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01 – APRESENTAÇÃO 

 

                  Na atual conjuntura sociopolítica, cultural e pedagógica as mudanças são 

reais e impactam os modos de pensar, de ser e de agir dos sujeitos e das 

sociedades. Questionar o papel das instituições educativas, entre elas a escola, é 

tarefa desafiadora. Para tanto, é necessário pensar o futuro revisando o passado, 

com ética, transparência e compromisso social. 

               Com o intuito de construir uma Proposta Pedagógica dialética, que 

pudesse ser realmente realimentada e vivenciada por todos os seguimentos da 

comunidade escolar, foi apresentada, pela equipe gestora a necessidade de se 

elaborar um projeto do qual todos participassem e definissem conjuntamente suas 

finalidades.  

             Vivemos em um mundo em constantes transformações. A agilidade e a 

eficiência das informações que nos assolam, diariamente, quase que em tempo real, 

leva-nos a reavaliar, constantemente, nossas práticas, nossas metas e nossas 

ações, uma vez que não podemos e não devemos ficar a margem das inúmeras 

mudanças pelas quais passa a nossa sociedade. 

 Os distanciamentos afetivo e participativo provocados, em algumas situações, 

por um mundo envolvido pela era tecnológica e do trabalho, também são sentidos no 

interior de nossas escolas. A maioria de nossa comunidade se vê obrigada a cada 

dia que passa a se focar, cada vez mais, no mundo do trabalho, relegando, em 

alguns casos, a educação integral de seus filhos à instituição escolar. 

 Nossos estudantes nos chegam, em boa parte, desprovidos de valores que 

deveriam ser iniciados no seio familiar, entre eles podemos citar o respeito às 

normas, à socialização, aos limites e à afetividade. A interligação e a apropriação 

desses saberes pelos estudantes e pela comunidade local representam, certamente, 

um elemento decisivo para o processo de democratização da própria sociedade. 

Dessa forma, a escola precisa compreender que sua função extrapola a mera 

transmissão do conhecimento sistematizado, à medida que precisa conceber, 

organizar e avaliar o trabalho que produz, potencializando o senso crítico dos 

sujeitos que a compõem. 

Daí a necessidade que a escola tem de construir o seu projeto pedagógico 

preocupado, sobretudo, com a democratização dos espaços escolares e a 

articulação com a sociedade mais ampla. 
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No âmbito do CEF 01 de BRASÍLIA, a construção da Proposta Pedagógica 

caminhou no sentido de considerar a necessidade de articulação da instituição com 

as estratégias de planejamento das atividades cotidianas, vinculando-se ao desejo 

da comunidade escolar de ver explicitada uma proposta capaz de indicar as 

intenções políticas e pedagógicas que fundamentam suas práticas.  

A dinâmica para a elaboração coletiva da presente PROPOSTA 

PEDAGÓGICA do CEF 01 de Brasília iniciou-se nos dias destinados pelo calendário 

da SEDF à Semana Pedagógica, com a participação da equipe gestora, docentes e 

servidores e, contou também com a participação dos demais seguimentos por meio 

de palestras, reuniões e debates utilizando ferramentas que subsidiaram o 

diagnóstico da realidade escolar como questionários. 

          Inicialmente foi feita a leitura do PPP/2018, que serviu de base para que 

todos, principalmente docentes, servidores, estudantes e pais recém-chegados 

pudessem tomar conhecimento da atual realidade da Unidade de Ensino. Após a 

reflexão sobre a atual realidade iniciaram o planejamento das ações para a 

construção da realidade almejada, de forma que atendesse às necessidades sociais 

e individuais dos educandos.  

Foram revisadas e estabelecidas as diretrizes básicas de organização e 

funcionamento da escola, integradas à legislação nacional e às normas da SEDF. 

Nesse contexto foi feita a articulação dos projetos interdisciplinares, tendo 

como base o Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. Tal currículo vem ao encontro das práticas políticas e pedagógicas da 

instituição, uma vez que trás como eixos transversais a Educação para a 

Diversidade, Sustentabilidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos. 

Em reunião para os trabalhos que iriam compor o projeto foram analisados os 

objetivos gerais e específicos, discutidas as metas e ações que embasariam o 

trabalho político e pedagógico da instituição no decorrer do ano letivo de 2019. 

A partir daí, dados e diagnósticos que dependiam de documentos oficiais 

ficaram a cargo da direção, supervisão e secretaria para posterior análise da 

comunidade escolar. 

 É nesta incessante busca de equilibrar seu espaço, buscando a construção 

de um homem mais justo consigo, com o próximo e seu meio, na expectativa de se 

construir uma sociedade mais justa, consciente e comprometida com a evolução 
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social é que o Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília apresenta sua 

Proposta Pedagógica. 

