

dos  resultados  apresentados?  Identificar  os  pontos  fortes  e  as  deficiências  no  domínio  das

habilidades em relação aos conteúdos avaliados.  Observar como um grupo de alunos se sai em

comparação a uma avaliação individual, para que não somente seja revelada uma fotografia da

realidade  sem atuar  na modificação  dos  processos.  Principalmente  quando se trabalha  com

projetos rever os instrumentos e objetivos da avalição são fundamentais. 

Deve-se levar em consideração que a avaliação pode ser vista com um sentido mais

amplo,  não  apenas  para  indicar  se  houve  aprendizagem  ou  não,  mas  principalmente  para

melhorá-la, visando o alto desempenho dos alunos. Inclui não somente o processo de coletar e

sintetizar informações, mas, sobretudo, interpretar as informações coletadas para auxiliar nas

tomadas de decisões referentes ao uso dos resultados, para a correção de desvios, mudanças de

percurso e atitudes. 

A Avaliação Informativa dos alunos em regime de dependência mantém a avaliação

utilizando provas por disciplina e interdisciplinares, trabalhos ou formas alternativas propostas

pelos professores que estejam de acordo com as leis educacionais e as orientações da Secretaria

de Educação.

Aqui mais uma vez sugerimos algumas possibilidades, disponíveis na internet e com

explicações  mínimas,  que devem ser aprofundadas  pelos  docentes  que desejarem fazer  uso

delas como instrumentos de avaliação. Lembramos que os referenciais se encontram em item

próprio destinado a este fim; entre estes instrumentos citamos: 

  Provas - prova com cola; cardápio de provas; provas com consulta; provas orais,

interdisciplinares e simulados.  

 Portfólio - é um conjunto organizado de trabalhos produzidos pelo aluno ao longo de

determinado período (o ano letivo,  por  exemplo).  Quando bem montada,  essa coletânea  se

transforma em um excelente instrumento  de avaliação.  Ela deve reunir  as atividades  que o
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estudante  considera  relevantes,  escolhidas  depois  de  uma análise  feita  com a sua ajuda.  O

critério  da  escolha,  vale  lembrar,  não  pode ser  apenas  o  da  excelência.  O que  importa,  é

selecionar trabalhos que demonstrem a trajetória da aprendizagem. O ideal é que o portfólio

tenha a seguinte estrutura:  introdução  (apresentação do conteúdo), uma  breve descrição  de

cada trabalho, as datas em que eles foram feitos, uma seção de revisão com reflexões e uma

autoavaliação – parte reservada aos seus comentários; 

 Trabalho de Pesquisa -  A pesquisa é antes de tudo a produção de conhecimento,

interpretação  e  explicação  dos  fatos  e  fenômenos  naturais  e  sociais,  indicação  de  novas

respostas  aos  problemas  que  se apresentam.  Trata-se  de  investigar,  levantar  dados,  realizar

diagnósticos, sistematizar estes dados visando uma análise rigorosa que contribua na elaboração

da ciência, é um processo de descoberta; 

 Seminário - é um procedimento metodológico, que supõe o uso de técnicas (uma

dinâmica de grupo) para o estudo e pesquisa em grupo sobre um assunto predeterminado. O

objetivo  é  um  só:  leitura,  análise  e  interpretação  de  textos  dados  sobre  apresentação  de

fenômenos e / ou dados quantitativos vistos sob o ângulo das expressões científicas-positivas,

experimentais e humana;

 Auto avaliações  -  A auto avaliação ou avaliação interna  é  um processo cíclico,

criativo  e  renovador,  de  análise,  interpretação  e  síntese  das  dimensões  que  definem  a

instituição;  visa  o  aperfeiçoamento  da  qualidade  do  ensino,  da  aprendizagem  e  da  gestão

institucional, com a finalidade de dar continuidade ao processo de transformação da própria

universidade e da sociedade, enquanto uma instituição comprometida com o ensino, a pesquisa

e a extensão.;

 Produções audiovisuais – produções de vídeos dos estudantes sobre os conteúdos,

com temas específicos como no caso do Festival de Cinema Chica de Ouro;

 Mapas Conceituais - A proposta de trabalho dos Mapas Conceituais está baseada na

ideia  fundamental  da  Psicologia  Cognitiva  de  Ausubel  que  estabelece  que  a  aprendizagem

ocorre por assimilação de novos conceitos e proposições na estrutura cognitiva do aluno. Novas

ideias  e  informações  são  aprendidas,  na  medida  em  que  existem  pontos  de  ancoragem.

Aprendizagem implica em modificações na estrutura cognitiva e não apenas em acréscimos.

Mapas Conceituais são representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam relações

entre conceitos ligados por palavras. Representam uma estrutura que vai desde os conceitos

mais  abrangentes  até  os  menos  inclusivos.  São  utilizados  para  auxiliar  a  ordenação  e  a

seqüenciação hierarquizada dos conteúdos de ensino, de forma a oferecer estímulos adequados

ao  aluno.  Nesta  perspectiva  parte-se  do  pressuposto  que  o  indivíduo  constrói  o  seu
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conhecimento partindo da sua predisposição afetiva e seus acertos individuais.  Estes mapas

servem para  tornar  significativa  a  aprendizagem do aluno,  que  transforma o  conhecimento

sistematizado em conteúdo curricular, estabelecendo ligações deste novo conhecimento com os

conceitos relevantes que ele já possui;

 Bancas Interdisciplinares - A banca examinadora e seus componentes desempenham

um papel crucial e importantíssimo para a avaliação do estudante, não somente referente ao seu

trabalho, mas com informações relevantes que podem auxiliar o seu desenvolvimentoou então

desencorajá-lo de seguir pesquisando e produzindo. Cabe ao examinador saber dosar as críticas

de modo que sejam construtivas e salutares e que também faça os elogios e mostre claramente

quais são os pontos fortes do trabalho analisado, estabelecendo claramente qual o caminho que

deverá ser seguido pelo estudante para continuar sua pesquisa deste ponto em diante;

 Resumos e resenhas seguindo normas de produção textual vigentes;

 Artigos– texto com estrutura formal, seguindo as normas da ABNT, sobre qualquer

tema que inclui uma pesquisa e siga regras básicas de produção científica; 

 Produções e Apresentações Artísticas – as obras de arte produzidas pelos estudantes

(músicas, esculturas, poemas, imagens, quadrinhos, esquetes teatrais, coreografias, etc.) e suas

respectivas apresentações, seja na forma de exposição, saraus e shows (dança, música, poesia),

dramatização; 

 Conselhos  Participativos  -  No  âmbito  escolar  os  Conselhos  de  Classe  são

importantes estratégias na busca de alternativas para a superação dos problemas pedagógicos,

principalmente quando seus articuladores apresentam a habilidade de gerenciar a contradição

inerente a essa colegialidade.   O Conselho de Classe Participativo.  Ele ocorre ao final dos

primeiro e terceiro bimestres e permite que cada turma tenha a possibilidade de, em diálogo,

afinar sua atuação junto ao grupo de professores. 

Valorizamos as práticas inovadoras utilizadas pelos professores de forma individual e

pontual, e desejamos com isso que elas se tornem frequentes, compartilhadas e planejadas pelo

coletivo do corpo docente. Consideramos os procedimentos alternativos paralelos, como opção

para atender aos alunos que precisam de mais tempo e estímulo para atingir o que se definiu

como  o  mínimo  qualitativo  de  aprendizagem  por  disciplina  e  série.  A este  procedimento

chamamos de recuperação paralela ou ao longo da aprendizagem (processual).  

Os  projetos  desenvolvidos  na  escola  poderão  criar  instrumentos  específicos  de

avaliação,  e  a  participação  dos  estudantes  nos  projetos  e  atividades  também  poderão  ser

considerados  como   instrumento  de  avaliação  utilizado  pelo  corpo  docente  com vistas   a
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garantir mais que resultados quantitativos,  necessários nos relatórios formais, mas acima de

tudo garantir a aprendizagem ativa e significativa.

A escola passa a ser uma aliada dos estudantes e das famílias, e não mais aquela que

pune com a reprovação ou a que desestimula o estudo e a busca pelo conhecimento como

demonstram os índices atuais de pesquisa sobre a relação (Professor X Estudante X Escola),

(Escola X aprendizagem) e (Aprendizagem X Profissionais da Educação). É evidente que estas

relações necessitam mudar para relações de cooperação, e não mais de confronto, embate e

culpabilização dos segmentos envolvidos neste processo.

Mais que trabalhar com projetos, o Centro Educacional São Francisco  constrói uma

prática  pedagógica  que  possibilita  a  evolução  do  processo  educacional,  estimulando  a

independência  dos  estudantes  na  busca  e  construção  do  conhecimento  (respeitando  as

necessidades  individuais  e  dando  o  suporte  para  superar  os  desafios),  com  projetos  que

oportunizam  e  estimulem  um  maior  envolvimento  do  discente  no  processo  ensino-

aprendizagem.  Isto  é  possível  com a  instrumentalização  dos  jovens  para  que  saibam fazer

escolhas conscientes e responsáveis e com a formação continuada dos docentes.

Os  professores  têm  papel  fundamental  neste  contexto,  atuando  como  tutores  dos

roteiros de estudos, dedicando todo tempo (de regência, horas residuais e algumas horas da

coordenação) para este fim, sem esquecer a importância do estudo/pesquisa e do planejamento

individual e coletivo.
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10 - PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação traçado por esta gestão e registrado no Projeto Político Pedagógico ...

vem imbuído do intuito de alcançar a excelência no processo pedagógico, tendo em mente que

a ideia é respeitar ao máximo o indivíduo, mas atentos às relações interpessoais saudáveis  e

convívio ético,  para se exigir o máximo  que cada um tem a oferecer. 

O  Plano  de  Ação  está  dividido  em  ações  pedagógicas:  elaborar  estratégias  para  a

revisão/execução do PPP das escolas:   (Chicão e UIPSS); implantar práticas  e projetos que

possibilitem  o  desenvolvimento  integral  dos  estudantes  e  estimule  o  envolvimento  dos

professores, servidores e comunidade; melhorar os índices de desempenho da escola; diminuir a

evasão  e  o  abandono  escolar.  (Chicão);  incentivar,  valorizar  e  apoiar  ações  inovadoras  na

prática docente que contemplem o PPP da escola;  promover momentos lúdico-pedagógicos;

estimular e divulgar a produção cultural e científica dos jovens e educadores; abrir espaços para

o estudo e a  formação continuada dos docentes e  servidores;  incentivar  a avaliação inter  e

multidisciplinar; manter a avaliação atitudinal; Implementar projeto das comissões solidárias.

Como objetivos financeiros foram elencados: promover ações que facilitem a execução do

PPP  e  do  Plano  de  Trabalho  Orgulho  Chicão  (2017-2019)  em  conformidade  com  o

cumprimento das leis vigentes, orientações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal  e  dos  Órgãos Governamentais.  Utilizar  as  verbas  do PDAF, PDDE e PROEMI de

acordo com a lista de prioridades aprovada pelo Conselho Escolar/ comunidade escolar. As atas

de prioridades das verbas são elaboradas a partir de sugestões levantadas junto à comunidade

escolar. Estas são colhidas nas reuniões de coordenação pedagógica, nos conselhos de classe

participativo e nas assembleias gerais. Estas sugestões são discutidas no Conselho Escolar, que

determina as prioridades de gastos e investimentos.

Os projetos e ações apresentados pela comunidade escolar devem buscar a sustentabilidade

e a independência financeira da escola. A prestação de contas será apresentada semestralmente

ao Conselho Escolar, que deverá divulgar a mesma para a comunidade escolar (nos murais, nas

reuniões e assembleias). 

Na  dimensão  administrativa,  o  trabalho  desenvolvido  na  escola  deve  estimular  e  abrir

espaços para participação da família  e  da comunidade na escola,  realizando e valorizando:

reuniões, eventos, comissões solidárias e assembleias gerais. Para alcançar a excelência em seu

funcionamento, o papel, regras e as funções de cada segmento devem ser conhecidos por todos

os membros da comunidade escolar, sendo papel da direção, do Conselho Escolar e do Grêmio

Estudantil  conhecer,  divulgar  e  incentivar  o  conhecimento  de  todos  sobre  os  documentos

norteadores da gestão escolar.
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Foram traçadas as seguintes metas anuais para o Chicão e o Núcleo de Ensino da UIPSS:

Objetivos administrativos e financeiros

- Promover ações que facilitem a execução do PPP (Chicão e UIPSS) e do presente Plano

de Trabalho;

-  Buscar  promover  a  autonomia  da  Unidade  de  Ensino  em  conformidade  com  a

Constituição Federal, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e demais leis vigentes;

- Utilizar as verbas destinadas à escola de acordo com a lista de prioridades elencadas e

aprovadas em conjunto pela Comunidade Escolar/Conselho Escolar;

- Desenvolver ações e projetos que possibilitem auxílio financeiro nas demandas escolares;

- Apresentar com regularidade (semestralmente) a prestação de contas para a comunidade

escolar;

- Definir as funções de cada segmento nas atividades e no quotidiano escolar, com vistas ao

melhor funcionamento da escola e de seus objetivos;

- Manter o diálogo com os diversos segmentos da escola para garantir tomadas de decisão

de forma coletiva e participativa.

Estratégias administrativas e financeiras

- Buscar parcerias de acordos e cooperação com instituições e empresas afins com vistas à

melhoria do funcionamento escolar em seus aspectos material e pedagógico;

-  Manter  murais  informativos  organizados  com  calendários  de  atividades,  horários,

prestação  de  contas  e  demais  avisos  necessários  ao  bom  funcionamento  da  escola  e

comunicados/esclarecimentos para a comunidade escolar;

- Promover a comunicação entre as duas unidades do CEd. São Francisco para interação

pedagógica e troca de experiências entre os docentes em reuniões coordenadas com os dois

grupos;

- Buscar promover a integração entre o CEd. São Francisco e as demais Unidades de Ensino

de  São  Sebastião  com  vistas  a  fortalecer  os  interesses  comuns  institucionais,  docentes  e

discentes.

-  Realizar  reuniões  com todos  os  setores  da  escola  para  esclarecer  dúvidas  e  elaborar

estratégias de ação que promovam o cumprimento das intenções do presente Plano de Trabalho.

- Executar 100% das propostas do Plano de Trabalho;

- Melhorar os índices de desempenho em 10%;

- Diminuir a evasão escolar e o abandono em 10%;

- Fazer 4 reuniões de pais;
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- Promover 2 assembleias gerais deliberativas com a comunidade escolar (no mínimo) ou

sempre que algum setor da escola julgar necessário, respeitando as normas do procedimento;

- Captar 2 parceiros para implementação de projetos pedagógicos.

10.1. Gestão Participativa

OBJETIVOS  METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Garantir 
participação 
efetiva e 
representatividade
dos diversos 
segmentos que 
compõe a 
comunidade 
escolar nas 
Assembleias 
Gerais.

Realização  das 
Assembleias 
Gerais Escolares, 
pelo menos uma 
por semestre. As 
decisões tomadas 
pela Assembleia 
serão devidamente
adotadas e 
cumpridas por 
toda a comunidade
escolar.

Conselho Escolar 
deve informar 
previamente a 
pauta e as datas 
para que possa 
divulgar, junto à 
direção, para toda 
a comunidade 
escolar, 
garantindo a 
representatividade
de todos os 
segmentos.

- Direção e 
Conselho 
Escolar são 
responsáveis 
pelas 
Assembleias e 
por encaminhar
os pedidos e 
deliberações. 
Toda a 
comunidade 
escolar pode e 
deve 
acompanhar e 
cobrar destes as
ações 
pertinentes às 
deliberações 
das 
Assembleias.

- Direção e 
Conselho Escolar

- Semestral 
(mínimo)

Fortalecer o 
funcionamento do 
Conselho Escolar 
como órgão 
colegiado de 
importância 
fundamental para 
o bom 
funcionamento da 
Gestão 
Democrática.

Conselho Escolar 
deve ser 
capacitado para 
realizar todas as 
suas atribuições 
(convocar e 
organizar as 
Assembleias 
Gerais, propor e 
apresentar para 
Assembleia o 
Regimento 
Interno, planejar 
junto à direção os 
gastos e 
investimentos de 
recursos e 
fiscalizar a 
execução dos 
mesmos, propor e 
revisar projetos 
pedagógicos, 
planos e metas, 
auxiliar os 
estudante com o 
Grêmio 
Estudantil, etc.)

Realização de 
reuniões mensais 
ordinárias 
(periodicidade 
mínima) e de 
reuniões 
extraordinárias 
(conforme Lei de 
Gestão 
Democrática)

Avaliado em 
suas ações pela 
Assembleia 
Geral Escolar.

Comunidade 
Escolar

Reuniões mensais 
mínimas. 
Mobilização 
permanente.

Realizar os 
Conselhos de 
Classe 
Participativo

Conforme 
determina a Lei de
Gestão 
Democrática, os 
Conselhos de 
Classe devem ser 
sempre 
participativos, “§ 
1º O Conselho de 
Classe será 
composto por: I 
-todos os docentes
de cada turma e 
representante da 
equipe gestora, na 
condição de 

Atualmente os 
Conselhos de 
Classe são 
realizados durante 
o turno e com 
participação de 
todos os 
segmentos apenas 
no primeiro e 
terceiro bimestres.
Os Conselhos do 
segundo e quarto 
bimestre deverão 
ser adequados 
(realizados no 
contra turno, com 

Conselho 
Escolar deverá 
ser consultado, 
bem como os 
professores em 
coordenação 
para deliberar 
sobre esta 
questão.

Conselho Escolar; 
corpo docente; 
direção

Discutir em 
coordenação e 
adequar a mudança
para o próximo ano
letivo (sugestão)
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conselheiros 
natos; II 
-representante dos 
pedagogos-
orientadores 
educacionais; III 
-representante da 
carreira 
Assistência à 
Educação; 
IV -representantes
dos pais, mães 
e/ou responsáveis 
que se fizerem 
presentes após a 
convocação; V –
estudantes,  a 
partir do 5º ano ou
primeiro segmento
da educação de 
jovens e adultos, 
escolhidos por 
seus pares, 
garantindo-se a 
representatividade
dos alunos de cada
uma das turmas e 
com livre 
participação de 
todos os 
estudantes da 
turma...”

convocação de 
representantes e 
aberto a 
participação de 
todos os 
interessados?)

Formação do 
Grêmio Estudantil

Realizar a 
inscrição de 
chapa(s) e 
realização de 
eleições para 
retomada do 
Grêmio Estudantil

Articulação da 
direção, 
professores e 
estudantes durante
o primeiro 
semestre letivo 
para mobilizar a 
comunidade 
estudantil. 

Grupo de 
representantes 
pode funcionar 
como órgão 
paralelo ao Grêmio
Estudantil, como 
colegiado 
consultivo e 
deliberativo para 
questões 
relacionadas ao 
Grêmio Estudantil 
e de 
representatividade 
dos estudantes

Utilização dos 
recursos públicos 
com maior 
transparência

Dar maior 
visibilidade às 
prestações de 
contas

Divulgar para a 
comunidade 
escolar nos murais
da escola e nas 
reuniões e 
assembleias 
escolares

Conselho 
Escolar deve se
articular e 
fiscalizar as 
ações da UEX 
(Unidade 
Executora)

10.2 Serviço de Orientação aos Estudantes

Objetivos da Orientação Educacional para 2019

Contribuir com práticas pedagógicas para o desenvolvimento integral do estudante; 
Auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes, trabalhando os eixos transversais do Currículo em Movimento da Secretaria de 
Educação- SEEDF: Educação para Sustentabilidade, Cidadania e Diversidade, Educação em e para os Direitos Humanos;
Proporcionar oportunidades de fortalecimento das relações socioemocionais dos estudantes no ambiente escolar;
Desenvolver projetos de vida e hábitos de estudos para os estudantes;
Desenvolver trabalhos que contribua para a formação do professor;
Oferecer oportunidades de integração família-escola;
Apresentar as ações desenvolvidas pelo Serviço de Orientação Educacional-SOE professores, gestores etc.
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Justificativa

Espera-se que as ações desenvolvidas pelo Serviço de Orientação Educacional- SOE, nesta Unidade de Escolar possa promover melhores 
condições de ensino-aprendizagem para os atores envolvidos neste processo. Espera-se também, alcançar um ambiente escolar que 
favoreça a tolerância, o respeito, a solidariedade, a empatia e o bem estar coletivo com vista às aprendizagens dos estudantes.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
EIXO DE AÇÃO: 1- Ação de implantação e implementação do SOE

TEMÁTICAS
(o que?)

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

(como?)

 ENVOLVIDOS
(para quem?)

PERÍODO
(quando)

PARCEIROS
(com quem?)

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

(momentos em que
a escola avalia

coletivamente as
ações)

Organizar e 
sistematizar o 
trabalho a ser 
realizado na 
instituição 
educacional

-Apresentação do 
Serviço de 
Orientação 
Educacional – SOE.
- Decoração do 
ambiente, 
arquivamentos dos 
documentos do ano 
anterior em pastas 
de arquivo morto, 
organização de 
fichas para os 
atendimentos do 
ano vigente, 
organização das 
pastas onde ficam 
as fichas atuais do 
atendimento e 
organização das 
fichas nas pastas de 
cada turma de cada 
turno.

Gestão  e  para  os
professores

Semana pedagógico
início  do  1º
bimestre

Equipe de Apoio 1º Bimestre

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
EIXO DE AÇÃO: 2- Ação Institucional.

TEMÁTICAS
(o que?)

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

(como?)

 ENVOLVIDOS
(para quem?)

PERÍODO
(quando)

PARCEIROS
(com quem?)

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

(momentos em que
a escola avalia

coletivamente as
ações)

Fortalecer o 
processo 
pedagógico através 
das ações que serão 
desempenhadas pelo
SOE.

Conhecimento  do
Regimento  escolar,
do PPP, informações
junto  à  direção
sobre  integração  e
trabalho  dos
docentes  e  dos
servidores no  geral,
participar  da
elaboração  do  PPP,

Gestão  e  toda  a
comunidade escolar.

Durante o ano
letivo.