          Desse modo, o projeto foi e vem sendo construído coletivamente, a fim de 

organizar o trabalho pedagógico, com vistas aos interesses e às necessidades da 

comunidade escolar, subsidiando as práticas pedagógicas, a fim de assegurar uma 

aprendizagem de qualidade, em que o educando passa a ser um agente de 

transformação social, exercendo plenamente a sua cidadania. 

 

02 – HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

Inaugurada em 20/09/1960, ano de criação da Capital Federal e criada pelo 

Decreto “N” Nº 481-GDF com o nome de Escola Classe da SQ 106 Sul, iniciou 

suas atividades no mesmo dia de sua inauguração, atendendo a estudantes 

oriundos de diversas regiões do país, que chegavam a Brasília, acompanhados de 

seus responsáveis, que para aqui se deslocavam para ajudar na construção da nova 

capital. 

 No ano de 1977, sua denominação foi alterada para Escola Classe 106 Sul, 

através da Resolução 95-CD-DODF 30 de 11/02/77. 

 Durante algum período o espaço físico foi cedido a Fundação Educacional do 

Distrito Federal, para a implantação do SAMO – Serviço de Assistência Médica e 

Odontológica e da EAPE – Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais em 

Educação. Neste período, a Diretoria Regional era dividida nos Complexos A e B, 

sendo a sede do complexo “A” na Escola Classe 106 Sul. 

 No ano de 1992, a escola foi reformada, para que em 1993 pudesse atender 

aos estudantes que cursavam as 7ª e 8ª séries do Centro Educacional Setor Leste, 

período em que passou a ser conhecida como Setor Lestinho.  

 Neste mesmo ano, através da Resolução 4302 – DODF Nº 228 de 11/11/93 

passa a se chamar Centro de Ensino de 1º Grau 01 de Brasília, voltando, em 

definitivo, a exercer suas funções pedagógicas. 

 No ano de 2000, Portaria Nº 129 – DODF Nº 137 de 19/07/2000 recebe a 

denominação de Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília. 

 A primeira diretora do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília foi a 

docente Maria Isaura de Albuquerque e Silva que permaneceu a frente da escola 

até o ano de 1994, quando assume o docente Carlos Brezinski, que foi substituído 
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pela professora Naiade Medeiros de Araújo no ano de 1995. Em 1999, assume a 

professora Maria Auxiliadora de Sousa Godinho. A atual equipe de Gestores do 

Centro de Ensino fundamental 01 de Brasília é formada pela Diretora professora 

Maria Auxiliadora de Sousa Godinho, pela Vice-Diretora professora Maria 

Carolino de Souza, pelo Supervisor professor Juarez de Piava Brito Junior e pelo 

Apoio Técnico atuando na função de Chefe de Secretaria Escolar Dorilene Vieira 

Tavares. 

Por meio do projeto Parceiros da Escola, criado em 2007 pelo Governo do 

Distrito Federal, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília alia-se ao 

SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados na pessoa de seu Diretor-

Presidente o Sr. Marcos Vinícius Ferreira Mazoni, tal parceria possibilitou a 

inauguração de nosso laboratório de informática, contando com a presença de 

várias autoridades. Em 2009 iniciou-se o funcionamento com projetos e professor 

capacitado para tal suporte, o laboratório de informática do PROINFO, com 18 

computadores, 1 impressora laser e acesso à internet por meio do Programa Banda 

Larga na Escola. Contudo, não houve a atualização dos computadores que após 

anos de intenso uso pedagógico não possui mais capacidade de uso, 

comprometendo a continuidade do projeto que até então tinha favorecido 

amplamente docentes e estudantes com o uso de diferentes tecnologias para a 

aprendizagem, fato indispensável numa era informatizada. 

Em 2008, o Governo do Distrito Federal implantou a Gestão Compartilhada, 

que previu eleições para os Gestores Educacionais, implantação e implementação 

da Escola Integral, descentralização dos recursos financeiros destinados às escolas 

através do PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, 

reestruturação do Currículo da Educação Básica, implementação do projeto Ciência 

em Foco entre outros. 

O modelo de Escola Integral contemplava os estudantes com aulas de 

Educação Física e Artes ministradas pela Escola Parque da 308 Sul e Língua 

Estrangeira Moderna pelo Centro Interescolar de Línguas. 

As mudanças provocaram a necessidade da criação de vários projetos 

interdisciplinares em nossa escola.  