SOE Anual
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orientação  a
comunidade  escolar
sobre  o  ECA,
colaborar  e
participar  de  ações
que  viabilizem  a
avaliação  das
atividades
pedagógicas.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
EIXO DE AÇÃO: 3- Ações junto aos docentes.

TEMÁTICAS
(o que?)

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

(como?)

 ENVOLVIDOS
(para quem?)

PERÍODO
(quando)

PARCEIROS
(com quem?)

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

(momentos em que
a escola avalia

coletivamente as
ações)

Integrar as ações do 
SOE às do professor
(a), como 
colaboração no 
processo de 
aprendizagem e no 
desenvolvimento do
educando.
Cooperar para 
formação 
profissional dos 
professores.
Promover uma 
Cultura de Paz na 
escola.

Apresentação  do
plano  de  ação  com
as  fichas  dos
atendimentos,
participação  nas
coordenações
coletivas,  nos
conselhos de classe,
auxiliar  nas
dificuldades  de  sua
prática  pedagógica,
motivar  quanto  a
identificação  e
encaminhamento  de
alunos  com
dificuldades  em
todos  os  aspectos
(  social,
aprendizagem,
convívio  social  e
outros  casos  haja
necessidade),
devolutivas  com
orientações  das
fichas
encaminhadas  e  do
atendimento.

Professores,
coordenadores.

2º Bimestre e 4º
Bimestre

SOE, e Rede Interna
e Externa de apoio

1º Bimestre e 3º
Bimestre

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
EIXO DE AÇÃO: 4- Ações junto aos discentes

TEMÁTICAS
(o que?)

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

(como?)

 ENVOLVIDOS
(para quem?)

PERÍODO
(quando)

PARCEIROS
(com quem?)

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

(momentos em que
a escola avalia

coletivamente as
ações)
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Contribuir para o 
desenvolvimento 
integral do 
educando, 
ampliando suas 
possibilidades de 
interagir no meio 
escolar, social e 
profissional como 
ser autônomo, 
crítico e 
participativo.

Apresentação nas 
salas informando 
sobre a função do 
SOE, 
acompanhamento e 
intervenção, 
coletiva ou 
individual aos 
estudantes com 
dificuldades em 
todos os aspectos 
( aprendizagem, 
convívio social) e 
outros casos que 
haja necessidade de 
acompanhamento e 
intervenção. 
Motivação sobre sua
participação nas 
atividades escolares 
e disciplina, 
trabalho sobre 
hábitos de estudos, 
valores, transição, 
prevenções e 
Orientação sexual, 
profissional, 
participando de 
feiras e oficinas. 
Ações preventivas 
contra 
discriminação em 
vários aspectos que 
afete sua moral. 
Motivação para o 
ingresso na 
educação em tempo 
integral. Orientação 
sobre sua 
participação nos 
programas do PAS e
ENEM.
Orientação quanto à
vocação 
profissional.

Estudantes e
professores.

Durante o ano letivo SOE,  Professores,
Gestão  e  Rede
Social.

1º Bimestre e 3º
Bimestre

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
EIXO DE AÇÃO: 5- Ações junto às famílias

TEMÁTICAS
(o que?)

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

(como?)

 ENVOLVIDOS
(para quem?)

PERÍODO
(quando)

PARCEIROS
(com quem?)

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

(momentos em que
a escola avalia

coletivamente as
ações)

Participar ativamente 
do processo de 
integração 
família/escola/comunid
ade, realizando ações 
que favoreçam o 
envolvimento dos pais 
no processo educativo.

Orientação aos pais
sobre a importância

do
acompanhamento
na vida acadêmica

do seu/sua filho (a).
Sondar possíveis
influências, no

ambiente familiar,
que possam
prejudicar o

desenvolvimento do
a/aluno/a na
instituição

educacional,
intervindo e/ou

Pais ou
responsáveis,

professores, gestão
da escola,

coordenadores
pedagógicos.

1º e 2º Semestres. SOE, Gestão e
professores e rede

externa

1º Bimestre e 3º 
Bimestre
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encaminhando para
a rede social de

apoio
interna/externa,

sempre que
necessário. Atender

individual e / ou
coletivamente pais
e / ou responsáveis
e informar aos pais

e aos familiares
sobre os serviços de

apoio social.
Promover o dia da
família na escola, e
outras ações com

palestras e oficinas
profissionalizantes,
trazendo a família

para dentro da
escola.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
EIXO DE AÇÃO: 6- Ações em rede

TEMÁTICAS
(o que?)

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

(como?)

 ENVOLVIDOS
(para quem?)

PERÍODO
(quando)

PARCEIROS
(com quem?)

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

(momentos em que
a escola avalia

coletivamente as
ações)

Assegurar os 
direitos dos 
adolescentes quanto 
a saúde, segurança, 
bem como, orientar 
a comunidade 
escolar como e onde
encontrar os 
diversos serviços de
atendimento ao 
estudante.

Realizar os 
encaminhamentos 
necessários à rede 
social com o 
conhecimento do 
a/gestor/a da 
instituição 
educacional;  
estabelecer parceria 
com profissionais de
outras instituições 
para o 
aprimoramento das 
ações preventivas; 
identificar e 
encaminhar, de 
forma sistematizada,
os alunos que 
apresentam 
problemas de 
conduta e 
dificuldades 
específicas de 
aprendizagem, 
quando necessário; 
conhecer e articular 
ações com as redes 
sociais parceiras.

Estudantes, Família
ou responsáveis,

professores e
direção escolar.

Durante o ano letivo Parceiros externos e
internos do contexto

escolar.

1º Bimestre e 3º
Bimestre
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11 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A Direção, Supervisão e Coordenação fará uso de gráficos do rendimento por turma e

por disciplina para avaliar com o corpo docente o desempenho geral com o objetivo de manter,

descartar,  rever  e/ou  criar  novos  métodos  avaliativos  que  atendam  as  especificidades

observadas nos gráficos e na análise do grupo de professores e da equipe gestora.

O  Conselho  de  Professores  e  o  Conselho  de  Classe  Participativo,  reunido

bimestralmente, onde a turma é avaliada coletivamente esão estabelecidos parâmetros (listados

a  seguir)  para  a  auto-avaliação  das  turmas.  O  conselho  de  professores  avalia  o  conceito

individual  do  aluno  e  o  conceito  coletivo  da  turma  nos  seguintes  itens:  Participação,

pontualidade com os horários e no cumprimento das tarefas propostas pelo professor, Respeito

(pelo outro e pelo ambiente), Interação, Disciplina e se o planejamento pedagógico está sendo

cumprido de acordo com as orientações do PPP, e se os resultados atendem os objetivos e metas

traçadas.

A avaliação do rendimento escolar é um processo contínuo em consonância com a

legislação  e  Diretrizes  de  Avaliação  (SUBEB-SEDF)  e  um  retorno  (feedback)  das  ações

pedagógicas implementadas no Centro de Educacional São Francisco e no Núcleo de Ensino da

Unidade de Internação Provisória de São Sebastião. Deve ser um indicativo para a gestão, o

corpo docente e discente no sentido de rever, adequar e ou modificar as ações implementas para

o cumprimento dos objetivos e metas traçados no plano de trabalho. 

Assim, a avaliação não trabalha a partir de uma resposta esperada, mas indaga as muitas

respostas  encontradas  com  o  sentido  de  ampliação  permanente  dos  conhecimentos

existentes.  Nesse  caso,  o  erro  deixa  de  representar  a  ausência  de  conhecimento,  sendo

apreendido como pista que indica como os educandos estão articulando os conhecimentos

que já possuem com os novos conhecimentos que vão sendo elaborados. (MOURA , 2010)

O Centro Educacional São Francisco se propõe a avaliar constantemente a Proposta

Político Pedagógica DNA Chicão com os segmentos utilizando momentos de reuniões com o

Conselho  Escolar,  Professores,  Grêmio  Estudantil  e  estudantes,  Responsáveis  legais,

servidores, Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião e Colaboradores Voluntários que

podem trazer  um novo ângulo de visão,  por não estarem envolvidos  em tempo integral  no

processo.  Com  o  objetivo  de  manter  abertos  espaços  para  o  diálogo  tão  necessário  no

acompanhamento da execução efetiva do PPP e principalmente na sua avaliação, possibilitando

assim uma analise  mais  ampla  e  participação  efetiva  de  todos na construção de uma nova

educação.

Estratégias pedagógicas
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-  Incentivar  as  diversas  formas  de  avaliações  possíveis,  tais  como:  provas

multidisciplinares,  avaliações específicas,  portfólios,  redações, projetos de pesquisa, projetos

artísticos,  etc.,  respeitando  os  critérios  e  especificidades  de  cada  disciplina,  conteúdo

profissional e turma;

- Proporcionar e incentivar o espaço de formação continuada em conformidade com a

prática e a demanda docente;

- Analisar os dados disponíveis sobre evasão escolar, anualmente, buscando conhecer,

divulgar  e  dialogar  com  toda  a  comunidade  escolar  acerca  do  problema  e  elaborar

estratégias/soluções conjuntas;

- Analisar os dados disponíveis sobre aprovação no PAS e no ENEM, anualmente,

buscando conhecer, divulgar e dialogar com toda a comunidade escolar acerca dos resultados

obtidos pelos estudantes e das estratégias/soluções conjuntas para a continuidade e melhora do

processo, como aquisição de obras do PAS, cursinhos, etc.;

- Garantir e aprofundar a autonomia de todos os agentes e mecanismos democráticos e

participativos de gestão e tomada de decisões (Conselho Escolar, Assembleias, Conselhos de

Classe Participativo, Coordenação Pedagógica, comissões e grupos de trabalho);

- Incentivar a participação dos estudantes, da comunidade, dos familiares/responsáveis

e  dos  servidores  nos  projetos  e  ações  da  comunidade  escolar,  tais  como:  Selfie,  grêmio

estudantil,  Conselho  Escolar,  Conselhos  de  Classe,  Festival  de  Cinema,  Feira  do

Conhecimento, e demais projetos;

- Promover espaços e momentos de estudo aberto, junto a toda comunidade escolar e

corpo docente, para desenvolver estratégias continuadas, visando aperfeiçoar o modelo híbrido

de escola,  previsto no PPP, de maneira a garantir  os dois principais  objetivos  pedagógicos:

diminuir  a  evasão escolar  e  aumentar  as  aprendizagens/índices  de rendimento  acadêmico e

aprovação;

- Incentivar o envolvimento dos responsáveis e da comunidade escolar na vida escolar

dos estudantes;

- Buscar parcerias e manter a escola aberta às atuais, com foco na melhoria de práticas

pedagógicas e projetos (Selfie,  Chica de Ouro,  Feira do Conhecimento,  Clube de Ciências,

Semana da Inclusão, horta, rádio escolar, etc..);

-  Entrar  em  contato  com  as  direções  das  escolas  de  Ensino  Fundamental  2  para

interação  com  os  estudantes  que  serão  alunos  do  CEd.  São  Francisco  para  uma  visita

pedagógica;

1



-  Analisar  todos  os  projetos  realizados  no  ano  anterior  e  discutir  estratégias  que

garantam a continuidade e aperfeiçoamento daqueles que forem de interesse da comunidade

escolar.
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12 - PROJETOS ESPECÍFICOS

O Centro  Educacional  São Francisco  inaugura como uma das  bases  centrais  da

prática pedagógica a pedagogia de projetos, considerada, especialmente pela comunidade

escolar, marco central para o funcionamento da escola. A estrutura de funcionamento e

organização  dos   projetos  serão  implementados  por  meio  de  projetos  de  ensino  que

podem ocorrer em vários espaços e tempos e que dependerão da organização definida

pela  equipe  pedagógica  compartilhada  com  os  estudantes  e  parceiros.  Atendendo,

portanto, aos princípios norteados estruturados no inicio deste documento, especialmente,

de gestão compartilhada.

No momento da concepção e organização dos projetos: (1) os princípios deste PP

deverão  ser  compromissos  dos  seus  organizadores;  (2)  os  eixos  transversais  e  os

conteúdos,  definidos  no  Currículo  em Movimento,  serão  marcos  referencial  para  sua

definição; (3) e o planejamento interdisciplinar é central  na prática de construção. Na

definição dos temas dos projetos, os pilares institucionais – Comunicação e Letramento;

Conhecimento Científico e Expressão Artística e Cultural - serão macro campos diretivos.

Assim,  os  projetos  ficam  organizados  de  duas  formas:  (1)  Os  projetos

estruturantes da  escola  nos  quais  toda  equipe  pedagógica  (Direção,  Professores  e

Coordenação Pedagógica)  será responsável pela organização, execução e avaliação e têm

como objetivo garantir a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de habilidades gerais

especialmente  trabalho  coletivo,  cooperação,  autonomia  e  outras;  (2)  Os  projetos  de

ensino que podem ocorrer nas salas de aula disciplinar nos quais um ou mais professores

são  responsáveis  pela  organização,  execução  e  avaliação,  mas  estas  fases  podem

acontecer de forma compartilhada com a equipe pedagógica da escola. O objetivo dos

projetos de ensino é implementar a pedagogia de projetos no planejamento disciplinar

para  garantir  a  integração  de conteúdos,  mas também tem a  possiblidade  de  oferecer

atividades e conhecimentos,  para além dos conteúdos disciplinares,  necessários para o

desenvolvimento  dos  estudantes  ou  para  a  inserção  da  comunidade  nas  atividades  da

escola.    

 

a) PROJETOS ESTRUTURANTES

Nome do Projeto 1.1 - Selfie Pedagógico
Descrição: O Selfie Pedagógico é a principal ação inovadora do Centro Educacional

São  Francisco.  Este  projeto  específico  está  diretamente  vinculado  a
possibilidade de execução dos diversos projetos aprovados na Proposta de
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Redesenho  Curricular  (PRC)  do  Programa  Ensino  Médio  Inovador
(PROEMI)  do  Ministério  da  Educação  (MEC).  O Selfie  é  um momento
pedagógico diferenciado inserido na grade regular de horários. O espaço do
Selfie  permite  que  colaboradores,  estudantes  e  professores  proponham  e
realizem projetos e se organizem em espaços, grupos e atividades diferentes
dos momentos pedagógicos tradicionais de sala de aula.

Objetivos:   O  Selfie  estimula  as  possibilidades  de  novas  práticas  e  novos  saberes,
desenvolvendo  diferentes  habilidades  e  competências  que  não  são
contempladas pelos momentos didáticos convencionais. A prática do Selfie,
como o nome indica, torna o ambiente escolar e a relação entre os indivíduos
e a instituição menos impessoal

Como é organizado: 
( como funciona) 

Até o presente ano de 2019, o Selfie aconteceu duas vezes na semana em
dias alternados (terças e quintas ou quartas e sextas), sendo realizado em
atividades de uma hora e meia, em módulos de seis encontros.

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

O cumprimento da função social da escola, seus objetivos, princípios e 
pilares.

Como é a avaliação no 
Projeto 

Cada atividade designa como será avaliada em formulário próprio.

Responsáveis Toda  a  atividade  desenvolvida  no  Selfie  Pedagógico  tem  um  ou  mais
responsáveis, que devem justificar os referências teóricos, acadêmicos e o
sentido pedagógico das atividades na ficha de inscrição. 

Papel da Coordenação Organizar e garantir a execução correta do projeto
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

Nas coordenações, nos conselhos participativos de classe, nas assembleias 
gerais e na semana pedagógica.

Nome do Projeto 1.2 - EnCENA
Descrição: Produtora cultural auto-gerida por estudantes e ex-estudantes que organiza e

promove eventos de cunho artístico e pedagógico no âmbito escolar e fora
dele

Objetivos:   Fomentar  a  auto-organização  e  o  protagonismo  juvenil;  tornar  a  escola
espaço de referência cultural, social e artística da comunidade; promover o
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades práticas para o mundo do
trabalho e da cidadania

Como é organizado 
( como funciona) 

Promovido pela auto-organização de estudantes a partir de tarefas 
demandadas pela gestão, corpo docente e discente.

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

O cumprimento da função social da escola, seus objetivos, princípios e 
pilares.

Como é a avaliação no 
Projeto 

Via auto-avaliação; rodas mediadas e relatos de experiência

Responsáveis Coletivo auto-organizado de estudantes com apoio da supervisão pedagógica
Papel da Coordenação Colaboração
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

Nas coordenações, nos conselhos participativos de classe, nas assembleias 
gerais e na semana pedagógica.

Nome do Projeto 1.3 – Chica de Ouro 
Descrição: Atividade pedagógica interdisciplinar que trabalha os eixos transversais do
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currículo em movimento por meio da linguagem cinematográfica e com o
suporte das novas tecnologias, propondo a produção de curta-metragens de
aproximadamente 8 minutos.

Objetivos:  Fomentar  espaço  de  pesquisa,  trabalho  coletivo,  aproximação  ao
conhecimento  sistematizado  historicamente,  desenvolvimento  da
comunicação e dos múltiplos letramentos.

Como é organizado 
( como funciona) 

Um tema é eleito entre toda a comunidade escolar e direciona a produção de
trabalhos  de  pesquisa,  a  escrita  de  um  roteiro  cinematográfico  e  sua
execução em formato de filme.

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

O  cumprimento  da  função  social  da  escola,  seus  objetivos,  princípios  e
pilares.

Como é a avaliação no 
Projeto 

Via avaliação colegiada pedagógica e técnica 

Responsáveis Encena, corpo docente e gestão
Papel da Coordenação Viabilizar a organização
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

Nas coordenações, nos conselhos participativos de classe, nas assembleias
gerais e na semana pedagógica.

Nome do Projeto 1.4–Feira do Conhecimento 
Descrição: O projeto se articula ao calendário da Secretaria de Educação do Distrito

Federal, ocorrendo enquanto etapa local do Circuito de Ciências das Escolas
Públicas do DF e culminando na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
realizada  pelo  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  em  parceria  com  o
Ministério da Educação.

Objetivos 1. estimular o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico; 2.
fomentar a autonomia intelectual de estudantes, promovendo o letramento
científico e fortalecendo a criatividade, o raciocínio lógico, a curiosidade e a
capacidade de pesquisa; 3. promover processos de auto-organização coletiva
das aprendizagens; 4. aprofundar a aprendizagem por projetos. 

Como é organizado (como
funciona) 

As turmas elegem um tema específico dentro do tema geral do circuito de 
ciências da SEEDF, realizam uma pesquisa de cunho científico e logo após 
apresentam esta pesquisa e seus resultados em formato de feira.

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

O  cumprimento  da  função  social  da  escola,  seus  objetivos,  princípios  e
pilares.

Como é a avaliação no 
Projeto 

Via avaliação colegiada pedagógica

Responsáveis Corpo docente e gestão
Papel da Coordenação Viabilizar a organização
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

Nas coordenações, nos conselhos participativos de classe, nas assembleias
gerais e na semana pedagógica.

Nome do Projeto 1.5 – Monografia enquanto há tempo ( Trabalho de Conclusão
Disciplinar) 

Descrição: Consiste em um trabalho final (Monografia e/ou Artigo Científico) 
apresentado e defendido para Banca Avaliadora na primeira semana de 

5



dezembro.
Objetivos:  Despertar para pesquisa e desenvolver o pensamento científico do corpo 

discente.
Como é organizado 
( (como funciona) 

O trabalho é desenvolvido individualmente, em duplas, em trios ou em 
quartetos. Neste processo inicial, os alunos que optarem por trabalhar em 
grupo, podem convidar alunos de outras turmas e turnos, havendo assim, um
reagrupamento de toda a escola. Feito isso, é escolhido um tema e um 
orientador (qualquer professor do CED. São Francisco) para o 
desenvolvimento da pesquisa. E a cada bimestre é apresentado parte da 
pesquisa: 1º Pré-projeto; 2º e 3º desenvolvimento e entrega do trabalho. 4º 
bimestre: defesa pública.

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

Qualidade da pesquisa; possibilidade de aplicação na comunidade; 
interdisciplinaridade; uso das normas da ABNT; processo de orientação.

Como é a avaliação no 
Projeto 

Cada fase do projeto gera uma nota individual e coletiva para cada aluno.

Responsáveis Direção, Coordenação Pedagógica e professores
Papel da Coordenação A coordenação também atua com a orientação, na banca, e nos informes 

sobre planilhas e template disponibilizados a alunos e professores.
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

A equipe avalia o projeto a cada etapa vencida, proporcionando assim, ajuste
e reconfigurações caso necessário.

a.  Nome do Projeto 1.6 – Educação em Tempo Integral 
Descrição: Atendimento de estudantes no contraturno (matutino e vespertino) com 

oficinas de aprendizagem e complementação de estudos. 
Objetivos - Melhorar o desempenho escolar 
Como é organizado (como
funciona) 

- Funciona por meio de grades de oficinas de aprendizagem, projetos 
disciplinares e reforço escolar.  

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

Desempenho escolar 
Motivação dos estudantes. 

Como é a avaliação no 
Projeto 

Avaliação por meio de questionários e do boletim escolar dos participantes.  

Responsáveis Direção, Coordenação pedagógica Professores de acordo com Portaria 44 de
16 de dezembro de 2016. 

Papel da Coordenação Planejar e Participar da organização e avaliação 
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

Semestralmente com os participantes. 

b. Nome do Projeto 1.7 – Leitores do Mundo 
Descrição: Atendimento de estudantes e servidores com acesso ao acervo literário e  a 

banco de dados eletrônicos. 
Objetivos - Despertar e ampliar o gosto pela leitura; 

- Garantir que os estudantes tenham acesso a  material atualizado. 
Como é organizado (como
funciona) 

A biblioteca funciona horário integral: para os estudantes nos horários dos 
intervalos e no contra turno;  oferece atendimento aos professores e suas 
turmas no horário de aula desde que comunicado e acordado com as 
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bibliotecárias. Todos os servidores podem ter acesso ao acervo em qualquer 
horário do funcionamento.  

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

Desempenho escolar 
Motivação dos estudantes. 

Como é a avaliação no 
Projeto 

Por meio das fichas literárias se observa a quantidade de livros emprestados 
por segmento.
Quantidade de atendimentos. 

Responsáveis Direção, Coordenação pedagógica  e  bibliotecárias. 
Papel da Coordenação Planejar e Participar da organização e avaliação 
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

Anualmente nas coordenações pedagógica. 

c. Nome do Projeto 1.8 - NossaSSala   
Descrição: Uma sala para o desenvolvimento de cursos, pesquisas, edição de vídeos e 

projetos diversos.
Objetivos Formar e profissionalizar alunos e comunidade.
Como é organizado        
(como funciona) 

Inicialmente, os próprios alunos organizam a sala, promovem cursos 
(Montagem e manutenção de micros, softwares (Word, Excel, Power Point, 
etc.)  de acordo com conhecimento de cada um.

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

Assiduidade, comportamento, cumprimentos dos processos.

Como é a avaliação no 
Projeto 

O projeto é avaliado em coordenação de acordo com a culminância de cada 
processo (curso).

Responsáveis Direção, coordenação pedagógica, professores Julio Pedro e Luciene de 
Jesus

Papel da Coordenação Primar pela disciplina e acordos coletivos; acompanhar os processos.
Quando e como se dá  
avaliação do projeto pela 
equipe pedagógica. 

O projeto é avaliado em coordenação de acordo com a culminância de cada 
processo (curso).

NOME DO PROJETO 1.9 - Estudar em Paz (mediação escolar e social)
Descrição : O Projeto oferece treinamento para estudantes, professores e servidores 

atuarem como mediadores sociais dos conflitos emergentes na escola e na 
sociedade.

Objetivos : - Instituir a cultura de paz na escola.
- Instaurar a pratica da comunicação não violenta na escola. 

Como é organizado 
(Como funciona) 

-Oficinas de formação 
- Mesas de mediação na escola. 

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

- Quantidade de mediadores formados
- Percepção de Cultura da paz da comunidade escolar. 

Como é a avaliação no 
Projeto 

Questionários 

Professores 
Responsáveis ( e / ou 
outros membros da 
comunidade escolar) 

Direção, coordenação e professoras Luciene de Jesus M. da Silva e Veraluce 
Conrado 

Papel da Coordenação Apoiar a organização do projeto
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Quando e como se dá a 
avalição do projeto pela 
equipe pedagógica

Anualmente com os participantes. 

b) PROJETOS DE ENSINO

2.1- MACRO CAMPO: Conhecimento Científico 

NOME DO 
PROJETO

Clube de Ciências 

Descrição : Uso dos laboratórios de química e física para trabalhar os conteúdos de 
forma experimental 

Objetivos : Contextualizar os conteúdos de química e física de forma experimental 
Como é organizado 
( Como funciona) 

Os estudantes vão para os laboratórios de química e física com os 
professores na hora da aula. Pode também fazer parte das atividades 
propostas pela Educação Integral. 

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

Melhora na compreensão dos conteúdos.  
Motivação dos estudantes. 

Como é a avaliação 
no Projeto 

Questionários e auto avaliação.  

Professores 
Responsáveis ( e / ou
outros membros da 
comunidade escolar) 

Oseias e Ze Maria além de professores interessados 

Papel da 
Coordenação 

Apoio na organização e execução. 

Quando e como se dá
a avalição do projeto 
pela equipe 
pedagógica

Semestralmente na coordenação pedagógica.  

NOME DO 
PROJETO

Se Orienta garoto 

Descrição : Contextualizar conteúdos de Geografia, História, Química, Português, 
Matemática por meio de oficinas. 

Objetivos : Possibilitar a integração de vários conteúdos em torno de um tema. 
Despertar o conhecimento e o respeito pelo meio ambiente escolar e seu 
entorno.  

Como é organizado 
( Como funciona) 

Estudo do meio ambiente escolar e seu entorno nas aulas de Geografia, 
História, Química (professores interessados)  de forma integrada. Os 
estudantes serão motivados a realizarem trabalhos de campo, pesquisas e  
organizarem projetos de forma integrada e apresentarem nas aulas.  

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

Melhora na compreensão dos conteúdos selecionados 

Como é a avaliação Verificações de aprendizagem, auto avaliação. 
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no Projeto 
Professores 
Responsáveis ( e / ou
outros membros da 
comunidade escolar) 

Adenor Sant´Ana e professores interessados. 

Papel da 
Coordenação 

Apoio na organização, execução e avaliação  

Quando e como se dá
a avalição do projeto 
pela equipe 
pedagógica

Semestralmente ao final do projeto.  

2.2- MACRO CAMPO: Expressão Artística e Cultural 

NOME DO 
PROJETO

ATELIÊR DE ARTES 

Descrição : Espaço destinado à produção artística
Objetivos : Desenvolver a capacidade motora e a percepção artística dos estudantes 
Como é organizado 
( Como funciona) 

Oficinas artísticas que ocorreram no horário da aula de Artes e na Educação 
em tempo integral 

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

-Qualidade da produção segundo os padrões de artes estabelecidos. 
- Desempenho, comprometimento e assiduidade dos participantes.  

Como é a avaliação no
Projeto 

Tipo de produção e diário de classe. 

Professores 
Responsáveis ( e / ou 
outros membros da 
comunidade escolar) 

Professores de Artes da Escola 

Papel da Coordenação Apoiar e colaborar na organização do projeto 
Quando e como se dá 
a avalição do projeto 
pela equipe 
pedagógica

Anualmente por meio de registro reflexivo do projeto  

2.3- MACRO CAMPO: Comunicação e Letramento 

NOME DO 
PROJETO

CHICÃO INCLUSIVO

Descrição : Conjunto de ações voltadas para a conscientização sobre a importância da 
inclusão no ambiente escolar. 

Objetivos : - Promover, conscientizar e informar sobre as especificidades da Inclusão 
escolar. 
- Sensibilização junto com a comunidade escolar sobre as necessidades das 
pessoas com deficiência.   

Como é organizado Datas comemorativas determinadas no Calendário Escolar a partir de leis 
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(Como funciona) distritais e federais, Coordenações Pedagógicas e Salas de aula Inclusiva.  
Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

- Quantidade de estudantes e professores impactados pelas ações.
- Percepção dos estudantes especiais de atendimento das suas demandas. 

Como é a avaliação no
Projeto 

- Questionário e quantificação das pessoas participantes. 

Professores 
Responsáveis ( e / ou 
outros membros da 
comunidade escolar) 

Myrna Amaral, Luciene de Jesus M. Silva, Claudia Meneses , Claudia Vilela
e Veraluce Conrado .  

Papel da Coordenação Apoio e auxilio na concepção e organização dos eventos. 
Quando e como se dá 
a avalição do projeto 
pela equipe 
pedagógica

Nas coordenações pedagógicas coletivas e individuais. 

NOME DO PROJETO VIDA E AÇÃO
Descrição : Ações voltadas para estudantes atendidos pelo SOE e que estão com grande

fragilidade  emocional,  bem  como  os  que  apresentam  desmotivados  sem
objetivo para seu futuro acadêmico e profissional: Projeto de vida. Ações
que visam à integração família-escola-estudante.

Objetivos : Contribuir com a promoção do ensino-aprendizagem, visando à formação 
integral do estudante.

Como é organizado ( Como 
funciona) 

Por meio de trabalhos desenvolvidos com Psicólogo voluntário na escola, 
com a Médica do Programa Saúde na Escola-PSE e com palestras por meio 
do apeio de parceiros externos.

Quais os critérios de 
Avaliação do Projeto 

Questionário para os estudantes atendidos no projeto, bem como para os 
professores com o fito de compreender o progresso pedagógico dos 
estudantes atendidos no projeto.

Como é a avaliação no 
Projeto 

É feita no término de cada projeto ou bimestral quando for o caso.

Professores Responsáveis  
(e / ou outros membros da 
comunidade escolar) 

Veraluce Conrado ( SOE) .

Papel da Coordenação Interação e auxílio dos professores e demais pessoas participantes do 
projeto.

Quando e como se dá a 
avalição do projeto pela 
equipe pedagógica

Nas coordenações pedagógicas coletivas.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DA CRIANÇA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CED SÃO FRANCISCO 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO
SEBASTIÃO - UIPSS

NÚCLEO DE ENSINO

PROPOSTA PEDAGÓGICA - NÚCLEO DE ENSINO DA UIPSS

DOCUMENTO INTEGRANTE AO PPP - CHICÃO

1-APRESENTAÇÃO 

A Proposta Pedagógica do Núcleo de Ensino da Unidade de Internação Provisória de

São Sebastião é parte integrante do Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional São

Francisco, denominado PPP-DNA Chicão, que é a Escola Vinculante do Núcleo de Ensino,

desde março de 2014, conforme determinação na Portaria Conjunta da Secretaria de Educação e

da Secretaria da Criança, desde março de 2014. 

Por  se  tratar  do  atendimento  escolar  a  uma  clientela  diferenciada  –  adolescentes

autores de atos infracionais, que permanecem na Unidade por um período de (1) até (45)

dias, a presente Proposta Pedagógica foi elaborada pelo corpo docente do Núcleo de Ensino da

UIPSS, envolvendo diversos atores do processo de ressocialização, como alunos, integrantes da

gerência socioeducativa da Unidade e agentes socioeducativos. 

A presente proposta atende aos parâmetros específicos para execução de programas

voltados  para  a  internação  provisória,  que  visam  oferecer  atividades  pedagógicas  que

estimulem a aproximação  com a escola  regular,  desenvolvendo metodologia  específica  que

garanta abordagens curriculares correspondentes com o nível de ensino, considerando o tempo

de permanência do adolescente na Unidade. Foi elaborada em etapas, as quais serão detalhadas

no  corpo  deste  documento,  conforme  orientações  da  Circular  SEI-GDF  nº  62/2019,  da

Subsecretaria de Educação Básica. 

Vale ressaltar a grande contribuição dos profissionais da educação que passaram pelo

Núcleo  de  Ensino,  implantado  em 2009,  bem como da  gestão  do  Centro  Educacional  São

Francisco, para o aprimoramento do atendimento ao adolescente autor de ato infracional. 
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A Proposta  Pedagógica  do Núcleo  de Ensino da  UIPSS foi  elaborada  tendo como

premissa o que preconiza: 

 O Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA);

 A Resolução 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança

e do Adolescente – CONANDA, que institui  o Sistema Nacional  de

Atendimento Socioeducativo – SINASE); Os Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN - 1998);

 O Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do

Distrito Federal;

 As  Diretrizes  Pedagógicas  –  Escolarização  na  Socioeducação  -  da

Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF, 2014), o qual foi

construído com a efetiva participação do corpo docente lotado no

NuEn/UIPSS;

 As Portarias Conjuntas (SEE e SeCria) que oferecem subsídios para a

implementação da socioeducação no Distrito Federal; 

 Avaliação Institucional NuEn/UIPSS-2015 a 2018.

 Informações constantes do Sistema de Cadastro de Internos. 

Mister se faz, em todo processo de organização do trabalho pedagógico, potencializar a

coordenação pedagógica, o que tem sido adotado pela gestão do NuEn, desde sua implantação.

Trabalhar  de  forma  coletiva,  colaborativa  e  compartilhada  gera  responsabilidade  e

compromisso. E esta tem sido a caminhada pedagógica deste Núcleo, cujo ator principal é o

adolescente autor de ato infracional. 

2. HISTÓRICO 

2.1 – Breve Histórico do Atendimento Socioeducativo no DF
O atendimento a adolescentes autores de atos infracionais no Distrito Federal iniciou-

se em 1984 pela extinta Fundação do Serviço Social (FSS) com o Projeto de Atendimento ao

Menor – PROAMI.  
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Em 1990,  em face  da  promulgação  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  e  do

aumento do número de adolescentes envolvidos em atos infracionais, a política e as propostas

de  atendimento  ao  adolescente  autor  de  atos  infracionais  passaram  por  um  processo  de

reordenamento,  que buscou atender aos aspectos constitucionais legais,  bem como propiciar

melhor atendimento aos adolescentes e seus familiares. Nesse processo, houve a desativação da

COMEIA, a internação passou a ser executada pelo Centro de Reclusão do Menor (CERE) e,

em  1994  foi  criado  o  Centro  de  Atendimento  Juvenil  Especializado  (CAJE),  o  qual  foi

desativado em 2014.

O artigo 53, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança e ao

adolescente o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para

o  exercício  da  cidadania  e  qualificação  para  o  trabalho,  assegurando-lhes  a  igualdade  de

condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola.  O  artigo  123  preceitua  que  “durante  o

período de internação,  inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.” (grifo

nosso)

A escolarização desses adolescentes teve início em 1992, mediante a cessão informal de

quatro professores da Rede Pública de Ensino, a extinta Fundação Educacional, que atuavam no

Programa Gran Circo-Lar para o CAJE.  No entanto, a escrituração da escolarização não era

realizada.  Em 1995, iniciaram as discussões para oficializar um convênio entre a Fundação

Educacional e a Fundação do Serviço Social, visando à regularização da escrituração escolar de

adolescentes e jovens internos no CAJE, por meio do Centro de Ensino Supletivo da Asa Sul –

CESAS. Por fim, em 1999, foi assinado o Primeiro Termo de Convênio nº 37/1999, objetivando

proporcionar a escolarização do adolescente e respectiva escrituração. 

Em 2010, a execução das medidas socioeducativas passou a ser de responsabilidade da

Secretaria  da  Criança  e  do  Adolescente,  que  lançou o  plano  de  desativação  do  CAJE e  a

descentralização  das  Unidades  de  Internação  Socioeducativas  como  principal  estratégia  de

implementação dos princípios do SINASE.  

Em 2011, com vistas a aprimorar a gestão da política educacional  para o contexto

socioeducativo, a Secretaria de Educação instituiu o Núcleo de Educação Prisional e Medidas

Socioeducativas, vinculado à Coordenação de Educação em Direitos Humanos (COEDH) da

Subsecretaria  de  Educação  Básica  (SUBEB),  o  que  proporcionou  espaços  democráticos  de

gestão e planejamento com professores atuantes nas Unidades de Internação com os gestores do

Sistema  Socioeducativo,  criando  grupos  intersetoriais,  que  identificaram  dificuldades  e

levantaram propostas para o enfrentamento dos problemas na escolarização de adolescentes e

jovens em Unidade de Internação Socioeducativa.  
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Em 2013, foi assinado Termo de Cooperação Técnica nº 02 (Distrito Federal, 2013)

firmado entre  a Secretaria  de Estado de Educação e Secretaria  de Estado de Políticas  para

Crianças, Adolescentes e Juventude,  onde foram definidas as competências das Secretaria de

Educação e da Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescentes e Juventude.

Em  2014  o  Distrito  Federal  passa  a  contar  com  uma  rede  de  seis  Unidades  de

Internação Socioeducativa: Unidade de Atendimento Inicial (UAI); Unidade de Internação do

Recanto das Emas (UNIRE); Unidade de Internação de Planaltina (UIP); Unidade de Internação

de Saída  Sistemática  (UISS);  Unidade  de  Internação  de  Santa  Maria  (UISM);  Unidade  de

Internação de São Sebastião (UISS) e Unidade de Internação Provisória de São Sebastião.  

As “Diretrizes Pedagógicas para Escolarização da Socioeducação”, trabalho elaborado

por  um grupo multidisciplinar,  publicado  em 2014,  pela  Secretaria  de  Educação,  mediante

aprovação do Conselho de Educação do Distrito Federal, por meio do Parecer nº 223/2014, tem

sido, também, documento norteador para o desenvolvimento do trabalho na socioeducação. 

Por  fim,  a  Portaria  Conjunta  nº  10,  de  1º  de  novembro  de  2018,  dispõe  sobre  a

cooperação  mútua  entre  a  Secretaria  de  Educação  e  a  Secretaria  da  Criança  para  oferta,

acompanhamento  e  avaliação  da  política  pública  de  escolarização  de  adolescentes  em

Internação  Provisória,  em  cumprimento  de  Medidas  Socioeducativas  de  Internação,

Semiliberdade e Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade

(PSC)  -  e  dos  adolescentes  atendidos  pelo  Núcleo  de  Atendimento  Integrado  –  NAI,

estabelecendo  as  ações  e  competências  para  o  desenvolvimento  da  política  pública  de

escolarização desses adolescentes. 

A Secretaria de Educação e a Secretaria da Criança do Distrito Federal têm envidado

esforços para o aprimoramento do atendimento socioeducativo no Distrito Federal, por meio

das Portarias Conjuntas, detalhadas no próximo item. 

2.2 – Breve Histórico do Núcleo de Ensino da UIPSS/DF
O  Núcleo  de  Ensino  da  Unidade  de  Internação  Provisória  de  São  Sebastião  –

NuEn/UIPSS foi implantado em 2009 e a Unidade era administrada, à época, pelo Governo do

Distrito  Federal  –  Secretaria  da  Criança  e  do  Adolescente,  em  parceria  com  Centro

Socioeducativo Amigoniano - UISS/CESAMI, mediante convênio estabelecido entre as partes.

Professores da Rede Publica de Educação do Distrito Federal foram cedidos ao Convênio para

viabilizar a escolarização dos adolescentes.

Os  professores  trabalhavam  seguindo  o  currículo  básico  adotado  pela  Secretaria  de

Estado  de  Educação  para  a  Rede  Pública  de  Ensino  Regular:  as  turmas  eram  seriadas,
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contemplando  desde as  séries  iniciais  do Ensino Fundamental  até  o  Ensino Médio,  e  cada

docente trabalhava o conteúdo programático de acordo com o componente curricular para o

qual era habilitado. Dessa forma, ignoravam-se as especificidades encontradas no processo de

escolarização em tal  contexto:  a alta rotatividade dos adolescentes,  uma vez que podem

permanecer de 1 até 45 dias acautelados na Unidade; as diferentes faixas etárias e as mais

diversas dificuldades cognitivas, a distorção idade-série, dentre outros fatores. 

A Secretaria de Educação e a Secretaria de Criança do Distrito Federal assinaram a

Portaria  Conjunta  nº  09,  de  16  de  abril  de  2013,  que  aprovou  as  normas  de  rotina  de

acompanhamento  da  escolarização  de  adolescentes  em  cumprimento  de  medidas

socioeducativas no Distrito Federal. Por se tratar de adolescentes em conflito com a lei, o sigilo

de tais informações deve ser mantido, em acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e

do Adolescente, no que se refere à preservação da identidade dos adolescentes atendidos pelo

Sistema Socioeducativo. 

A Portaria Conjunta nº 03, de 21 de março de 2014, definiu a lotação dos profissionais

da educação que atuam nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativa e de

Internação Cautelar do Distrito Federal, bem como o detalhamento sobre a escrituração escolar

dos  estudantes;  o  artigo  1º,  inciso  III  da  Portaria  define  que  os  integrantes  das  carreiras

vinculadas à Secretaria de Estado de Educação, em exercício no Núcleo de Ensino da Unidade

de Internação Provisória, por força do Termo de Cooperação Técnica 02/2013, formalizado pelo

Processo Nº 080.008619/2012,  devem ficar  lotados  no Centro Educacional  São Francisco.

Assim, o CED São Francisco torna-se a escola vinculante do Núcleo de Ensino da UIPSS,

sendo a unidade orgânica responsável pela administração funcional do corpo docente e pela

escrituração escolar dos adolescentes. 
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2.3 - Identificação Geral da Instituição

Nome Núcleo de Ensino da Unidade de Internação Provisória 
de São Sebastião – NuEn/UIPSS - Anexo do Centro 
Educacional São Francisco (Chicão)

Código da UE 990290000028

Telefone 3335-9305

Localização Complexo Penitenciário - Fazenda Papuda

Diretoria Regional de 
Ensino

São Sebastião

Data de criação
2009 – Escola do Centro de Ensino Amigoniano  

2014 – Núcleo de Ensino da UIPSS

Autorização

Termo de Convênio nº 37/1999

Portaria Conjunta nº 03, de 21 de março de  2014

(SEE e SECRIA/DF) 

Turno de Funcionamento Matutino e Vespertino

Nível de Ensino Ofertado

 Ensino Fundamental – Séries Iniciais
 Ensino Fundamental – Séries Finais
 Ensino Médio

TURMAS MULTISSERIADAS

Modalidade de Ensino

METODOLOGIA DE PROJETOS

 Projetos Interventivos Individuais
 Projetos Coletivos

 

2.4 – Recursos Humanos 

Cargos/Função Quantidade Especificações

Servidores Cargo Diretivo 1 Supervisor

Professores Efetivos 24

FORMAÇÃO
Licenciatura 4

Especialização 14
Mestrado 5
Doutorado 1

Apoio Administrativo 0 xxx

Secretário Escolar 0 CED São Francisco

Conservação e Limpeza 0
Realizada pelos funcionários que
prestam serviço na Unidade de

Internação

2.5 – Estrutura Física
A infraestrutura atual do NuEn/UIPSS é a seguinte:

 (1) Espaço anexo à UIPSS, que apresenta seis espaços, divididos em: cozinha, sala da

direção, sala administrativa, sala de reunião, sala dos professores e dois banheiros; 
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 (14) salas de aula – dentro do prédio da Unidade (celas adaptadas precariamente para

serem utilizadas como salas de aula) dentro do prédio em que os adolescentes estão em

cumprimento de medida cautelar provisória; 

 (1) quadra de esportes não coberta.

Neste caso, o prédio de atendimento aos estudantes internos apresenta-se inadequado e

insalubre para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

3.1 – Quem é o Aluno da Unidade de Internação Socioeducativa?
Quem é o socioeducando? 

Segundo o Estaduto da Criança e do Adolescente, trata-se de adolescente na faixa etária

entre 12 a 18 anos, autor de ato infracional análogo a algum crime.

Em  2013,  a  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Distrito  Federal  (Codeplan)

desenvolveu a pesquisa “Perfil do Socioeducando no Distrito Federal”, que oferece dados que

podem subsidiar nosso trabalho: 64% desses jovens encontram-se na faixa etária entre 16 a 18

anos; 84,2 % são do sexo masculino; 80,2% declaram-se negros; 90%  naturais do DF. 

Quanto aos atos infracionais análogos a crimes, 42,1% roubo; 14,7% homicídio; 8,7%

tentativa de homicídio; 8,3% tráfico de drogas. Quanto a escolaridade, 82% não concluíram o

Ensino Fundamental e 2,2% completaram o Ensino Médio. 