Com o novo modelo vieram inúmeros problemas e dificuldades nos aspectos 

financeiro, pedagógico, físico, emocional e até mesmo de segurança. 
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Diante da situação de vulnerabilidade dos estudantes, no ano de 2011, a 

comunidade escolar juntamente com Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto/Cruzeiro concluíram que a melhor solução para os referidos problemas seria 

voltar a ofertar as aulas dos componentes curriculares de Educação Física, Artes e 

Língua Estrangeira Moderna nesta instituição. Para isso, a instituição foi obrigada a 

se reorganizar e se readaptar, buscando novos recursos didáticos, humanos e mais 

espaço físico. 

Em 07 de fevereiro de 2012 foi sancionada pelo Governo do Distrito Federal a 

Lei 4.751 que trata do Sistema de Ensino e da Gestão Democrática da Rede Pública 

do Distrito Federal.  

            Obedecendo ao estabelecido pela referida Lei, em Agosto de 2012 foi 

realizado o processo eleitoral com a eleição para Diretor, Vice-Diretor e Conselho 

Escolar com chapa única cujo mandato foi de 01 ano. 

Outro motivo de alegria para a comunidade escolar do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Brasília ocorrida no último IDEB – Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica foi a obtenção da quarta colocação. Tal resultado mostra o 

empenho e dedicação dos profissionais que trabalham na busca em oferecer uma 

educação igualitária e de qualidade. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília exercem suas atividades 

em um espaço destinado e planejado, anteriormente, para atender estudantes do 

Ensino Fundamental Séries Iniciais. 

 Tal situação levou-nos, em determinados momentos, a improvisar espaços 

como forma de encontrar soluções para atendermos da melhor forma possível os 

entraves apresentados. 

 Algumas alterações já foram solicitadas aos órgãos competentes, mas, por 

motivos alheios a nossa vontade, como o tombamento da instituição pelo patrimônio 

histórico, e as demandas mais urgentes apresentadas à Secretaria de Educação, até 

a presente data não fomos atendidos. 

 Atualmente desenvolvemos nossas atividades nos seguintes espaços: 

 07 (sete) salas de aulas; 
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 01 (uma) sala para os docentes; 

 01 (uma) sala para coordenação; 

 01 (uma) sala para direção; 

 01 (uma) sala para vice direção; 

 01 secretaria escolar; 

 01 (uma) sala para mecanografia; 

 01 (uma) sala destinada à orientação educacional; 

 02 (dois) banheiros para estudantes; 

 01 (um) um banheiro para deficiente físico; 

 02 (dois) banheiros para docentes; 

 01 (um) banheiro para direção; 

 02 (dois) depósitos; 

 01 (um) núcleo destinado à supervisão e à coordenação; 

 01 (uma) cozinha para preparo do lanche; 

 01 (uma) quadra esportiva 

 01 (uma) guarita. 

 

RECURSOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília busca, dentro de suas 

possibilidades, ofertar a todos os envolvidos nas ações pedagógicas o maior número 

possível de recursos didáticos-pedagógicos visando o aprimoramento das práticas 

pedagógicas dos nossos educadores e consequentemente o desenvolvimento 

intelectual e físico de nossos estudantes.  

Sabemos que os atuais recursos não suprem nossas reais necessidades, o 

que nos motiva a trabalhar, incansavelmente, para suprir tais carências.  

Para o ano de 2019 contamos com os seguintes recursos: 

 Livros didáticos para os estudantes; 

 Livros dos mestres; 

 Televisores, 

 DVDs; 

 Materiais desportivos; 

 Livros de Literatura; 
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 Livros paradidáticos; 

 Jogos lúdicos; 

 Mapas geográficos, históricos e de ciências; 

 Computador para docentes; 

 Textos diversificados que contemplam todos os componentes curriculares; 

 Aparelhos de som; 

 Data show 

 

Nome:  Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília 

Endereço:  SQS 106 – Área Especial – Asa Sul – Brasília/DF 

CEP:   70.345-000 

Telefone:  61-3901-2511 

CNPJ:                  97.510.671/0001-34 

 

 

MODALIDADE DE ATENDIMENTO: 

 

 Ensino Fundamental – Anos Finais 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos. 

 

Turnos: 

  Matutino:  

 8ºs anos  A,B, C;  9ºs anos A,B, C, D. 