Tem  sido  comum ouvir  queixas  de  que  os  adolescentes/jovens  são  muito  ansiosos,

possuem  dificuldades  de  aprendizagens,  não  são  capazes  de  permanecer  em sala  de  aula,

apresentam  transtornos  decorrentes  do  uso  de  drogas,  trazem  transtornos/distúrbios

psicológicos,  são  oriundos  de  famílias  desorganizadas  que  dispensam  pouca  ou  nenhuma

atenção à escolarização de seus filhos.

De forma geral, são adolescentes que apresentam características como fragilidade no

controle  dos  impulsos;  baixo  desempenho  escolar;  os  pais  apresentam  históricos  de

envolvimento com a polícia; baixa renda familiar; supervisão parental deficiente; membros de

famílias numerosas; filhos de pais muito jovens; residentes em aglomerados urbanos com alta

frequência de violência; a maioria é usuário de drogas; são jovens pertencentes a etnias raciais

politicamente minoritárias e apresentam acúmulo de histórico de transferência e evasão escolar.

“São  adolescentes  que  revelam  histórico  de  violências  sofridas,  destacando-se  a

violência  física,  seguida pela  violência  psicológica.  A escola situa-se na quarta  posição em
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relação  aos  locais  onde  sofrem violências,  sendo  antecedida  pelas  ações  da  polícia  e  por

conflitos com grupos rivais e familiares”. 

No entanto, a pesquisa demonstra que  93% acredita que a escola pode mudar sua

vida. Este percentual de credibilidade tem-se repetido anualmente pela Avaliação Institucional

realizada no Núcleo de Ensino, nos anos de 2015 a 2018.

Passaram pela Unidade de Internação Provisória de São Sebastião,  bem como pelo

Núcleo  de  Ensino,  (8.152)  adolescentes,  o  que  consiste  em  uma  média  de  2.038

adolescentes/ano. Vale registrara que, ano a ano, o número de adolescentes tem diminuído: de

2015 para 2016, redução de 3,2%; de 2016 para 2017, redução em (9,3%); 2017 para 2018,

redução  em  22,3%.  De  2015  para  2018,  redução  em  (31,8%); consiste  numa  média  de

(11,6%)  ao  ano.  Trata-se  de  uma  redução  considerável,  ano  a  ano,  no  entanto  não  há

justificativas precisas que denotam tal redução.

3.2 – Quanto à caracterização financeira
O  Núcleo  de  Ensino  está  inserido  no  Programa  de  Descentralização  Financeira

(PDAF) do Governo do Distrito Federal e no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do

Governo  Federal.  As  duas  verbas  são  calculadas  de  acordo  com  o  número  de  estudantes

inscritos no Censo Escolar, o que às vezes não corresponde à realidade da escola no ano de

recebimento do dinheiro. 

O NuEn/UIPSS vinculado ao Chicão não recebe o valor referente à socioeducação, e

sim a educação regular que não contempla as necessidades da Unidade, por ter características

específicas,  como  a  variação  constante  do  número  estudantes  matriculados  e  também  a

rotatividades dos mesmos. 

Segundo  dados  do  Sistema  de  Cadastro  de  Internos  –  CADIN,  o  número  de

adolescentes  que passaram pela  Unidade de Internação  Provisória  de São Sebastião  e  pelo

Núcleo de Ensino nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 foram, respectivamente, 2.311,  2.236,

2.029 e 1.576  adolescentes/alunos, média de 2.038 alunos/ano.

Vale registrar essa parceria com a Direção do CED São Francisco Chicão, desde 2015,

que tem suprido o Núcleo das necessidades de material escolar e apoio geral. 

4.  PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 
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A Gerência de Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria de Estado de Educação

(GDHD-SEE/DF)  propôs  a  criação  de  um  grupo  de  trabalho,  composto  por  docentes  da

SEE/DF que já atuavam na socioeducação, bem como professores e gestores das Unidades de

Medida Socioeducativa. O trabalho desenvolvido culminou com a publicação das “Diretrizes

Pedagógicas para Escolarização da Socioeducação”, aprovado pelo Conselho de Educação do

Distrito  Federal,  por  meio  do  Parecer  nº  223/2014  e  tem  sido  norteador  para  os

professores/gestores que atuam na socioeducação. 

“Considerando  as  especificidades  das  unidades  de  internação  provisória,  a
organização do trabalho pedagógico do Núcleo de Ensino deverá contemplar
os  princípios  da  interdisciplinaridade  e  transversalidade,  estabelecidos  nas
Diretrizes Curriculares Gerais Nacionais para a Educação Básica, por meio do
desenvolvimento  de  projetos  pedagógicos  elaborados  coletivamente  e  com
atividades diversificadas, para uma mesma turma, que, nesse caso, pode ser
composta por estudantes dos diferentes anos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio. [Rib14]”

A metodologia adotada pelo NuEn/UIPSS é pautada no protagonismo juvenil, em que

o aluno é o principal ator no processo ensino-aprendizagem, deixando de ser apenas um mero

receptor de conhecimento. Assim, são desenvolvidos projetos pedagógicos que abordam temas

diversos, observando-se, preponderantemente, a demanda dos próprios adolescentes. 

Ao professor, cabe a tarefa de elaborar, orientar e mediar tais projetos, considerando-se

as  especificidades  educacionais  da  internação  provisória:  turmas  multisseriadas,  distorção

série/idade,  mantendo  sempre  o  foco nos  eixos  transversais:   educação  para  a  diversidade,

educação para a cidadania, educação para e em direitos humanos,  conforme preconizam as

Diretrizes Curriculares Gerais Nacionais para a Educação Básica. 

O professor que opta por atuar no NuEn/UIPSS deve compreender as especificidades

do contexto sócio-histórico-cultural dos adolescentes, e buscar  desenvolver um olhar sensível,

despido de  preconceitos,  no  que  se  refere  aos  atos  infracionais   praticados  pelos  mesmos.

Assim, o professor deve desenvolver a prática do diálogo contínuo, no intuito de auxiliá-los na

construção de alternativas aos impasses vivenciados, na busca de uma reconciliação consigo

mesmo. 

Trabalhar por meio de projetos é entender que o percurso do ensino nunca é fixo ou

ordenado. O ato de projetar supõe uma abertura ao desconhecido e para o não determinado,

bem como uma flexibilidade para reformular as metas e os percursos, à medida que as ações

projetadas evidenciem novos problemas e dúvidas. O trabalho do professor na socieducação

não poderia ser de outra forma. È um constante projetar-se ao desconhecido, um ter em mente

que a devolutiva pode às vezes vir a longo prazo, ou nem vir. Entretanto, aquele que professa,
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carrega em si o sonho de voar.  Acredita em alçar vôos, mesmo sabendo que vôos não podem

ser ensinados, só podem ser encorajados.

Busca-se,  assim,  contribuir  para  a  ressocialização  do  adolescente  autor  de  ato

infracional, por meio da oferta de atividades pedagógicas que estimulem a aproximação com a

escola,  desenvolvendo  metodologia  específica  que  garanta  abordagens  curriculares

correspondentes com o nível de ensino, de forma a adequar-se ao tempo de permanência na

internação provisória.  Busca-se fazer do Núcleo de Ensino da Unidade de Interação Provisória

um espaço de liberdade dentro da Unidade, cientes de que o papel do professor e a prática

pedagógica ocupam lugar em destaque no processo de ressocialização. 

5.  CONCEPÇOES TEÓRICAS 

A  pedagogia  da  aprendizagem  ativa  e  significativa  é  o  centro  da  atuação  desta

instituição, especialmente porque almejamos a formação de uma pessoa autônoma, capaz de

fazer escolhas conscientes e responsáveis, criar seu projeto de vida e executá-lo respeitando as

regras  sociais,  os  princípios  de  solidariedade,  cordialidade  e  que  seja  flexível  e  capaz  de

adaptar-se à realidade, com criatividade e perseverança.

Buchweitz  (2001),  em  sua  pesquisa  realizada  com  40  estudantes  concluintes  dos

cursos  de  licenciatura  em  Física  e  em  Ciência  Biológica,  solicitou  que  selecionassem  e

descrevessem uma aprendizagem que foi significativa que tenha marcado sua vida. O resultado

foi  que as  passagens que mais  marcaram não foram apenas  às cognitivas,  mas também de

atitudes e habilidades que proporcionaram uma participação ativa; os estudantes ao comentar os

resultados mencionaram que as aprendizagens que foram significativas ocorreram em diferentes

momentos,  e  em  sua  maioria  fora  da  sala  de  aula.  Na  segunda  etapa  da  investigação  os

participantes desta pesquisa evidenciaram que o ensino apresentado em sala de aula em parte é

pouco adequado e observaram a importância da participação ativa como elemento necessário a

aprendiz,agem.

“[...]  a  importância  da  participação  ativa  em  termos  de  vivenciar,  sentir,
interagir, aplicar, praticar e fazer. Também são citados o prazer, o interesse, o
estímulo e o gosto maior pelas atividades em situações fora da sala de aula
como  motivos  para  ocorrer  a  aprendizagem  significativa  (BUCHWEITZ,
2001, p. 140).”

Santos, (2015, p. 2-3), define sete passos para alcançar a aprendizagem significativa:
“A concretização dessa aprendizagem se dá através do que entendemos ser os 
sete passos da (re) construção do conhecimento:
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1.  O  sentir-  toda  aprendizagem  parte  de  um  significado  contextual  e
emocional.
2. O perceber - após contextualizar o educando precisa ser levado a perceber
as características específicas do que está sendo estudado.
3. O compreender- é quando se dá a construção do conceito, o que garante a
possibilidade de utilização do conhecimento em diversos contextos.
4. O definir- significa esclarecer um conceito. O aluno deve definir com suas
palavras, de forma que o conceito lhe seja claro.
5. O argumentar- após definir, o aluno precisa relacionar logicamente vários
conceitos e isso ocorre através do texto falado, escrito, verbal e não verbal. 
6. O discutir - nesse passo, o aluno deve formular uma cadeia de raciocínio
através da argumentação.
7. O transformar - o sétimo e último passo da (re) construção do conhecimento
é a transformação. O fim último da aprendizagem significativa é a intervenção
na realidade. “Sem esse propósito, qualquer aprendizagem é inócua.”

Tem  como  premissas  pedagógicas  a  Pedagogia  de  Projetos  –  a  formação  integral

defendida pelo Manifesto da Escola Nova e a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire que

expressa  a  necessidade  da  contextualização  para  dar  significado  ao  processo  pedagógico  e

define o papel do educador: 

“O  educador  democrático,  crítico,  em  sua  prática  docente  deve  forçar  a
capacidade  de  crítica  do  educando,  sua  curiosidade,  sua  insubmissão.
Trabalhar  com  os  educandos  a  rigorosidade  metódica  com  que  devem  se
“aproximar” dos objetos cognoscíveis é uma de suas tarefas primordiais. Para
isso, ele precisa ser um educador criador, instigador, inquieto, rigorosamente
curioso,  humilde  e  persistente.  Deve  ser  claro  para  os  educandos  que  o
educador já teve e continua tendo experiência de produção de certos saberes e
que estes não podem ser simplesmente transferidos a eles. (FREIRE, 2011, p.
27).”

Makarenko é muito atual e adequado para o momento, dadas às condições desiguais

existentes na vida cotidiana e especialmente na comunidade quem que a escola está inserida,

onde os jovens se encontram em situação de vulnerabilidade, expostos às tentações de entrar

em conflito com a lei para satisfazer o desejo de obter a felicidade (algumas vezes expressa em

um par de tênis de marca...), neste contexto a escola necessita ser mais atrativa e criativa, e,

oferecer realmente um caminho possível para encontrar a felicidade, começando por possibilitar

que o estudante seja feliz ao se aventurar a aprender. A educação necessita de uma revolução

para realmente cumprir seu papel na sociedade, a escola deve ser mais desafiadora e instigante,

promover  o  exercício  da  escolha  consciente  e  responsável,  pois  a  sociedade  necessita  de

pessoas com formação integral para realizar as mudanças que possam tornar as condições de

vida  menos  desiguais,  e  o  convívio  entre  os  seres  cada  vez  mais  afetuoso,  solidário  e

cooperativo garantindo a sustentabilidade para todos sem distinção. 
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Ruben Alves defendia a ideia de aproveitar às situações propícias a aprendizagem e

nos lembra da importância do papel do educador no processo pedagógico. Ele disse que sua

estrela  era  a  educação  e  educar  era  mais  do  que  ensinar  disciplinas  curriculares  como

Matemática, Física, Química, Geografia, Português (ALVES, 2002). Na visão de Rubem Alves

o  educador  deve  envolver  o  estudante  no  processo  e  aproveitar  os  momentos  propícios  à

aprendizagem,  que  ocorrem quando  a  criança  desperta  a  curiosidade.  O autor  considerava

possível tal proposta, uma vez que viveu esta experiência na Escola da Ponte em Portugal, o

que o  encantou.  Ele  descreve  o  educador  como um apaixonado  pela  educação  e,  portanto

envolvido, incentivado e realizado por fazer parte do processo de ensino e de aprendizagem.

“Mas essa escola não se constrói por meio de leis e parafernália tecnológica.
De que vale uma cozinha dotada das panelas mais modernas se o cozinheiro
não sabe cozinhar? É o cozinheiro que faz a comida boa mesmo em panela
velha. O cozinheiro está para a comida boa da mesma forma como o educador
está para o prazer de pensar e aprender. Sem o educador o sonho da escola não
se realiza. (ALVES, 2011).”

Lembra ainda da importância  da formação do educador,  um “A questão crucial  da

educação, portanto, é a formação do educador. "Como educar os educadores?" (ALVES, 2011).

Um novo educador para uma nova educação, ou melhor educar de novo o educador, desta vez

com outra perspectiva, a do educador, com uma mente aberta, o coração tranquilo e afetuoso, o

espírito livre do pesquisador que se torna parceiro/ orientador do processo de construção do

conhecimento ativo e significativo para o estudante,  que aprende junto e não mais como o

detentor do conhecimento.

Escola  da  Ponte  e  os  argumentos  de  José  Pacheco  fundamentam  e  estimulam  a

implantação deste projeto. “Com ou sem novas tecnologias, a escola precisa ser reinventada”.

Diz Pacheco em entrevista à UOL, estamos buscando reinventar a educação do Chicão. 

“O educador José Pacheco defende uma escola sem salas de aula, divisão de
turmas ou disciplinas, ou seja, pensa que o modelo atual de ensino precisa de
mudanças  profundas  para  dar  certo.  A velha  escola  há  de  parir  uma nova
educação, mas as dores do parto serão intensas, enquanto a tecnocracia e a
burocracia  continuarem  a  invadir  domínios  onde  deveria  prevalecer  a
pedagogia [...] (SOUZA, 2014).”

A Coordenação Pedagógica mais uma vez é o cenário ideal para abrir o diálogo com os

educadores,  o  fortalecimento  das  formas  de  participação  e  reconhecimento  do  papel  dos

diversos segmentos. 
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No trabalho com projetos não existe uma percurso fixo, projetar implica em ter uma

abertura para o desconhecido,  e  a capacidade  de se adaptar,  de flexibilizar  para reformular

metas  e  caminhos,  ante  as  dúvidas  e  desafios  que  surgem,  e  pode  ser  dividido  em:

problematização,  desenvolvimento,  aplicação  e  avaliação.  O  trabalho  por  projetos  requer

mudanças  na  concepção  de  ensino  e  aprendizagem  e,  conseqüentemente,  na  postura  do

professor. (HERNADEZ, 1988). Instiga a criação de novos instrumentos de avaliação, pois os

projetos  não têm a obrigação de seguir  um padrão pré-estabelecido  e  deve-se considerar  a

evolução integral do estudante durante o processo, não só o resultado alcançado, neste caso o

percurso  é  o  mais  importante,  o  erro  é  uma  oportunidade  de  aprendizagem  que  deve  ser

explorada no sentido de se refletir sobre as escolhas e pensar novas estratégias é a superação de

si mesmo e das adversidades.

Todos  os  referenciais  teóricos  aqui  aportados  visam  atender  as  proposições  do

Currículo  em  Movimento  da  SEEDF.  Contemplando  a  Teoria  Critica  e  Pós  Crítica  que

questiona as incoerências sociais e busca uma racionalidade emancipatória e um compromisso

ético que liga valores universais a processos de transformação social por meio da concepção de

educação integral.  Também, a Pedagogia Histórico Crítica e a Psicologia Histórico Cultural

reafirmam  a  necessidade  de  se  considerar  a  realidade  socioeconômica  como  princípios

essencial no qual se privilegia o contexto social, cultural e econômico dos estudantes.

5.1 –  O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

O Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  (SINASE)  foi  aprovado  pelo

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) em 13 de julho de

2006, e representou um grande avanço no trato dos direito  dos menores que cometem atos

infracionais,  na busca de uma efetiva reabilitação e reinserção de tais  jovens na sociedade.

Trata-se de uma política pública, com o intuito de alcançar a proteger os preceitos pedagógicos

estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O SINASE propõe uma ação educativa,  com atendimento aos jovens que cometem

atos infracionais, em meio aberto ou em casos de restrição de liberdade, ressaltando-se, que há

uma expressa preferência  para que tal  ação educativa  seja  aplicada  em meio  aberto,  onde,

situações de semiliberdade ou de internação são aplicadas apenas em casos extremos, levando-

se em consideração os princípios da brevidade e da excepcionalidade.

Vale registrar aqui os eixos que propiciam subsídios para a socioeducação: 
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5.1.1 -  Eixo – Suporte institucional e pedagógico

5.1.1.1 - Comum a todas as entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas

a) estar inscrita no Conselho Municipal/Distrital dos Direitos da Criança e do

Adolescente (CMDCA);

b) ter  projeto  pedagógico  elaborado  que  contemple  basicamente  objetivos,

público alvo, capacidade de atendimento, referencial teórico-metodológico,

ações/atividades,  recursos  humanos  e  financeiros,  monitoramento  e

avaliação;

c) dispor de espaço físico/arquitetônico apropriado para o desenvolvimento da

proposta pedagógica, rejeitando locais provisórios e sem condições para o

atendimento socioeducativo;

d) ter  critérios  objetivamente  definidos  quanto  a  perfil  e  habilidades

específicas  dos profissionais,  socioeducadores,  orientadores,  estagiários  e

voluntários que integrem ou venham a integrar a equipe do atendimento

socioeducativo;

e) construir  instrumentais  para  o  registro  sistemático  das  abordagens  e

acompanhamentos aos adolescentes: plano individual de atendimento (PIA),

relatórios  de  acompanhamento,  controle  e  registro  das  atividades

individuais,  grupais  e  comunitárias,  dados  referentes  ao  perfil

socioeconômico dos adolescentes e de sua família e outros;

f) consolidar  mensalmente  os  dados  referentes  a  entradas  e  saídas  dos

adolescentes, perfil do adolescente (idade, gênero, raça/etnia, procedência,

situação  com  o  sistema  de  justiça,  tipificação  de  ato  infracional,  renda

familiar, escolarização antes e durante o cumprimento da medida,

g) atividades profissionalizantes antes e depois do cumprimento da medida,

uso indevido de drogas e registro da reincidência);

h) garantir prazos estabelecidos na sentença em relação ao envio de relatórios

de início de cumprimento

i) de medida, circunstanciados, de avaliação da medida e outros necessários;
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j) realizar  acompanhamento  sistemático  por  meio  de  encontros  individuais

e/ou em grupos dos adolescentes durante o atendimento socioeducativo;

k) elaborar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  do  plano  individual  de

atendimento,  sempre  com  a  participação  da  família  e  dos  próprios

adolescentes respeitados os prazos legais;

l) favorecer  o  processo  de  auto-avaliação  dos  adolescentes  em relação  ao

cumprimento de sua medida socioeducativa;

m) garantir atendimento técnico especializado (psicossocial e jurídico) imediato

ao  adolescente  e  seus  responsáveis  logo  após  a  sua  apreensão  e/ou

admissão no atendimento socioeducativo;

n) articular-se  permanentemente  com  a  Vara  da  Infância  e  Juventude,

Ministério Público e Defensoria Pública e outros Órgãos e Serviços Públicos,

visando  agilidade  nos  procedimentos  e  melhor  encaminhamento  aos

adolescentes;

o) mapear  as  entidades  e/ou programas  e  equipamentos  sociais  públicos  e

comunitários  existentes  nos  âmbitos  local,  municipal  e  estadual,  com  a

participação  dos  Conselhos  Municipais  de  Direitos,  viabilizando  e/ou

oferecendo  o  acesso  enquanto  oferta  de  política  pública:  alimentação,

vestuário, transporte, documentação (escolar, civil e militar), escolarização

formal,  cultura,  lazer,  atendimento  na  área  de  saúde  (médico,  dentista,

cuidados  farmacêuticos,  saúde  mental),  atendimento  psicológico,

profissionalização e trabalho, acionando a rede de serviços governamental e

não-governamental;

p) articular-se  com  as  demais  entidades  e/ou  programas  de  atendimento

socioeducativo, visando, em caso de progressão e/ou regressão de medida

socioeducativa, assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido; 

q) garantir a execução do atendimento socioeducativo descentralizado como

forma de estar localmente inserido e de possibilitar melhores respostas no

atendimento aos adolescentes;

r) normatizar  as  ações  dos  profissionais  (que  atuam  no  atendimento

socioeducativo)  e  dos  adolescentes  estabelecendo  regras  claras  e

explicitadas para orientar a intervenção e o seu cumprimento. Para tanto,

julga-se  necessária  a  construção,  sempre  que  possível  coletiva,  de
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documentos  como:  regimento  interno,  guia  do  educador  e  manual  do

adolescente e outros que se julgar necessários;

s) garantir encontros sistemáticos freqüentes (semanal, quinzenal) da equipe

profissional para estudo social dos adolescentes. No caso do atendimento

socioeducativo contar com a participação de orientadores comunitários e/ou

voluntários, que estes sejam também inseridos nesse processo;

t) garantir  recursos  financeiros  para  que  adolescentes  e  familiares  possam

participar com freqüência das atividades socioeducativas desenvolvidas; e

u) ter sustentabilidade financeira para  que oferte  atividades que venham a

responder ao proposto no projeto pedagógico.

5.1.1.2 Específico às entidades e/ou programas que executam 
a internação provisória e a medida socioeducativa de 
internação:

a) organizar  o  regimento  interno,  o  guia  do  adolescente  e  o  manual  do

socioeducador de modo que esses documentos sejam partes do conjunto

institucional  e  guardem,  entre  si,  relações  de  coerência  e

complementariedade;

b) agilizar  o  atendimento  inicial  ao  adolescente  suspeito  de  autoria  de  ato

infracional,  fomentando  a  integração  e  articulação  entre  os  órgãos

executores e o adolescente e a família;

c) oferecer  atividades  de  espiritualidade,  respeitando  o  interesse  dos

adolescentes em participar;

d) estabelecer uma progressividade para a realização de atividades externas

dos adolescentes (exceto internação provisória);

e) dispor  de  programa  de  acompanhamento  aos  egressos  da  medida

socioeducativa  de  internação.  Tal  programa  destina-se  somente  àqueles

adolescentes que o  desejarem e que tiveram seu processo  de execução

extinto;

f) encaminhar os adolescentes que são liberados da internação provisória sem

aplicação  de  medida  socioeducativa  aos  programas  e  equipamentos  e
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serviços sociais públicos e comunitários com a participação da família e de

acordo com as necessidades específicas de cada um; e

g) garantir local adequado e reservado para a visita íntima dos adolescentes

que  cumprem  medida  socioeducativa,  assegurando  sigilo  e  proteção  da

imagem dos adolescentes e, sobretudo, observando os pressupostos legais

no que se refere à idade dos parceiros, consentimento por escrito dos pais

ou responsáveis, garantindo e condicionando a participação dos envolvidos

na prática da visita íntima bem como de seus familiares em atendimentos

individuais e/ou em grupos referentes à: orientação sexual e reprodutiva,

métodos  contraceptivos,  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  AIDS  e

outros temas pertinentes (exclusivo para internação).

5.1.2 Eixo – Diversidade étnico-racial, gênero e orientação 
sexual

5.1.2.1 Comum a todas as entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas.

a) assegurar  e consolidar parcerias  com Secretarias  estaduais e municipais,

órgãos, coordenadorias e similares responsáveis pela política pública, ONGs,

iniciativa  privada  no  desenvolvimento  de  programas  que  fortaleçam  a

inclusão étnico-racial e de gênero nos programas socioeducativos;

b) incluir ações afirmativas, promover a igualdade e combater a discriminação,

o  preconceito  e  a  desigualdade  racial  no  âmbito  do  atendimento

socioeducativo com o objetivo de erradicar as injustiças e a exclusão social;

c) garantir  a  eqüidade  no  atendimento  socioeducativo  prestado  aos

adolescentes  de  ambos  os  sexos,  principalmente  no  que  se  refere  à

qualidade e oferta de serviços e atividades;

d) promover a auto-estima dos adolescentes na sua especificidade de gênero e

étnico-racial, enfatizando a autovalorização e o auto-respeito;

e) implementar ações voltadas à valorização da adolescente, promovendo a

participação familiar e comunitária;
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f) configurar  um canal  de comunicação capaz de estimular e oportunizar a

discussão  sobre  gravidez,  aborto,  nascimento  de  filho,  responsabilidade

paterna e materna,  nascimento de filho (a),  responsabilidade de cuidado

com irmãos e filhos, saída precoce de casa, vida sexual, namoro, casamento

e  separação,  deficiência,  violência  física,  psicológica,  exploração  sexual,

abandono,  trabalho  infantil  e  de  padrões  de  gênero,  raça  e  etnia  e

orientação  sexual  que  comumente  naturalizam  e  justificam  a  violência,

entre outros;

g) capacitar os profissionais que atuam no atendimento socioeducativo sobre

tais temas buscando qualificar a intervenção junto ao adolescente;

h) realizar  oficinas  pedagógicas  com objetivo  de trabalhar  as  diferenças  de

raça, etnia e construção de identidade; e

i) inserir,  obrigatoriamente,  nos  arquivos  técnico-institucionais  dos

adolescentes  o  quesito  cor,  permitindo  um  diagnóstico  mais  preciso  da

situação do adolescente no atendimento socioeducativo.

5.1.3 Eixo – Educação

5.1.3.1 - Comum a todas às entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas

a) consolidar parcerias com Órgãos executivos do Sistema de Ensino visando o

cumprimento do capítulo IV (em especial os artigos 53, 54, 56, e 57) do

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)  e,  sobretudo,  a  garantia  de

regresso,  sucesso  e  permanência  dos  adolescentes  na  rede  formal  de

ensino;

b) redirecionar a estrutura e organização da escola (espaço, tempo, currículo)

de modo que favoreça a dinamização das ações pedagógicas, o convívio em

equipes  de  discussões  e  reflexões  e  que  estimulem o aprendizado e  as

trocas  de  informações,  rompendo,  assim,  com  a  repetição,  rotina  e

burocracia;

c) propiciar  condições  adequadas  aos  adolescentes  para  a  apropriação  e

produção do conhecimento;
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d) garantir o acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes

inseridos no atendimento socioeducativo de acordo com sua necessidade;

e) estreitar  relações  com  as  escolas  para  que  conheçam  a  proposta

pedagógica  das  entidades e/ou  programas  que executam o atendimento

socioeducativo e sua metodologia de acompanhamento aos adolescentes;

f) desenvolver os conteúdos escolares, artísticos, culturais e ocupacionais de

maneira interdisciplinar no atendimento socioeducativo; e

g) permitir o acesso à educação escolar considerando as particularidades do

adolescente com deficiência,  equiparando as oportunidades em todas  as

áreas  (transporte,  materiais  didáticos  e  pedagógicos,  equipamento  e

currículo,  acompanhamento  especial  escolar,  currículo,  capacitação  de

professores,  instrutores  e  profissionais  especializados,  entre  outros)  de

acordo com o Decreto nº 3.298/99.

5.1.3.2 - Específico às entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória

a) oferecer  atividades  pedagógicas  que  estimulem  a  aproximação  com  a

escola. Nos casos em que o adolescente esteja regularmente frequentando

a rede oficial, é importante que seja estabelecido contato imediato com a

escola de origem para que o adolescente tenha acesso ao conteúdo formal

mesmo durante o período de internação provisória; e

b) desenvolver  metodologia  específica  que  garanta  abordagens  curriculares

correspondentes com o nível de ensino de forma a adequar-se ao tempo de

permanência na internação provisória.

5.1.4 -  Eixo – Esporte, Cultura e Lazer

5.1.4.1 - Comum a todas as entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas

a) consolidar  parcerias  com  as  Secretarias  de  Esporte,  Cultura  e  Lazer  ou

similares visando o cumprimento dos artigos 58 e 59 do ECA;
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b) propiciar  o  acesso  a  programações  culturais,  teatro,  literatura,  dança,

música,  artes,  constituindo  espaços  de  oportunização  da  vivência  de

diferentes atividades culturais e artísticas,  e também de favorecimento à

qualificação artística, respeitando as aptidões dos adolescentes;

c) assegurar  e consolidar parcerias  com Secretarias  estaduais e municipais,

órgãos  e  similares  responsáveis  pela  política  pública,  ONGs  e  iniciativa

privada no desenvolvimento e oferta de programas culturais, esportivos e

de lazer aos adolescentes;

d) propiciar o acesso dos adolescentes a atividades esportivas e de lazer como

instrumento  de  inclusão  social,  sendo  as  atividades  escolhidas  com  a

participação destes e respeitados o seu interesse;

e) assegurar  no  atendimento  socioeducativo  espaço  a  diferentes

manifestações culturais dos adolescentes;

f) possibilitar  a  participação  dos  adolescentes  em programas  esportivos  de

alto rendimento, respeitando o seu interesse e aptidão (exceto internação

provisória);

g) promover  por  meio  de  atividades  esportivas,  o  ensinamento  de  valores

como liderança, tolerância, disciplina, confiança, eqüidade étnico-racial e de

gênero; e

h) garantir  que  as  atividades  esportivas  de  lazer  e  culturais  previstas  no

projeto pedagógico sejam efetivamente realizadas, assegurando assim que

os  espaços  físicos  destinados  às  práticas  esportivas,  de  lazer  e  cultura

sejam utilizados pelos adolescentes.

5.1.5 Eixo – Saúde

5.1.5.1 - Comum a todas as entidades e/ou os programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas

a) consolidar parcerias com as Secretarias de Saúde visando o cumprimento

dos  artigos  7,  8,  9,  11  e  13  do  ECA;  garantir  a  eqüidade  de  acesso  à

população  de  adolescentes  que  se  encontram  no  atendimento

socioeducativo, considerando suas dificuldades e vulnerabilidades, às ações
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e serviço de atenção à saúde da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) que

abordem  temas  como:  autocuidado,  auto-estima,  autoconhecimento,

relações  de  gênero,  relações  étnico-raciais,  cidadania,  cultura  de  paz,

relacionamentos  sociais,  uso  de  álcool  e  outras  drogas,  prevenção  das

violências,  esportes,  alimentação,  trabalho,  educação,  projeto  de  vida,

desenvolvimento de habilidades sociais e ações de assistência à saúde, em

especial,  o  acompanhamento  do  desenvolvimento  físico  e  psicossocial,

saúde sexual, saúde reprodutiva, prevenção e tratamento de DST e Aids,

imunização, saúde bucal, saúde mental, controle de agravos, assistência a

vítimas de violência;

b) oferecer  grupos  de  promoção  de  saúde  incluindo  temas  relacionados  à

sexualidade  e  direitos  sexuais,  prevenção  de  DST/Aids,  uso  de  álcool  e

outras  drogas,  orientando  o  adolescente,  encaminhando-o  e  apoiando-o,

sempre que necessário, para o serviço básico de atenção à saúde;

c) buscar articulação e parcerias com a Secretaria de Saúde do Município a fim

de receber apoio e desenvolver  programas especiais  que considerem as

peculiaridades, vulnerabilidades e necessidades dos adolescentes;

d) assegurar  ao  adolescente  que  esteja  no  atendimento  socioeducativo  o

direito de atenção à saúde de qualidade na rede pública (SUS), de acordo

com suas demandas específicas;

e) garantir  o  acesso  e  tratamento  de  qualidade  a  pessoa  com  transtornos

mentais, preferencialmente, na rede pública extra-hospitalar de atenção à

saúde mental, isto é, nos ambulatórios de saúde mental, nos Centros de

Atenção  Psicossocial,  nos  Centros  de  Convivência  ou  em  outros

equipamentos  abertos  da  rede  de  atenção  à  saúde,  conforme  a  Lei  nº

10.216 de 06/04/200146;

f) buscar  articulação  dos  programas  socioeducativos  com  a  rede  local  de

atenção  à  saúde  mental,  e  a  rede  de  saúde,  de  forma  geral,  visando

construir,  interinstitucionalmente,  programas  permanentes  de  reinserção

social para os adolescentes com transtornos mentais;

g) assegurar que as equipes multiprofissionais dos programas socioeducativos

– articuladas com a rede local de atenção à saúde e saúde mental – estejam

habilitadas  para  atender  e  acompanhar  de  maneira  individualizada  os

adolescentes com transtornos mentais que cumprem medida socioeducativa
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em  meio  aberto  e/ou  fechado  respeitadas  as  diretrizes  da  reforma

psiquiátrica, recebendo assim tratamento na rede pública de qualidade;

h) assegurar  que  os  adolescentes  com  transtornos  mentais  não  sejam

confinados em alas ou espaços especiais, sendo o objetivo permanente do

atendimento  socioeducativo  e  das  equipes  de  saúde  a  reinserção  social

destes adolescentes;

i) garantir  que  a  decisão  de  isolar,  se  necessário,  o  adolescente  com

transtornos mentais que esteja em tratamento seja pautada por critérios

clínicos  (nunca  punitivo  ou  administrativo)  sendo  decidida  com  a

participação  do  paciente,  seus  familiares  e  equipe  multiprofissional  que

deverá encaminhar o paciente para a rede hospitalar;

j) garantir  que  todos  os  encaminhamentos  para  tratamentos  do

uso/dependência  de  drogas  sejam  precedidos  de  diagnóstico  preciso  e

fundamentados, ressaltando que o uso/dependência de drogas é importante

questão de saúde pública. Nenhuma ação de saúde deve ser utilizada como

medida de punição ou segregação do adolescente;

k) assegurar  que  as  ações  de  prevenção  ao  uso/abuso  de  drogas  sejam

incluídas nos grupos de discussão dentro dos programas de atendimento

socioeducativo, privilegiando ações de redução de danos e riscos à saúde; e

l) desenvolver  práticas  educativas  que  promovam a saúde sexual  e  saúde

reprodutiva dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e

os seus parceiros, favorecendo a vivência saudável e de forma responsável

e segura abordando temas como: planejamento familiar, orientação sexual,

gravidez,  paternidade,  maternidade  responsável,  contracepção,  doenças

sexualmente  transmissíveis  –  DST/Aids  e  orientação  quanto  aos  direitos

sexuais e direitos reprodutivos.

5.1.5.2. Específico às entidades e/ou programas que executam
a internação provisória e as medidas socioeducativas de 
semiliberdade e de internação

a) assegurar o cumprimento da Portaria Interministerial MS/SEDH/SPM n. 1.426

de 14 de julho de 2004 e da Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde nº

340 de 14 de julho de 2004 que estabelece normas para operacionalização
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das ações de saúde ao adolescente (exclusivas para internação provisória e

internação);

b) implantar  e  implementar  ações  no  âmbito  da  promoção  da  saúde,

prevenção  de  riscos  e  assistência  a  agravos  dentro  dos  princípios  da

Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica da Saúde (LOS)47, da Norma

Operacional de Assistência à Saúde e do ECA; assegurar às adolescentes

direito da assistência pré-natal, parto e puerpério na rede SUS recebendo

orientações em relação ao parto, amamentação e cuidados com o recém

nascido e com o bebê; e 

c) assegurar o direito à amamentação no prazo mínimo de seis meses após o

nascimento,  conforme  recomendação  da  Organização  Mundial  da  Saúde

(OMS)  e  afirmada  na  52ª  Assembléia  Mundial  de  Saúde  em  2002.  Aos

adolescentes  que  estão  cumprindo  medida  em  meio  fechado  deve  ser

assegurado o direito à convivência com o(s) filho(s) para visitação a fim de

preservar  os  vínculos  afetivos.  Logo,  os  programas  de  atendimento

socioeducativo  deverão  disponibilizar  espaços  apropriados  para  essas

ações.

5.1.6 - Eixo – Abordagem familiar e comunitária

5.1.6.1 - Comum a todas as entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas

c) consolidar parcerias com as Secretarias  ou órgãos similares responsáveis

pelos programas oficiais de assistência social nos diferentes níveis visando à

inclusão das famílias dos adolescentes em programas de transferência de

renda e benefícios no âmbito dos serviços do SUS, assegurados por Lei;

d) garantir  o  atendimento  às  famílias  dos  adolescentes  estruturado  em

conceitos e métodos que assegurem a qualificação das relações afetivas,

das  condições  de  sobrevivência  e  do  acesso  às  políticas  públicas  dos

integrantes do núcleo familiar, visando seu fortalecimento;
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e) ampliar o conceito de família para aquele grupo ou pessoa com as quais os

adolescentes possuam vínculos afetivos, respeitando os diferentes arranjos

familiares;

f) propiciar trabalhos de integração entre adolescentes e seus familiares que

possam  desenvolver  os  temas  referentes  à  promoção  de  igualdade  nas

relações de gênero e étnico-raciais,direitos sexuais, direito à visita íntima

(exclusivo para medida de internação),  discussão sobre a abordagem e o

tratamento sobre o uso indevido de drogas e saúde mental;

g) desenvolver as ações contidas no Plano Nacional  de Promoção,  Defesa e

Garantia  do Direito  de Crianças  e Adolescentes à Convivência Familiar  e

Comunitária;

h) realizar  visitas  domiciliares  a  fim  de  constatar  a  necessidade

socioeconômica  e  afetiva  das  famílias  e  encaminhá-las  aos  programas

públicos de assistência social e apoio à família;

i) identificar  e  incentivar  potencialidades  e  competência  do  núcleo  familiar

para  o  mundo do  trabalho  articulando  programas  de  geração  de  renda,

desenvolvendo habilidades básicas, específicas e de gestão necessárias à

auto-sustentacão;

j) promover ações  de orientação e conscientização das famílias  sobre seus

direitos e deveres junto à previdência social, sua importância e proteção ao

garantir ao trabalhador e sua família uma renda substitutiva do salário e a

cobertura  dos  chamados  riscos  sociais  (tais  como:  idade  avançada,

acidente,  doença,  maternidade,  reclusão  e  invalidez,  entre  outros),

geradores de limitação ou incapacidade para o trabalho;

k) prever  na  metodologia  da  abordagem  familiar  do  atendimento

socioeducativo  basicamente:  atendimento  individualizado,  familiar  e  em

grupo; elaboração de plano familiar de atendimento; trabalho com famílias e

grupos de pares;  inclusão de famílias em programas de transferência de

renda  visando  à  provisão  de  condições  de  sobrevivência  às  famílias

integradas com políticas de emprego; visitas domiciliares;

l) adotar sempre que possível e por meio de técnica de mediação de conflitos,

com expressa concordância do adolescente, da família, do ofendido e das

demais pessoas diretamente interessadas,
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m) a restauração do dano causado pela infração; e

n) prever  na  metodologia  da  abordagem  comunitária  dos  programas  de

atendimento  socioeducativo  minimamente:  espaços  de  convivência  e

participação em atividades de lazer,  esporte e cultura com a vizinhança;

participação  da  comunidade  nos  espaços  do  programa  socioeducativo;

divulgação das ações do programa nos meios de comunicação comunitária.

5.1.6.2 - Específico às entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas de semiliberdade e de internação

a) prever atividades de integração para as famílias dos adolescentes, inclusive

aqueles  oriundos  de  outros  municípios,  de  modo  que  a  família  seja  co-

participante  do  processo  pedagógico  desenvolvido  no  programa  de

atendimento socioeducativo; 

b) garantir a possibilidade da visita íntima aos adolescentes que já possuem

vínculo afetivo anterior ao cumprimento da medida socioeducativa e com a

autorização formal dos pais ou responsáveis do parceiro(a), observando os

pressupostos  legais  e  assegurando,  sobretudo,  o  acesso  desses

adolescentes  a  atendimentos  de  orientação  sexual  com  profissionais

qualificados,  acesso  aos  demais  métodos  contraceptivos  devidamente

orientados por profissional da área de saúde (exclusivo para internação);

c) discutir  nos  grupos  de  orientação  de  pais  a  temática  relacionada  à

sexualidade responsável bem como o respeito às diferentes opções sexuais

(exclusivo para internação).

5.1.7 - Eixo – Profissionalização/ Trabalho/Previdência

5.1.7.1 - Comum a todas as entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas

a) consolidar  parcerias  com as  Secretarias  de  Trabalho  ou  órgãos  similares

visando o cumprimento do artigo 69 do ECA;
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b) possibilitar  aos  adolescentes  o  desenvolvimento  de  competências  e

habilidades básicas, específicas e de gestão e a compreensão sobre a forma

de estruturação e funcionamento do mundo do trabalho. Juntamente com o

desenvolvimento  das  competências  pessoal  (aprender  a  ser),  relacional

(aprender a conviver) e a cognitiva (aprender a conhecer), os adolescentes

devem desenvolver a competência produtiva (aprender a fazer), o que além

de sua inserção no mercado de trabalho contribuirá, também, para viver e

conviver numa sociedade moderna;

c) oferecer  ao  adolescente  formação  profissional  no  âmbito  da  educação

profissional,  cursos  e  programas  de  formação  inicial  e  continuada  e,

também, de educação profissional técnica de nível médio com certificação

reconhecida que favoreçam sua inserção no mercado de trabalho mediante

desenvolvimento  de  competências,  habilidades  e  atitudes.  A  escolha  do

curso  deverá  respeitar  os  interesses  e  anseios  dos  adolescentes  e  ser

pertinente às demandas do mercado de trabalho;

d) encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho desenvolvendo ações

concretas  e  planejadas  no  sentido  de  inseri-los  no  mercado  formal,  em

estágios  remunerados,  a  partir  de  convênios  com empresas  privadas  ou

públicas, considerando, contudo, o aspecto formativo;

e) priorizar vagas ou postos de trabalho nos programas governamentais para

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;

f) equiparar  as  oportunidades  referentes  à  profissionalização/trabalho  aos

adolescentes  com  deficiência  em  observância  ao  Decreto  nº  3.298  de

20/12/99;

g) desenvolver  atividades  de  geração  de  renda  durante  o  atendimento

socioeducativo que venham a ampliar competências,  habilidades básicas,

específicas e de gestão, gerando renda para os adolescentes;

h) promover  ações  de  orientação,  conscientização  e  capacitação  dos

adolescentes sobre seus direitos e deveres em relação à previdência social e

sua importância e proteção ao garantir ao trabalhador e sua família uma

renda substitutiva do salário e a cobertura dos chamados riscos sociais (tais

como: idade avançada, acidente, doença, maternidade, reclusão e invalidez,

entre outros), geradores de limitação ou incapacidade para o trabalho.

30



5.1.8 -  Eixo – Segurança

5.1.8.1 - Comum a todas as entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas de semiliberdade e de internação

a) estruturar e organizar as ações do cotidiano socioeducativo e investir nas

medidas de prevenção das situações-limite (brigas, quebradeiras,  motins,

fugas,  invasões,  incêndios,  agressões  e  outras  ocorrências  desse  tipo)

compõe  o  conjunto  de  ações  fundamentais  do  núcleo  de  intervenção

estratégica da segurança preventiva;

b) assegurar  que a  organização  espacial,  funcional  e  a  estrutura  física  das

Unidades  de  atendimento  socioeducativo  –  orientadas  pelo  projeto

pedagógico – favoreçam a convivência entre os profissionais e adolescentes

em um ambiente tranqüilo e produtivo onde as situações críticas tenham

chances reduzidas de eclosão e proliferação;

c) estabelecer procedimentos operacionais padronizados nos relacionamentos

com as Polícias Militar e Civil, com a Defensoria Pública, com o Ministério

Público, com a Justiça da Infância e Juventude assegurando o provimento de

condições adequadas de segurança no atendimento socioeducativo;

d) receber fiscalização periódica e sistemática nos programas de atendimento

socioeducativo do Ministério Público, da Justiça da Infância e da Juventude,

dos Conselhos dos Direitos e do Conselho Tutelar;

e) assegurar que o processo de recrutamento e seleção do pessoal dirigente,

técnico e operacional seja orientado pelo projeto pedagógico, e, sobretudo

que  os  profissionais  sejam  vocacionados  e  estejam  preparados  para

enfrentar e resolver as situações críticas;

f) oferecer  periodicamente,  no  máximo  a  cada  três  meses,  treinamentos

práticos de segurança, combate a incêndio e a prestação de atendimento de

primeiros  socorros  para  todos  os  profissionais  do  atendimento

socioeducativo,  bem  como  equipar  a  entidade  de  atendimento  de  todo

material necessário para essas intervenções quando necessárias;
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g) treinar  sistematicamente  os  profissionais  do  atendimento  socioeducativo

para que saibam agir com discernimento e objetividade nos momentos de

situações-limites do atendimento e, sobretudo em técnicas de negociação

(exclusivo para medidas socioeducativas privativas de liberdade, incluindo a

internação provisória);

h) investir na capacitação introdutória e contínua de todos os envolvidos no

atendimento socioeducativo a partir do diagnóstico das potencialidades e

dificuldades  da  equipe  institucional  considerando  as  competências

específicas e complementares;

i) assegurar revista às famílias de forma humanizada e digna;

j) criar regras e mecanismos ágeis para a substituição de profissionais quando

os  mesmos  adotarem  condutas  desleais,  retaliadoras,  rancorosas,

vingativas, provocativas ou outras atitudes antipedagógicas;

k) estabelecer um fluxo na comunicação com os adolescentes favorecendo o

bom andamento do trabalho socioeducativo e a manutenção de um clima

de entendimento e paz e, sobretudo coibindo e evitando todo e qualquer

tipo  de  tratamento  vexatório,  degradante  ou  aterrorizante  contra  os

adolescentes; e

l) utilizar a contenção do adolescente somente como recurso para situações

extremas que envolvam risco à sua integridade e de outrem

5.1.8.2 - Específico às entidades e/ou programas que 
executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas de semiliberdade e de internação

a) elaborar plano de segurança institucional interno e externo juntamente com

a Polícia Militar visando garantir a segurança de todos que se encontram no

atendimento socioeducativo, bem como orientações às ações do cotidiano,

solução e gerenciamento de conflitos;

b) garantir segurança externa para o programa, com a atuação diuturna (24h)

de policiais militares fardados, armados e treinados para esse trabalho;

c) determinar  com precisão e fazer  constar  no regimento interno quando e

como acionar a segurança externa para agir internamente (Polícia Militar);
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d) adotar  as  medidas  de segurança adequadas  considerando três  níveis  de

riscos para a integridade física, psicológica e moral dos adolescentes: i) no

relacionamento dos adolescentes com os profissionais; ii) no relacionamento

direto entre os adolescentes; iii) no relacionamento direto do adolescente

com a realidade externa ao atendimento;

e) oferecer  diferentes  atividades  socioeducativas  (esportivas,  culturais,  de

lazer,  de  estudos,  entre  outras)  no  período  entre  o  entardecer  e  o

recolhimento  bem  como  nos  finais  de  semanas  e  feriados  evitando

sentimentos de isolamento e solidão;

f) constar  no  regimento  interno  às  medidas  de  contenção  e  segurança

adotadas pela entidade de atendimento socioeducativo e, sobretudo ser de

conhecimento de todos, devendo todos os profissionais ser preparados para

o seu cumprimento com eficácia;

g) oferecer treinamento prático em segurança para toda equipe dos programas

de atendimento socioeducativo no máximo a cada três meses;

h) mapear, conhecer e ter croquis (de fácil acesso) com o detalhamento dos

diversos  espaços  e  ambientes  institucionais,  bem como  equipamentos  e

materiais existentes em cada compartimento das atividades desenvolvidas;

i) assegurar  o  assessoramento  especializado  para  acompanhamento  e

supervisão técnica na área de segurança do atendimento socioeducativo;

j) analisar cuidadosamente com toda a equipe do atendimento socioeducativo

os casos de ocorrência e o enfrentamento de situações-limite, visando a sua

compreensão e identificação de falhas ou na atuação da equipe profissional

buscando, assim, ajustes necessários para sua superação;

k) apurar  e  punir  com  justiça  e  equilíbrio  todas  as  responsabilidades

administrativas e criminais o surgimento da situação-limite;

l) assegurar  diuturnamente,  inclusive  nos  finais  de  semanas  e  feriados,  a

presença de  profissional  responsável  pela  coordenação  da entidade e/ou

programa de atendimento socioeducativo; e 

m) garantir aos adolescentes o acesso ao Defensor Público e as informações

relativas à sua situação processual.
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6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Quanto às competências: 

No  que  tange  à  organização  do  trabalho  pedagógico,  considerando  as  Diretrizes

Pedagógicas  –  Escolarização  na  Socioeducação  -  são  imprescindíveis  algumas  informações

sobre o acautelamento dos adolescentes na UIPSS, bem como as características do atendimento

dos mesmos no Núcleo de Ensino. 

6.1 – Como os Adolescentes são Acautelados
Seguindo  as  classificações  por  idade  e  compleição  física,  de  acordo  com  o  que

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente,  o adolescente autor de ato infracional  é

acautelado da seguinte forma pela Unidade de Internação Provisória:

 Módulo 1: Adolescentes em primeira internação, com idade até 16 anos
e 6 meses;

 Módulo 2: Adolescentes com idade até 15 anos e 6 meses;
 Módulo 3: Adolescentes com idade entre 15 e 16 anos;
 Módulo 4: Adolescentes com idade entre 16 e 17 anos;
 Módulo 5: Adolescentes com idade entre 17 anos ou mais;
 Módulo 6 (Módulo de Proteção à Integridade Física): Para adolescentes

em casos especiais de acautelamento;
 Módulo 7 (Módulo Disciplinar: Adolescentes em cumprimento de medida

disciplinar).

6.2 – Características do atendimento escolar no Núcleo de Ensino da UIPSS
Os quesitos de acautelamento definem a forma com que os adolescentes frequentam a

escola – isto é, o atendimento escolar é realizado por módulo, de forma a respeitar a integridade

física dos adolescentes. Vale registrar essas características:

 Atendimento escolar por módulo;

 Turmas multisseriadas – alunos do Ensino Fundamental – séries iniciais

e finais com alunos do ensino médio, numa mesma turma;

 Permanência dos adolescentes na Unidade pelo período de (1) a (45)

dias;
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 Alta  rotatividade  do  número  de  adolescentes  na  Unidade,

consequentemente, na escola, diariamente – o ideal é que cada turma

tenha até (15) adolescentes, o que nem sempre é possível;

 TODOS  os  adolescentes  são  atendidos  pela  escola,  diariamente,

independentemente  da  falta  de  algum  professor,  pois  os  alunos  são

redistribuídos de acordo com o número de professores no dia.

6.3 – Modulação 
Para adequar-se a essa realidade, que difere de qualquer outra Unidade de Internação

Socioeducativa, segue a modulação:

 Vinte e quatro professores divididos por grupos e por área de conhecimento,

para atendimento dos respectivos módulos;

 Todos os professores têm a mesma carga horária de 25 horas de regência,  sendo 20

horas de regência e 5 em atendimento pedagógico diferenciado ou seja, planejamento e

desenvolvimento de projetos interventivos ou coletivos (ver anexo 12-Matriz Curricular

adotada);

 Modulação  em  jornada  ampliada  para  que  atenda  a  necessidade  de  coordenação

pedagógica conjunta dos professores, no contra turno, por grupo interdisciplinar, para o

desenvolvimento dos projetos individuais, coletivos e interventivos. 

GRUPO TURNO ATENDIMENTO/
MÓDULO

Nº TURMAS
PROFESSORES

ORGANIZADOS POR
ÁREA DE

CONHECIMENTO

1 MATUTINO

M1: Adolescentes 
em primeira 
internação, com 
idade até 16 anos e 6 
meses.
M2: Adolescentes 
com idade até 15 
anos e 6 meses.

6

Seis professores, sendo: 
(1) Atividades; 
(1) Exatas;
(1) Linguagens;
(1) Humanas;
(1) Artes; 
(1) Educação Física.

2 MATUTINO

M3: Adolescentes 
com idade entre 15 e 
16 anos. 6

Seis professores, sendo: 
(1) Atividades; 
(1) Exatas;
(1) Linguagens;
(1) Humanas;
(1) Artes; 
(1) Educação Física.

3 VESPERTINO

M4: Adolescentes 
com idade entre 16 e 
17 anos.
M6: Proteção à 
Integridade Física - 

5
Seis professores, sendo: 
(1) Atividades; 
(1) Exatas;
(1) Linguagens;
(1) Humanas;
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GRUPO TURNO ATENDIMENTO/
MÓDULO

Nº TURMAS
PROFESSORES

ORGANIZADOS POR
ÁREA DE

CONHECIMENTO
adolescentes em 
casos especiais de 
acautelamento.

1
(1) Artes; 
(1) Educação Física.

4 VESPERTINO

M5: Adolescentes 
com idade entre 17 
anos ou mais;
M7: Módulo 
Disciplinar - 
adolescentes em 
cumprimento de 
medida disciplinar).

5

1

Seis professores, sendo: 
(1) Atividades; 
(1) Exatas;
(1) Linguagens;
(1) Humanas;
(1) Artes; 
(1) Educação Física.

6.4 – Projetos Pedagógicos – Individuais, Interventivos e Coletivos
Como explicitado anteriormente, os adolescentes acautelados na UIPSS permanecem

na  Unidade  por  um período  de  até  45  dias,  configurando  uma alta  rotatividade  de  alunos

durante o período letivo. O número de adolescentes que passaram pela Unidade de Internação

Provisória de São Sebastião e pelo Núcleo de Ensino nos anos de  2015 a 2018 foram 8.152

adolescentes. 

 O  atendimento  escolar  em  turmas  divididas  por  série/ano  escolar  é  inviabilizado.

Assim, a organização pedagógica do NuEn/UIPSS diferencia-se das demais escolas da Rede

Pública de Ensino do DF, bem como dos núcleos de ensino das unidades de internação estrita,

conforme preconizam as Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação: 

“Considerando  as  especificidades  das  unidades  de  internação  provisória,  a
organização do trabalho pedagógico do Núcleo de Ensino deverá contemplar
os  princípios  da  interdisciplinaridade  e  transversalidade,  estabelecidos  nas
Diretrizes Curriculares Gerais Nacionais para a Educação Básica, por meio do
desenvolvimento  de  projetos  pedagógicos  elaborados  coletivamente  e  com
atividades diversificadas, para uma mesma turma, que, nesse caso, pode ser
composta por estudantes dos diferentes anos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio (Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação,  2014,  p.
91, 92).”

Ainda, consoante à Resolução nº 03, de 13 de maio de 2016/MEC, e 10º, que versa

sobre o atendimento escolar nas unidades de internação socioeducativa: 

“Deve  ser  garantido  atendimento  escolar  nas  unidades  de
internação  provisória,  com elaboração  e  implementação  de
proposta  pedagógica  específica  à  natureza  desta  medida,
voltado  à  continuidade  do  processo  de  escolarização  de
adolescentes  e  jovens  já  matriculados  ou  que  subsidie  a
reconstrução da trajetória escolar daqueles que se encontram
fora da escola. (Capítulo IV Art. 8º). 
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“As  escolas  localizadas  em  unidades  de  internação
socioeducativas  devem elaborar  projeto  político  pedagógico
próprio articulado ao projeto institucional da unidade em que
se insere, com vistas ao atendimento das particularidades de
tempo  e  espaço  desta  medida,  balizado  nas  Diretrizes
Curriculares  Nacionais,  garantindo  o  cumprimento  de  carga
horária mínima definida em lei. (Capítulo IV Art. 10º).” 

Durante  o  ano  letivo,  são  elaborados  e  implantados  projetos  individuais,  projetos

interventivos e projetos temáticos coletivos:

 Projetos  Individuais: considerando  a  área  de  conhecimento  do

docente  e  tendo  como  premissa  as  Diretrizes  Pedagógicas  –

Escolarização  na Socioeducação,  como  o  Currículo  em Movimento,

cada professor elabora o seu projeto individual, o que irá nortear o

trabalho pedagógico  durante todo ano letivo,  cujo  detalhamento  é

registrado nos Planos de Ensino;

 Projetos  Interventivos:  destinado  a  grupos  de  estudantes  com

dificuldades  específicas  de  aprendizagem;  trata-se  de  uma

intervenção complementar, que pode ser destinada ao atendimento

de grupos específicos de estudantes, bem como individual;

 Projetos  Coletivos  Temáticos:  construção  compartilhada  pelos

grupos interdisciplinares,  considerando o Calendário Anual da Rede

Pública de Ensino, como outras datas não constantes do Calendário,

como dia da mulher, dia das mães, páscoa, etc. 

 Plano  de  Ensino  Semestral:  detalhamento  dos  conteúdos,

metodologia e estratégias de avaliação, de acordo com o exposto no

Projeto Individual. 

6.5 – Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
O Plano de Ação da Proposta Pedagógica do Núcleo de Ensino da UIPSS é divido em

etapas: 

ETAPA 1 – SEMANA  PEDAGÓGICA
AÇÕES MÊS
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1. Recepção  dos  Professores  –  Corpo  Docente
NuEn/UIPSS-2019.

2. Formação os grupos interdisciplinares.
3. Eleição  do  Coordenador  Pedagógico  Explanação

sobre o funcionamento do Núcleo de Ensino,  em
conjunto  com  a  Gerência  de  Segurança  da
Unidade.

4. Aplicação de dinâmicas para integração do grupo
de professores.

5. Planejamento – aula inaugural.

FEVEREIRO

ETAPA  2  –  ELABORAÇÃO  DE  PROJETOS  INDIVIDUAIS  E  PROJETOS
INTERVENTIVOS

AÇÕES MÊS

1. Oferta de subsídios para elaboração dos projetos individuais – estudos,
pesquisas, leitura de textos e trabalho em grupo. 

2. Definição dos temas norteadores dos grupos interdisciplinares.

3. Elaboração dos Projetos Individuais

FEVEREIRO

MARÇO

4. Apresentação dos Projetos Individuais para Comunidade Escolar - Dia
Letivo Temático. 

ABRIL

5. Elaboração dos Projetos Interventivos, caso seja identificada alguma
necessidade específica.

NO DECORRER DO
ANO LETIVO

ETAPA 3 –  PLANEJAMENTO DOS PROJETOS COLETIVOS*
AÇÕES DATA/PERÍODO

1. Definição  das  datas  constantes  do  Calendário  Escolar,  a  serem
planejadas coletivamente.

FEVEREIRO

2. Planejamento dos Projetos Temáticos Coletivos. 
NO DECORRER DO

ANO LETIVO 

ETAPA 4 – AVALIAÇÃO 
AÇÕES DATA/PERÍODO

1. Avaliação contínua, realizada semanalmente,  no Conselho de Classe
Participativo.

NO DECORRER
DO ANO LETIVO

2. Avaliação Pedagógica - Docente e Discente. JUNHO

Estratégias de Valorização do Professor

 Educação Continuada: Incentivo à participação nos Cursos da EAPE;

 Programa de Valorização do Professor do NuEn: programa dinâmico,

com agenda mensal,  incluindo os  seguintes  eixos  de atuação:  palestras,

corpo em movimento (caminhada, pilates no solo, ioga) e cultura (poema,

música).
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7. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação no NuEn/UIPSS tem como objetivo favorecer a reflexão do aluno quanto

aos  aspectos  intrínsecos  e  extrínsecos  de  seu cotidiano para uma possível  reformulação de

estratégias de vida, por meio da intervenção pedagógica, com vistas à conscientização de sua

situação  de  conflito  coma  a  lei  para  uma  adaptação  mais  proveitosa  em  seu  meio  social,

contribuindo para que o mesmo não retorne à Unidade de Internação Provisória, por encontrar

alternativas se expressar-se. 

A organização pedagógica possibilita  uma avaliação pormenorizada,  humana e que

contempla as 06 áreas do conhecimento. Para substituição do Diário de Classe adotado pela

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nas Escolas da rede, foi proposto um

registro de acompanhamento dos estudantes.

Como  instrumentos  de  avaliação  semanal,  considerando  a  alta  rotatividade  dos

educandos, são utilizados: 

 Relatório Individual do Estudante: contém a avaliação das relações interpessoais, a

avaliação formativa e seus planos futuros referentes à vida escolar (ficha anexa); 

 Conselho de Classe dos Professores:  tem como objetivo avaliar  com todo o corpo

docente a aprendizagem dos estudantes e atribuir uma menção referente a cada área de

conhecimento (ficha anexa); 

 Conselho de Classe Participativo: conta com a presença de Professores, Estudantes,

Agentes  Socioeducativos,  lotados  na  Secretaria  da  Criança.  Ocorre todas  as  quartas

feiras, no contraturno das aulas e tem grande relevância no contexto escolar, visto que é

o momento quando os adolescentes podem dialogar com todos os docentes e apresentar

suas  mais  diversas  opiniões  sobre  as  atividades  oferecidas  pelo  NuEn/UIPSS.  É no

conselho  de  classe  em  que  ocorrem  pesquisa  e  deliberações  a  respeito  do  fazer

pedagógico, com vistas ao redirecionamento do planejamento dos docentes (ficha nos

anexos).

 Avaliação Institucional  –  docente e discente:  trata-se da aplicação de questionário

previamente elaborado, com vistas a identificar o nível de satisfação do corpo docente e

dos alunos, bem como colher sugestões dos participantes, com o objetivo de  oferecer

subsídios para a melhoria da gestão e do processo socioeducativo. 

Não  há  menção  da  nota  nos  registros,  uma  vez  que  o  adolescente  permanece  na

Unidade por até quarenta e cinco dias. O relatório individual oferece subsídio para avaliação do
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aluno e, sobretudo, para escrituração escolar, no que diz respeito à Declaração Escolar emitida

pelo Centro Educacional São Francisco, preservando o sigilo de sua identidade, que justifica as

faltas obtidas na escola de origem. 

Vale ressaltar que em todas as medidas socioeducativas, tanto as de meio aberto como

as de meio fechado, a escolarização ocupa lugar de destaque no relatório que é encaminhado ao

juiz da infância e da juventude (SEEDF, 2014). 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Embora não seja uma medida socioeducativa stricto sensu, a medida processual cautelar

de internação provisória aproxima-se da medida de internação estrita, pois retira do adolescente

o direito de ir e vir, em tese, para garantir a proteção do mesmo durante o tramite do processo

judicial até que a autoridade judiciária emita uma sentença.  No entanto, como o adolescente

permanece  na  unidade  por  até  (45)  dias  e  as  atividades  escolares  são  obrigatórias,  é

fundamental oferecer atividades que provoquem reflexões para uma nova trajetória de vida. 

A oferta de atividades formativas significativas aos estudantes requer a construção de

um processo pedagógico  que leve  em conta o tempo de permanência  desse adolescente  na

unidade.  Assim,  conforme  estabelecido  nas  Diretrizes  Pedagógicas  –  Escolarização  na

Socioeducação:

“O trabalho pedagógico da escola para atendimento aos estudantes em medida
cautelar  se  fará  com  professores  organizados  por  área  de  conhecimento,
viabilizando  o  trabalho  coletivo  tanto  no  que  se  refere  ao  planejamento
pedagógico  quanto  nos  encontros/aulas  com  os  alunos.  A perspectiva  é  o
respeito  às  particularidades  do  público  atendido,  favorecendo  a
interdisciplinaridade  e  a  transversalidade  preconizadas  no  Currículo  da
Educação Básica.  Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação,
2014, p. 90. (grifo nosso).”

O Currículo em Movimento do Distrito Federal pressupõe a Teoria Crítica e pós-crítica

que  difere  do  currículo  tradicional  (fechado  em  si,  num  conjunto  de  disciplinas/matérias,

conteúdo  pelo  conteúdo).  Constitui-se  num  instrumento  aberto  em  que  os  conhecimentos

dialogam entre si, estimulando a inovação, a pesquisa e a utilização de recursos e práticas mais

criativas, flexíveis e humanizadas, possibilitando o diálogo (conexões) entre as disciplinas. Isso

se  dá  através  dos  eixos  transversais,  constantes  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da

Educação Básica que visam, dentre outros quesitos, “possibilitar as aprendizagens, a partir da

democratização  de  saberes,  em  uma  perspectiva  de  inclusão  considerando  os  Eixos
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Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos

Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 

Nesta perspectiva, há uma inversão na lógica do currículo “tradicional”, os conteúdos

passam a ser organizados em torno dos eixos transversais de forma interdisciplinar, integrada e

contextualizada, ou seja, o currículo na ação diz respeito não somente a saberes e competências,

mas também a representações, valores, papeis, costumes, práticas compartilhadas, relações de

poder, modos de participação e gestão e que  a  realidade de cada grupo, de cada escola seja

tomada como ponto de partida para o desenvolvimento do currículo.

O Currículo em Movimento aplicado na Socioeducação considera os conhecimentos e

vivências dos sujeitos com o objetivo de ampliar sua zona de desenvolvimento; assim, o aluno

passa a ser considerado como sujeito  da sua própria experiência,  capaz de conhecer,  saber,

compreender, pensar e aprender “autoridade da sua própria experiência”

O Currículo em Movimento norteia a elaboração dos Projetos Individuais, dos Projetos

Interventivos e dos Projetos Temáticos Coletivos. A Pedagogia de Projetos fornece os subsídios

para  uma  pedagogia  dinâmica,  centrada  na  criatividade  e  na  atividade  discentes,  numa

perspectiva de construção do conhecimento, mais do que na transmissão dos conhecimentos

pelo  professor. Propicia  uma  reflexão  sobre  a  realidade  social,  orientando  os  Projetos  de

Trabalho para uma reflexão sobre as condições de vida da comunidade que o grupo faz parte

elaborando propostas de intervenção que visem a transformação social. Assim, a aprendizagem

se dá por meio da participação ativa dos socioeducandos, vivenciando as situações-problema,

refletindo sobre elas e tomando atitudes  diante  dos fatos.  Ao educador compete resgatar  as

experiências do educando, auxiliá-lo na identificação de problemas, nas reflexões sobre eles e

na  concretização  dessas  reflexões  em  ações.  Constituem-se  espaços  para  avaliação  desse

“movimento”, o Conselho de Classe Participativo e as Coordenações Pedagógicas. 

9. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA

De acordo com o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, segue detalhamento das
ações para implementação da Proposta Pedagógica do Núcleo de Ensino da Unidade de São
Sebastião.

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

OBJETIVO
Garantir a implantação da Proposta Pedagógica 2019 do Núcleo de Ensino da Unidade de São
Sebastião,  para  que as  atividades  formativas  significativas  sejam ofertadas  aos  adolescentes
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acautelados. 
ETAPA 1 – SEMANA  PEDAGÓGICA

AÇÕES DATA/
PERÍODO

RESP.

1. Recepção  dos  professores  –  Corpo  Docente
NuEn/UIPSS-2019

2. Formação dos grupos interdisciplinares

 Grupo  1  -  Módulos  1  e  2:  Mara  (Atividades),  Gabriel
(Exatas),  Daniela  (Linguagens),  Seiki  (Humanas),  Liz
(Artes), Domingos (Educação Física).

 Grupo 2 – Módulo 3, PIF e  MD:   Patrícia (Atividades),
Edna  (Exatas),  Sylvia  (Linguagens),  Paulo  (Humanas),
Carência  (Artes),  Randolfo  (Educação  Física),  Denize
(Linguagens), Thiago Henrique (Exatas).

 Grupo 3 - Módulo 4: Carência (Atividades), Sara (Exatas),
Ismênia  (Linguagens),  Samanta  (Humanas),  Carência
(Artes), Marcelo (Educação Física).

 Grupo 4 - Módulo 5:  Margarete (Atividades),  Tiago Luz
(Exatas),  Diva  (Linguagens),  Yoko  (Humanas),  Claudia
(Artes), Danilo (Educação Física).

3. Eleição  do  Coordenador  Pedagógico  Explanação
sobre  o  funcionamento  do  Núcleo  de  Ensino,  em
conjunto com a Gerência de Segurança da Unidade.

4. DPIC- Diário dos Professores para Integração e
Criatividade,  onde  cada  professor  pôde  falar  um
pouco de si  e,  como se vê,  como criança.  Com o
resultado da dinâmica, será produzido um banner e,
para  tanto,  foi  solicitado  que  cada  professor
enviasse  ao  coordenador  Thiago  Henrique,  uma
fotografia de quando era criança. 

5. Leitura, debate e apresentação dos grupos -  textos
constantes  da  CARTA  AOS  PROFESSORES  –
Material  de  Apoio  da  Semana  Pedagógica
2019,  elaborado  pela  equipe  da  Secretaria  de
Educação do DF. Os  grupos ficaram assim divididos:

 Grupo  1 –:  MACROTEMA:  A  HUMANIZAÇÃO
DOS  PROFISSIONAIS  E  SUAS  RELAÇÕES  –  O
EDUCADOR COMO PESSOA. 

 Grupo  2 –MACROTEMA:  ATUALIZAÇÃO  DE
PARADIGMAS, METODOLOGIAS E MODELOS. –
A URGÊNCIA DA TRANSFORMAÇÃO. 

 Grupo  3 –  MACROTEMA:  COMPETÊNCIAS

4 a 7/02
SUPERVISOR

COORDENADO
R

CORPO
DOCENTE

42



ESSENCIAIS  PARA  A  ATUAÇÃO  DOS
PROFESSORES – O PAPEL DO PROFESSOR. 

 Grupo  4 –  MACROTEMA:  COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS  –  O  ESTUDADANTE  E  O
FUTURO DO TRABALHO. 

6. Planejamento Coletivo – AULA INAUGURAL

ETAPA 2 –  ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS  E PROJETOS INTERVENTIVOS
AÇÕES DATA/

PERÍODO
RESP.

1. PERFIL DO SOCIOEDUCANDO - Estudo sobre o
Perfil  do  Socioeducando no Distrito  Federal  –
dados da pesquisa da Codeplan; dados SINASE;
Diretrizes  Pedagógicas  –  Escolarização  na
Socioeducação,  envolvendo  agentes
socioeducativos,  integrantes  da  gerencia
sociopsicopedagógica da UIPSS.

2. OS  DIVERSOS  OLHARES  SOBRE  O
SOCIOEDUCANDO  -  Discussão  sobre  como  a
sociedade  enxerga  o  adolescente  infrator  de
ato  infracional,  o  olhar  do  agente
socioeducativo e o olhar do professor.

3. TEMAS  NORTEADORES  DOS  GRUPOS
INTERDISCIPLINARES  -  Aplicação  de  dinâmica
apropriada  para  definição  dos  temas
norteadores dos grupos interdisciplinares, que
darão  subsídio  para  elaboração  dos  projetos
interventivos individuais. 

 

11 a 22 de
fevereiro

COORDENADOR
CORPO

DOCENTE

4. ELABORAÇÃO  DOS  PROJETOS  INDIVIDUAIS  -
durante  o  processo  de  elaboração  dos  projetos,  há
socialização dos projetos nos grupos, por turno, e forma a
contribuir  mutuamente  com  a  interdisciplinaridade  e
transversalidade dos temas. 

Entrega até
05/04

COORDENADOR
CORPO

DOCENTE

5. APRESENTAÇÃO  DOS  PROJETOS  INDIVIDUAIS
PARA COMUNIDADE ESCOLAR  - CED São Francisco;
Direção CRE-São Sebastião; COEDH;  Direção da UIPSS,
bem como gerentes e agentes socioeducativos – Dia Letivo
Temático. 

08/05
SUPERVISOR

CORPO
DOCENTE E

COMUNIDADE
ESCOLAR

6. PROJETOS  INTERVENTIVOS  –  elaborados  pelos
professores durante o ano letivo, com base nas dificuldades
identificadas do ano letivo. 

No decorrer do
ano letivo

CORPO
DOCENTE

COORDENADOR
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ETAPA 3 –  PLANEJAMENTO DOS PROJETOS COLETIVOS*
AÇÕES DATA/

PERÍODO
RESP.

1. SEMANA  DISTRITAL  DE  CONSCIENTIZAÇÃO  E
PROMOÇÃO  DA EDUCAÇÃO  INCLUSIVA AOS  ALUNOS
COM NECESSIDADES  EDUCACIONAIS  ESPECIAIS  -  Lei
Distrital 5.714/2016

4 a 08/03
SUPERVISÃO

COORDENAÇÃO
CORPO

DOCENTE

2. DIA DA MULHER 08/03

3. SEMANA  DA  CONSCIENTIZAÇÃO  DO  USO
SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

18 a 22/03

4. PAIXÃO DE CRISTO - PÁSCOA 19/04

5. SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 6 a 10/5

6. DIA DAS MÃES 10/05

7. FESTA JUNINA 28/06

8. FESTA DA FAMÍLIA Meados de
junho

9. DIA DO ESTUDANTE 11/08

10. SEMANA DA PREVENÇÃO  DO  USO  DE  DROGAS  –  Lei
Distrital 1.433, de 21/05/1997

16 a 20/09

11. DIA  NACIONAL  DE  LUTA  DAS  PESSOAS  COM
DEFICIÊNCIA – Lei Distrital 11.133/2005 21/09

12. DIA  NACIONAL  DA  CONSCIENCIA  NEGRA  (Lei  n
10.639/2003. 20/11

* O planejamento das atividades referentes a essas datas devem ocorrer entre uma a
duas semanas antes da data registrada no quadro. 

ETAPA 4 – AVALIAÇÃO 
AÇÕES DATA/

PERÍODO
RESP.

1. Avaliação  contínua,  realizada  semanalmente  –
Reunião de Coordenação Pedagógica Coletiva e
Conselho de Classe Participativo.

NO DECORRER
DO ANO LETIVO.
SEMANALMENT

E

CORPO DOCENTE
E DISCENTE

2. Avaliação Pedagógica - Docente e Discente. JUNHO CORPO DOCENTE E
DISCENTE

NOTA EXPLICATIVA: 

Quanto às metas e indicadores, constata-se que, de 2015 e 2018, houve uma redução de

31,8%  do  número  de  adolescentes  que  ingressaram  na  Unidade.No  entanto,  não  há

justificativas precisas que explicam essa redução. A breve permanência dos adolescentes 
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10.  ACOMPANHAMETO E AVALIAÇÃO
O acompanhamento e avaliação das ações implantadas ocorrem: 

 Reunião de Coordenação Pedagógica Coletiva: periodicidade semanal, com

registro específico – Memória da Reunião, assinada pelos participantes;

 Conselho  de  Classe  Participativo:  periodicidade  semanal  –  alunos  e

professores avaliam, semanalmente, as atividades do NuEn, sejam coletivas ou

não, com vistas a aprimorar o processo socioeducativo;

 Avaliação Pedagógica  Institucional: pesquisa aplicada  ao corpo docente  e

discente, com formulário apropriado, para averiguar o nível de satisfação dos

professores e dos alunos, bem como ouvir sugestões.  

 Reunião Intersetorial: periodicidade mensal, onde são socializadas as ações

do Núcleo com a Gerência Sociopsicopedagógica e vice versa – registro em

ata.

Todos  os  encontros  e  pesquisas  aplicadas  são  devidamente  instrumentalizadas  e

registradas,  possibilitando a socialização  dos resultados,  bem como o redirecionamento de

ações e a retroalimentação do processo socioeducativo. 

.

11. PROJETOS 

11.1  PROJETOS INDIVIDUAIS – 2018

TABELA 1 -RELAÇÃO DOS PROJETOS INDIVIDUAIS 

POR GRUPO INTERDISCIPLINAR - 2018 

GRUPO 1 – TEMA NORTEADOR:
NO CAMINHO DO BEM

MÓDULOS 1 E 2

Professor (a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

Domingos
Rodrigues

Cunha

ESPORTE:
FERRAMENTA QUE

CONDUZ AO
CAMINHO DO BEM

Educação
Física

Geral
Utilizar o esporte
como instrumento

pedagógico, de
forma a integrar as

finalidades gerais da
educação de

desenvolvimento
das

individualidades, de
formação para a
cidadania e de

orientação para a

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas dos

módulos 1 e 2.

45



GRUPO 1 – TEMA NORTEADOR:
NO CAMINHO DO BEM

MÓDULOS 1 E 2

Professor (a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

prática social. Trata-
se, portanto, de um
campo aberto para a
exploração de novos
sentidos/significado

s pelo sócio
educando.

Liz de Souza
Castellar

FAZER PARA SABER
ARTE

Arte

Geral
Tendo como lema
de nossa Unidade
de Ensino que a

“nossa escola é um
espaço de

Liberdade”, este
plano Interventivo
tem como objetivo

que os alunos
atendidos possam se

sentir livres e ter
prazer enquanto

estudam arte,
mesmo estando
inseridos em um

espaço de restrição
de liberdade.

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas dos

módulos 1 e 2.

Mara Lúcia
Wentz

ARTE COM
MUSICALIDADE NA
ALFABETIZAÇÃO

Letramento

Geral
Contribuir para a

formação dos
adolescentes, por
meio da oferta de

novos
conhecimentos e
habilidades que o

levem a interagir na
sociedade, ou seja,
propor um trabalho

diferenciado aos
educandos  ávidos
de informações e

que já possuem uma
história de vida,
aproveitando a

vivencia do aluno.
Os trabalhos

realizados devem
englobar conteúdos
de todas as matérias

trabalhados com
interdisciplinaridade

, cujas atividades
apresentem uma

linguagem clara e
objetiva que

contextualize a
realidade vivida
pelo adolescente.

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas dos

módulos 1 e 2.

Seiki Ito MINHA QUEBRADA Humanas

Geral
- Contribuir para a

formação do
socioeducando, por

meio do

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas dos

módulos 1 e 2.
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GRUPO 1 – TEMA NORTEADOR:
NO CAMINHO DO BEM

MÓDULOS 1 E 2

Professor (a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

conhecimento do
espaço histórico
geográfico do

Distrito Federal e
do Brasil.

Específicos:
- Promover no

aluno interesse por
conhecimento

histórico e
geográfico do

Distrito Federal e
do Brasil.

- Promover e
capacitar no
educando,

potencialidades para
a construção de seu

conhecimento;
- Valorizar a

importância de
freqüentar uma

escola.

Gabriel
Baudson

LIBERDADE PARA
DENTRO DA CABEÇA

Exatas

Sensibilizar o aluno
sobre a importância
de alguns conteúdos

básicos para a
realização de tarefas

simples do
cotidiano, como a

importância de
saber ler para pegar

um ônibus, saber
fazer contas simples
para poder conferir
um troco, conferir

se a conta da
lanchonete ou

supermercado estão
certas, assim
transcender o
conceito de
liberdade, se

conscientizando que
para ser realmente
livre ele precisa,

além do direito de ir
e vir, exercer seu

papel de cidadão de
forma plena.

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas dos

módulos 1 e 2.

Denize de
Fátima

DEBATES E
PROVOCAÇÕES

Linguagens

Geral

Buscar, através
da discussão,

tomada de
posição, defesa
e contra defesa

de assuntos
atuais,

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas dos

módulos 1 e 2.
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GRUPO 1 – TEMA NORTEADOR:
NO CAMINHO DO BEM

MÓDULOS 1 E 2

Professor (a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

polêmicos,
levando o

adolescente à
pratica

crítico/reflexiva,
a tolerância

com o outro, o
saber ouvir, a
convivência
respeitosa e

cidadã com os
pensamentos e

atitudes
diferentes,  bem

como  a
apropriação da

linguagem
oral/escrita, tal
como preconiza
o Currículo em
movimento, no

sentido de
legitimar a

pratica
pedagógica em

Língua
Portuguesa e a

formação
integral do
sujeito em
formação

socioeducativa.

GRUPO 2 – TEMA NORTEADOR:
UM SONHO POSSÍVEL

MÓDULO 3, PIF e MD

Professor(a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

Daniela Lemos
“CONHEÇA-TE A

TI MESMO”
Linguagens

Geral
Desenvolver, a partir de uma

construção compartilhada
entre professora-mediadora
e alunos participantes, uma

Oficina Pedagógica que
favoreça a prática da

autorreflexão.

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD

Edna Maria REDESCOBRIND Exatas Gerais: 1º e 2º Turmas
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GRUPO 2 – TEMA NORTEADOR:
UM SONHO POSSÍVEL

MÓDULO 3, PIF e MD

Professor(a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

Carvalho Amorim O A MATEMÁTICA

Este projeto procurar fazer
com que o aluno alvo

consiga fazer atividades em
grupo e, o mesmo tempo,

consiga assimilar os
conteúdos e alcançar as

habilidades e as
competências referentes ao

seu nível de
desenvolvimento de acordo

com idade.

Semestre
s Letivos
de 2018

multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD

Patrícia Gralha

A IMPORTÂNCIA
DA (RE )LEITURA

NA
SOCIOEDUCAÇÃ

O

Letramento

Geral
Propiciar aos alunos do

Sistema Socioeducativo que
estão em cumprimento de
Medida Provisória de 1 até

45 dias, um intenso e
sistematizado contato com
diferentes gêneros textuais,
possibilitando-os momentos

para conhecerem,
compartilharem ideias de

autores da literatura
universal em especial a

leitura e releitura brasileira e
promover  o

desenvolvimento do
vocabulário.

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD

Leandro Simão
Camargo de Lima IDENTIDADE

COM ARTE
Arte

Geral
(Re)Inserir socialmente o

adolescente através da Arte-
Educação na sociedade com

uma visão diferente em
relação a Arte do grafite na

parede e a pichação,
ressaltando a importância da

Arte Educação como
instrumento na recuperação
da auto-estima, dos  valores
éticos e estéticos, com vistas

a resgatar a identidade.

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD

Paulo Thiago
Santos G. da Silva

HISTÓRIA,
CIDADANIA E
CONSCIÊNCIA Humanas

Geral:
Criar um espaço de

compreensão da
identidade/cidadania

individual como
característica transitória e,
enquanto tal, passível de

transformação

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD

Randolfo José
Neto

PROMOÇÃO DA
SAÚDE E BOA

CONVIVÊNCIA
SOCIAL

Educação
Física

Geral

Propiciar aos alunos,
além de momentos de

lazer, diversão e
descontração, o

conhecimento e a

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD
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GRUPO 2 – TEMA NORTEADOR:
UM SONHO POSSÍVEL

MÓDULO 3, PIF e MD

Professor(a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

identificação de
valores que norteiam
a vida do cidadão em

sociedade. Utilizar
esse espaço/momento

para despertar e
reforçar a consciência

sobre hábitos
saudáveis, valores

éticos e morais,
resgatando atitudes

de cooperação,
altruísmo, respeito,

participação,
sensibilidade,

responsabilidade,
tolerância e

comprometimento
social em todos os

ambientes. Participar
de atividades

corporais,
estabelecendo

relações equilibradas
com os outros,

reconhecendo e
respeitando limites

físicos e o
desempenho de si
próprio e do outro.
Adotar atitudes de

respeito mútuo,
dignidade e

solidariedade em
situação lúdica e

esportiva repudiando
qualquer espécie de

violência

Ismênia Pinto
Coelho

CONHECENDO
MEUS DIREITOS
E ABRAÇANDO
MEUS DEVERES

Linguagens

Geral
Favorecer o

desenvolvimento da
capacidade crítica e
autocrítica do aluno,

facilitando a compreensão
de que a aquisição de

conhecimentos e a
consciência dos seus direitos
e deveres denotam um claro

processo de
socialização/ressocialização,

requisito necessário à
conquista da liberdade e a

construção do cidadão capaz
modificar a maneira de

interagir com a realidade e
transformá-la.

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD
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GRUPO 2 – TEMA NORTEADOR:
UM SONHO POSSÍVEL

MÓDULO 3, PIF e MD

Professor(a): Nome do Projeto:
Área do

Conhecimento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

Tiago Souza da
Luz

Ciências &
Sujeitos:

Subjetividades e
raciocínio

Exatas

Geral
Contribuir com o letramento

científico e matemático,
desenvolvendo uma

percepção da aplicação dos
conhecimentos científicos

na vida cotidiana.

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
dos módulos
3, PIF e MD

GRUPO 3 – TEMA NORTEADOR:
EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE:  RESSIGNIFICAR VALORES PARA A HUMANIZAÇÃO

MÓDULO 4

Professor (a): Nome do Projeto:
Área do

Conheciment
o

Objetivos
Data

/Período
Turmas

Diva Lúcia
Rodrigues

LABORATÓRIO
TEXTUAL:

RESSIGNIFICAND
O VALORES

Linguagens

Geral
Promover e oportunizar

espaços para que o
adolescente reflita e

reescreva sua história de
vida, projetando seu
futuro em busca do

protagonismo juvenil.

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas do

módulos 4

Alan Teixeira

QUEBRANDO
BARREIRAS: UM

FUTURO
DIFERENTE

Educação
Física

Geral

Contribuir para a
formação do aluno,
através de práticas

esportivas,
mostrando-lhes a
importância do

respeito às regras
sociais e resgatar a
condição física do

adolescente,
provocando

reflexões acerca da
sua saúde e
melhoria da

qualidade de vida

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas do

módulos 4

Susana Motta
TRABALHAR
VALORES NO

LETRAMENTO
Atividades

Geral
Desenvolver o processo

de alfabetização e
letramento dos alunos
através de atividades

diferenciadas e trabalhar
valores que contribuam
para o desenvolvimento

da leitura e escrita.

1º  e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas do

módulo 4

Andreia
Abade

EDUCAÇÃO E
RESPONSABILIDA

DE:
RESSIGNIFICAR
VALORES PARA

Humanas

Geral
Reconhecer os sujeitos

históricos enquanto
partícipes essenciais a

progressão das diversas

1º  e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas do

módulo 4
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GRUPO 3 – TEMA NORTEADOR:
EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE:  RESSIGNIFICAR VALORES PARA A HUMANIZAÇÃO

MÓDULO 4

Professor (a): Nome do Projeto:
Área do

Conheciment
o

Objetivos
Data

/Período
Turmas

Diva Lúcia
Rodrigues

LABORATÓRIO
TEXTUAL:

RESSIGNIFICAND
O VALORES

Linguagens

Geral
Promover e oportunizar

espaços para que o
adolescente reflita e

reescreva sua história de
vida, projetando seu
futuro em busca do

protagonismo juvenil.

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas do

módulos 4

HUMANIZAÇÃO

aprendizagens por meio
de interações sociais

como forma de cumprir a
função social de educar

integralmente.

Eraldo Carlos
Alves de

Souza

PARA DIVIDIR SEM
RACIOCINAR É
SEMPRE BOM
MULTIPLICAR

Exatas

Geral:
Levar o aluno a

desenvolver relações
entre temas matemáticos
com diferentes campos e
conhecimentos de outras

áreas curriculares se
conscientizando que para

ser valorizado no seu
cotidiano, exercer o seu

papel de cidadão de
forma plena.

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas do

módulo 4

Stefane Nunes

ELABORAÇÃO DE
JOGOS

EDUCATIVOS
PARA APRENDER

ARTES

Artes

Geral:
Estimular o interesse do
aluno através da criação

de um jogo
interdisciplinar,
possibilitando a
construção do

conhecimento a partir de
suas descobertas e da

interação com os outros
alunos. Resgatando ou

criando afinidade com o
conteúdo, os colegas e a

própria escola,
reconhecendo a

importância dos valores
humanos e

comportamentais diante a
sociedade.

1º e 2º
Semestres
Letivos de

2018

Turmas
multisseriadas do

módulo 4

GRUPO 4 – TEMA NORTEADOR:
REFLETIR O AGORA... DESPERTAR PARA O AMANHÃ

MÓDULO 5

Professor (a):
Nome do
Projeto:

Área do
Conhecim

ento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

Rodrigo
Xavier Lara

ESPELHOS Arte

Geral
Desenvolver,  por  meio  da  animação  e
vídeo,  a  reflexão  e  a  ressignificação  de
valores  pela  produção  de  imagens  da

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2017

Turmas
multisseriadas
do módulo 5
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GRUPO 4 – TEMA NORTEADOR:
REFLETIR O AGORA... DESPERTAR PARA O AMANHÃ

MÓDULO 5

Professor (a):
Nome do
Projeto:

Área do
Conhecim

ento
Objetivos

Data
/Período

Turmas

ordem  simbólica  existente  entre  os
adolescentes  em  processo  de  medida
socioeducativa.  Além  de  sensibilizar  os
jovens  no  universo  da  sócioeducação
(UIPSS),  para  o  potencial  da  produção
audiovisual como ferramenta de educação
e comunicação. Espera-se, ao vivenciar o
processo  de  produção  de  vídeos  e
animações  (Stop  Motion),  e  se
apropriarem de  suas  técnicas  básicas,  os
jovens  ganhem um novo instrumento  de
comunicação que lhes confira liberdade de
expressão, potencializando, por sua vez, o
dialogo no ambiente escolar. 

Danilo
Araújo

BEM VIVER
Educação

Física

Geral
Através da pratica  esportiva,  ensinar  aos
adolescentes a importância do respeito às
regras sociais e esclarecer que frustrações
são coisas comuns a todas as pessoas.

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2017

Turmas
multisseriadas
do módulo 5

Hebert Kley
Lageano

PROJETAND
O

CARACTERÍ
STICAS

LÓGICAS
PARA

SONHOS

Exatas

Geral
Proporcionar ferramentas para que o aluno
resolva e associe soluções para problemas
temáticos  com  ênfase  matemática  e
tecnológica..

1º e 2º
Semestre
s Letivos
de 2018

Turmas
multisseriadas
do módulo 5

Maria
Margarete

Fernandes da
Silva

RESGATAND
O VALORES

Letrament
o

Geral
Compartilhar  vivências  que  suscitem  o
debate,  a  reflexão  e  o  estudo,
contextualizando os temas com a realidade
de cada um e da comunidade.

1º  e 2º
Semestre
s Letivos
de 2017

Turmas
multisseriadas
do módulo 5

Yoko
Nitahara

Souza

O que nos
torna

Humanos?
Humanas

geral
Estudar as áreas de humanidades, refletir
sobre  os  processos  históricos,
sociológicos,  filosóficos  e  geográficos  a
partir do questionamento: O que nos torna
Humanos?
Sob o lema: Educação e Responsabilidade
–  ressignificar  valores  para  a
humanização,  deve-se  trazer  para  a
discussão  e  debate  a  memória  de  suas
próprias histórias de vida, ressignificando
suas  trajetórias  e  as  inserindo  em  uma
compreensão mais global da realidade na
qual se está imerso. Busca-se compreender
os valores humanos a um nível mais real,
por meio de histórias de vida, memória e
buscar observar por diferentes ângulos as
suas memórias e historia de vida. 

1º  e 2º
Semestre
s Letivos
de 2017

Turmas
multisseriadas
do módulo 5

Sylvia
Barbosa
Campos

CANTO E
CONTO
PELOS

CANTOS 
DA UIPSS

Linguagen
s

Geral
Contribuir  para  a  formação  do  aluno,
promovendo  a  capacidade  crítica  e
autocrítica,  de  forma  a  incentivá-lo  a
expor  suas  idéias  de  maneira  clara,  por
meio  da  produção  de  textos  diversos,
desenvolvendo e aprimorando o seu senso
crítico na apreciação literária e buscando
novas  maneiras  de  interagir  com  a
realidade, tornando-se um protagonista da
sua história – uma nova história.

1º  e 2º
Semestre
s Letivos
de 2017

Turmas
multisseriadas
do módulo 5
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Nota:  Projetos  Individuais – 2018/2019 

Vale salientar que os projetos individuais, bem como os temas norteadores
de  cada  grupo  interdisciplinar,  são  construídos  anualmente,  visto  que
depende do grupo de docentes que atua no NuEn/UIPSS,  a cada ano.

11.2 PROJETOS TEMÁTICOS COLETIVOS - 2018

Nome do Projeto Objetivo
Tempo

de
Duração

Disciplina
s

envolvida
s

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

Projeto  ElesxElas:  ação  conjunta  entre  escola  e
direção  da  UIPSS  afim  de  realizar  atividades
diversas (palestras,  roda de conversa,  oficina de
artesanato, etc) alusivas a data em questão.

06 a
09/03

Todas as
disciplinas.

OFICINA/
PALESTRA:

HIGIENE

Apresentar  aos  alunos  os  cuidados
básicos  da  Higiene  (pessoal,  corporal,
mental  e  ambiental),  com  vistas  a
evitar possíveis doenças.

Anual
Todas as

disciplinas

PÁSCOA

Conhecer e reconhecer o sentido e os
símbolos da Páscoa,  contribuindo para
que o aluno amplie os conhecimentos a
respeito do real significado da data.

Dramatização:

-  Lava pés/  -  Crucificação de Cristo/  -
Ceia 

28 e
29/03

Todas as
disciplinas

SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO

E PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO

INCLUSIVA AOS
ALUNOS COM

NECESSIDADES
ESPECIAIS

Explanar  e  sensibilizar  os  adolescentes  sobre  a
valorização  e  o  respeito  às  diferenças  entre  as
pessoas.  Assistir  e  comentar  vídeos  sobre  o
assunto, produzir cartazes e finalizar a semana de
promoção  e  divulgação  da  Educação  Inclusiva
aos  Alunos  com  Necessidades  Educacionais
Especiais. 

05 a
09/03

Todas as
disciplinas

SEMANA DA ÁGUA

Expor  aos  jovens  a  situação  do  meio  ambiente
nos dias atuais,  fazendo uma projeção  de como
viveremos  a  alguns  anos.  Dar  ênfase  ao  uso
racional da água e as possíveis conseqüências do
atual desperdício.

19 a
23/03

Todas as
disciplinas

ANIVERSÁRIO DE
BRASÍLIA

Trabalhar  com  os  adolescentes  a
referida data, com o intuito de informá-
lo  sobre  as  questões  históricas  e
culturais  da  cidade,  suas
peculiaridades,  pontos  turísticos,

23 e
24/04

Todas as
disciplinas
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Nome do Projeto Objetivo
Tempo

de
Duração

Disciplina
s

envolvida
s

regiões  administrativas,  dentre  outros
aspectos.  

DIA DAS MÃES

Realizar  palestras  sobre
empoderamento  feminino,  respeito  à
figura feminina;  a mulher nos dias de
hoje.

11 e
12/05

Todas as
disciplinas

SEMANA DE
EDUCAÇÃO PARA A

VIDA

Realizar  encontros  e  atividades  que
promovam  o  debate  sobre  assuntos
relacionados  à  qualidade  de  vida,
ecologia e meio ambiente, educação no
transito, sexualidade, prevenção contra
doenças  sexualmente  transmissíveis,
direito do consumidor e ECA. 

Temas trabalhados:

“Consciência Corporal”

“Tabagismo e seus efeitos” 

“Cuidados  de  Si:  Infecções
Sexualmente Transmissíveis – IST’S”

“Oficina do bem servir”

“Educação no Trânsito”

“A  Dieta  do  Palhaço  –  Alimentação
Saudável”.

“Primeiros Socorros”

“Artesanato”

07 a
11/05

Todas as
disciplinas

FESTA JUNINA

Socializar todos os jovens da unidade afim de que
os  mesmos  possam  perceber  que  o  convívio
harmônico entre os pares é possível de acontecer
e faz bem a todos.

29/06

Todas as
disciplinas
e setores

da unidade
de

internação
provisória

FESTA DA FAMÍLIA

Promover  um  momento  de  lazer,  troca  de
vivências e aprendizagens de maneira acolhedora
às famílias. Proporcionar oficinas ou minicursos,
com  intuito  de  resgatar  e  valorizar  os  saberes
individuais  e  promover  o  encontro  entre
adolescentes  e  suas  famílias,  entre  escola  e
comunidade, propiciando um momento de lazer,

Durante o
dia de

visita dos
familiares
(sábado)

Todas as
disciplinas
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Nome do Projeto Objetivo
Tempo

de
Duração

Disciplina
s

envolvida
s

vivências,  autoestima  e  aprendizagens  em  uma
situação  escolar  menos  formal  e  mais
aconchegante.

Encerram
ento do

1º
semestre.

SEMANA DO
ESTUDANTE

Realizar  atividades  pedagógicas  através  de
pequenas competições que estimulem o raciocínio
rápido  e  a  capacidade  de  integração  entre  os
adolescentes  quando  montam  grupos  para
disputar entre si.

08 a
11/08

Todas as
disciplinas

IV OLIMPÍADAS
NuEn/UIPSS

Realizar  a  olimpíada  na  Unidade,
permitindo  a  participação  dos
adolescentes  em  diferentes
modalidades:  corrida  de  velocidade  /
tênis  de  mesa  /  arremesso  de  peso  /
futsal / futebol / xadrez / vôlei.  Trazer
informações  sobre  os  jogos  olímpicos,
origem, curiosidades, história de forma
a  envolvê-los  e  sensibilizá-los  para  a
prática esportiva

20 a
28/09

Todas as
disciplinas

O CORRERIA

Jornal criado a partir da realização das
Olimpíadas  em  2015/2016,  o  qual
permanece  com  editoriais
diferenciados.  Alguns  professores  têm
utilizado  as  edições  como  material
pedagógico em sala de aula. O intuito
do  jornal  é  compilar  as  atividades
realizadas  pela  escola  bimestralmente
e  divulgar  para  estudantes  e
funcionários.

Bimestral
Todas as

disciplinas

DIA NACIONAL DE
LUTA DAS

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Promover  atividades  que  visem
sensibilizar os adolescentes e promover
debate acerca do assunto, contribuindo
para  o  exercício  da  cidadania  e  para
tornar  a  sociedade  mais  justa,
igualitária e acessível.

19 a
22/09

Todas as
disciplinas

SEMANA DA
CONSCIÊNCIA

NEGRA

Apresentar  características  específicas  da cultura,
religião  e  dos  aspectos  ligados  ao  contexto
histórico que pôs fim à escravidão. Tratar temas
como:-  Cultura,  religiosidade  e  culinária  afro
brasileira;  bibliografias  de  personalidades  afins;
preconceito social; oficina de artesanato.

20 a
23/11

Todas as
disciplinas

FAZENDO ARTE
NAS PAREDES DO

NuEn

Mobilizar  os  jovens  para  que  os  mesmos
despertem  o  interesse  pela  pintura  e  percebam
suas habilidades em desenhar e pintar. Despertar
também  o  senso  de  responsabilidade  e
pertencimento.  Neste  ano  (2018)  ocorreu  a
revitalização dos alojamentos dos adolescentes e
dos  espaços  comuns  da  unidade,  tornando  o

Anual

Professores
da

disciplina
de artes e
agentes

socioeduca
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Nome do Projeto Objetivo
Tempo

de
Duração

Disciplina
s

envolvida
s

ambiente bastante agradável.

tivos e
adolescent

es.

SEMANA
CULTURAL

Fomentar  e  instigar  os  adolescentes  a  apurar  o
olhar, a sensibilidade e o tato na medida do que
for  possível  com  os  recursos  utilizados.  Essa
semana  vem  para  valorizar  e  mostrar  nas
diferentes  linguagens,  que  a  Arte  atua  no
cotidiano  das  pessoas,  como  uma  forma  de
socialização,  fazendo-nos capazes  de interagir  e
respeitar  o  pensamento  do  outro,  descobrindo
novas  formas  de  comunicação  entre  o  eu  e  o
mundo.Pode-se dizer que Arte é a linguagem da
vida  e  por  meio  dela,  nós  compreendemos  e
transformamos o mundo em que vivemos.

03 e
04/12

Todas as
disciplinas

HORTA

Promover  o trabalho  coletivo  entre  os  jovens e
tentar  incentivá-los  a  modificar  os  hábitos
alimentares.  Promover  o  conhecimento  da
horticultura como uma possibilidade profissional.
Montar uma horta de forma que os jovens possam
compreender a necessidade de se cuidar do meio
ambiente;  realizar  cálculos  matemáticos  para
montagem  dos  canteiros  e  vislumbrar  a
horticultura como profissão.

Anual

Professores
das

disciplinas
de

matemátic
a, ciências
naturais e
educação
física. No

ano
corrente
contou
com 1

educador
social

voluntário.

NATAL

Momento para promover a reflexão sobre a data
(muito comemorada entre cristãos) e a partir daí
perceber  o  que  pode  ser  modificado/melhorado
em  suas  vidas  no  tocante  a  valores,
comportamentos, ações.
Montagem de um presépio; decoração dos murais
da unidade com imagens e frases alusivas à data;
confecção de cartões de natal/lembranças para os
familiares;  apresentação  de  filmes  que  remetem
ao tema Natal. 

18 e
19/12

Todas as
disciplinas.

GRUPO DE 
TEATRO  Vozes  da
Inter-(Nação)

Realização  de  Peças  teatrais  alusivas  à  datas
comemorativas  previstas  no  Calendário  Escolar
da SEEDF.
Cantata Natalina.

Anual

Professores
: Patrícia,

Domingos,
Denize,

Randolfo
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11.3 – PROJETOS – PARCERIAS EXTERNAS

Nome do Projeto Objetivo
Tempo de
duração

Parceiros/as
envolvidos

PÁSCOA
Ministrar   palestra  sobre  símbolos pascais  e  por
fim da encenação da cerimônia do lava pés Abril Pastor Thiago

OFICINA DE
LIBRAS

Professora  Rosy  participou  da  Semana
da  Luta  das  Pessoas  com  Deficiência,
realizada entre os dias 19 e 21/09/2018.
Ela ministrou oficina sobre a Linguagem
Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Setembro
Rosiy Lilian de

Faria Roriz

PAPO FRANCO

No  dia  28/11  recebemos  a  palestra  e
testemunho de vida do ex-presidiário e
hoje  educador  social,  escritor,  poeta,
estudante  de  sociologia  e  palestrante
Emerson Franco.

Novembro
Emerson
Franco

PAPO RETO

No dia 23/11 representantes do Instituto
Papo Reto para ministrar palestra sobre
Princípios  e  Valores  que  regem  nossa
vida.

Novembro
Marcelo  Duarte
e Pastor Molina

OFICINA DE
CAPOEIRA

Ministrar Oficina e cultura afro-brasileira
e  a  Capoeira  na  semana  do  Dia  da
Consciência Negra (20 e 21/11)

Novembro
Terence
Gonçalves

OFICINA DE
RIMAS

BATALHA  DE  GURIAS  compareceu  ao
Núcleo  de  Ensino  da  Unidade  de
Internação  Provisória  de São Sebastião
(Nuen/UIPSS)  para  ministrar  Oficina  e
Batalha Temática “mulheres negras”

Novembro

-  Karolyne  T.
Santarém  Da
Silva

-  Estéfane
Jennifer  Santos
Câmara

- Juliana Emídia
Da Silva Ribeiro

OFICINA DE
GRAFITE

Ministrar  palestra  e  oficina  de  grafite
para  os  adolescentes  no  dia  08  de
novembro  de   2018.  (Integrante  do
Projeto Controladoria na Escola)

Novembro

-  Juliana  Costa
Borges

-  Renan
Cavalcante

OFICINA DE
PERCUSSÃO

Ministrar palestra e oficina de percussão
para  os  adolescentes  no  dia  08  de
novembro  de   2018.  (Integrante  do

Novembro
Gabriel
Campos
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Nome do Projeto Objetivo
Tempo de
duração

Parceiros/as
envolvidos

Projeto Controladoria na Escola)

HISTÓRIA DAS
DROGAS

Ministrar  a  palestra:  HISTÓRIA DAS DROGAS
no  dia  09  de  maio  2018,  com  duração  de  8h
(matutino  e  vespertino).  Tal  atividade  foi  parte
integrante da SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA
VIDA

Maio
Luiz  Henrique
Santos
Brandão

“CONTAÇÃO DE
HISTÓRIA”

A  voluntária  desenvolve  a  oficina,  roda  de
conversa, com os alunos do Núcleo de Ensino da
UIPSS,  com  intuito  de  que  eles  desenvolvam
habilidades  para  explorar  os  sentimentos  e
emoções que fizeram parte de suas vidas. Através
do  diálogo,  pretende-se  que  os  alunos
compartilhem  e  superem  suas  impressões
negativas sobre si mesmo, e percebam que guardar
sentimentos  de  rancor,  angústia,  mágoa,  ou  seja
todos aqueles sentimentos que não fazem bem para
o  indivíduo,  não  irá  contribuir  para  a  superação
dos seus desafios pessoais.

Maio a
Novembro

Alice
Domenech
Tupinambá

CONSCIÊNCIA
NEGRA

Ministrar  palestra  abordadando  temas  sobre
cultura  afrobrasileira,  preconceito,  racismo  e
ressocialização,  e  deixou  para  os  adolescentes  a
seguinte mensagem para reflexão: "Não há ventos
favoráveis para quem não sabe onde quer chegar."

Novembro Leandro Grass

PEÇA DE TEATRO:
COMPANHIA DE
TEATRO NISSI

Apresentação  da  Peça  teatral  “Irreversível”:
espetáculo que trata sobre paternidade e segundas
chances

Novembro

Cia  de  Teatro
Nissi,  Grupo
Papo  Reto,
Igreja Batista.

11.4 – CONCURSOS E PRÊMIOS

Nome do Projeto Objetivo
Tempo de

duração

Parceiros/as

envolvidos

3º e 4º
CONCURSO DE

REDAÇÃO 

DPU

2017/2018

Concurso  de  Redação  promovido  pela  Defensoria
Pública da União – DPU, com o tema: “Promoção
dos  Direitos  Humanos  e  Garantia  do  Acesso  a
Justica”.  O  referido  concurso  visa  despertar  nos
participantes  o  interesse  por  temas  relacionados  à
educação  em  direitos  e  cidadania,  por  meio  do
incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos, nos
ambientes  educacionais  da  rede  pública  de  ensino,
das unidades prisionais e do sistema socioeducativo.

Junho  a
outubro

Defensoria
Pública da

União.

Vencedor do 2º lugar do Concurso – 2018 

Adolescente: E.J.R. A. - 17 anos
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Professora Orientadora: Denize de Fátima Moreira

Vencedor do 2º Lugar do Concurso – 2017

Adolescente: K.A.S. 16 anos

Professora Orientadora: Denize de Fátima Moreira

Nome do Projeto Objetivo
Tempo de

duração

Parceiros/as

envolvidos

2º PRÊMIO
CONTROLADORIA

NAS ESCOLAS

2018

NuEn

3º - lugar 

Tem  como  foco  fomentar  a  cidadania
ativa  de  estudantes  e  professores  no
ambiente escolar, utilizando para isso a
metodologia  de  Auditoria  Cívica,  que
levanta  os  problemas  existentes  no
ambiente  da  escola,  identifica  suas
causas e busca soluções.

Agosto  a
Dezembr
o

Controladoria
Geral do
Distrito
Federal.

11.5- PRODUÇÕES NUEN

Publicação do livro: 

CONTOS DE LIBERDADE – VIVÊNCIAS NA SOCIOEDUCAÇÃO

Trata-se de uma construção compartilhada, onde as experiências pedagógicas individuas foram
narradas e publicadas (2017)

Documentário: 

OLHOS DE VIDRO – CONVSERSAS PELO CAMINHO 
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Narrativas que revelam as frustrações, as decepções, os sonhos e as ambições sociais,
alem dos problemas enfrentados pelas famílias dos adolescentes da UIPSS. 
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ANEXO

Formulários de Registros

 1 - Relatório Individual do Estudante – Entrada

 2 - Relatório Individual do Estudante –  Saída

 3 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Matutino

 4 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Vespertino

 5 - Formulário de Avaliação Institucional – Discente 

 6 - Formulário de Avaliação Institucional – Docente

 7 - Diário de Classe

 8 - Formulário Projeto Individual

 9 - Plano de Ensino

 10 -Memória de Reunião (Coordenação Pedagógica/Intersetorial e outras)

 11- Proposta Pedagógica para exibição de Filme

 12- Matriz Curricular Proposta

1 - Relatório Individual do Estudante – Entrada
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2 - Relatório Individual do Estudante – Saída
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3 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Matutino
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4 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Vespertino
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5 - Formulário de Avaliação Institucional – Discente 
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6 - Formulário de Avaliação Institucional – Docente 
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7 - Diário de Classe
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8 - Formulário Projeto Individual
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9 - Plano de Ensino
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10 -Memória de Reunião (Coordenação Pedagógica/Intersetorial e outras)

11 – Proposta Pedagógica para exibição de Filme
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12- Matriz Curricular

Turmas Multisseriadas: Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Ensino Médio
Instituição: CED SÃO FRANCISCO/UIPSS
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF

PARTES DO
CURRÍCULO

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTE
CURRICULAR

CARGA HORÁRIA
(horas/aula)

BASE
NACIONAL

COMUM

Linguagens

Língua
Portuguesa,

Língua
Estrangeira

Moderna (Inglês
ou Espanhol)

5

Matemática e
Ciências da Natureza

Matemática e
Ciências da
Natureza

(Física, Química e
Biologia)

5

Educação Física Educação Física 5
Arte Arte 5

Ciências Humanas

Geografia,
História

Filosofia e
Sociologia

5

Atividades Atividades 5

TOTAL DE AULAS SEMANAIS 30
TOTAL DE HORAS ANUAIS MÍNIMA 800

OBSERVAÇÕES: 
1. O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição educacional devendo ter o
mínimo de 4 horas em cada turno (matutino/vespertino).
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