 Vespertino:  

 6ºs anos  A, B, C e 7ºs anos A, B, C, D 
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Gestores 

 

 Maria Auxiliadora de Sousa Godinho (Diretora) 

 Maria Carolino de Souza (Vice-Diretora) 

 

Supervisor 

 

 Juarez de Paiva Brito Junior  

 

Chefe de Secretaria 

 

 Dorilene Vieira Tavares 

 

EQUIPE DE APOIO 

 

Direção: 

 

 Deborah Rodrigues da Silva Orlandini - Professora readaptada 
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Educador Social Voluntário 

 

 Ana Luisa Ferreira da Souza 

 Luana Martins Ferreira do Prado 

 Paulo Otávio Rodriguez Limeira Alves  

 Silena Paula Silva 

 

Cantina Escolar: 

 

- Terceirizada – EMPRESA CONFERE 

 Francisca da Silva Mota 

 Sousamar da Silva Mota 

 

Limpeza e Conservação  

 

- Terceirizada – EMPRESA SERVGEL 

 Adeise Aparecida de Jesus 

 Creusa Costa dos Santos 

 Edmilson dos Santos Souza 

 Rosa Maria Brito da Costa 

 Vitória Januário dos Santos  

 

Serviço de Vigilância 

 

- Terceirizada – EMPRESA GLOBAL 

 Darlan Soares dos Santos 

 José Francisco Filho 

 Junio Alves das Chagas 

 Marlon de Sousa Langer 

 Reynaldo Gomes da Silva 

 Romildo Pereira Costa 
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CORPO DOCENTE1 
 
Coordenador: 

 

 Luciano Aviani Ribeiro – Nível Superior Completo 

 

Língua Portuguesa: 

 

 Cleidecy Cordeiro Gomes – Nível Superior Completo  

 José Arnaldo Soares – Nível superior completo  

 Rita de Cássia B. de Sousa Lemos – Nível Superior Completo 

 

Matemática: 

 

 Anna Carla Costa Jesuino – Nível Superior Completo  

 Daniele de Morais Lopes – Nível Superior Completo 

 Edna Macedo da Graça – Nível Superior Completo 

 Juliano Crispim Rocha da Silva - Nível Superior Completo 

 

 

Geografia: 

 

 Luana Rodrigues Santos – Nível Superior Completo 

 Simone Alves De Faria - Nível Superior Completo 

 

História: 

 

 Jefferson Cassiano Silva Júnior - Nível Superior Completo 

 Maria de Fatima Magalhaes Mariani - Nível Superior Completo 

 

Ciências Naturais: 

 

 Silvia Helena Almeida Bruno - Nível Superior Completo 
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 Tiago de Souza Mendonça - Nível Superior Completo 

 

Inglês: 

 

 Marina Assis de Mendonca - Nível Superior Completo 

 

Arte: 

 

 Marisa Aparecida Correa Batista - Nível Superior Completo 

 

Educação Física: 

 

 Elton da silva Cândido- Nível Superior Completo 

 Jorge André Sevillis Almeida - Nível Superior Completo 

 

Orientação Educacional 

 

 Cargo vago 

 

 
 
03 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

            O CEF 01 de Brasília atende aos estudantes do 6º ao 9º ano oferecendo 

ensino regular fundamental – anos finais (Blocos I e II do 3º ciclo para as 

aprendizagens). 

          Uma característica marcante de nossa U.E é que nossos estudantes são 

oriundos, na grande maioria de diversas regiões administrativas do Distrito Federal. 

Assim recebemos estudantes de todo o Distrito Federal e cidades do entorno do 

Goiás. 

          Boa parte dos pais e/ou responsáveis trabalham na vizinhança e preferem 

trazer os seus filhos para estudarem próximo ao trabalho deles. Isso facilita a 

proximidade e integração com a vida escolar dos mesmos.   



 

14 

 

        Observa – se que nossos estudantes vivem sob a responsabilidade dos pais, 

sendo que alguns são educados apenas pela mãe, avôs ou outros parentes. 

Observa – se também que a maioria das famílias dos estudantes não são carentes 

no que diz respeito aos aspectos financeiro e que fato de serem estudantes menores 

de idade não contribui com a renda familiar. Muitos deles participam de algum curso 

externo e/ou do programa menor aprendiz. 

         No que diz respeito à evasão escolar estudantes com distorção idade – série, 

pode –se dizer que no CEF 01 de Brasília apresenta índices mínimos.  

        Esse quadro vem sendo construindo ao longo dos anos letivos, pois toda a 

comunidade escolar, imbuída na consciência da importância da escola para a vida 

do cidadão é constantemente comprometida com a proposta pedagógica da escola. 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 Destinada a toda a comunidade escolar e reforçando a iniciativa da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal que definiu os dias 21 (vinte e um) de 

março, 9 (nove) de maio, 8 (oito) de agosto e 20 (vinte) de novembro de 2019 para 

Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático. 

 O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília acredita ser a escola um 

espelho da sociedade que o constrói, cotidianamente, diante disto, refletimos em 

nosso espaço algumas relações e ações que acontecem além dos limites escolares. 

Dentre alguns, destacamos: 

a) Falta de tempo - uma das características da sociedade moderna, muitas 

vezes a escola não se encontra nas prioridades dos pais/responsáveis. A 

justificativa mais frequente é a necessidade de trabalhar; 

b) Desestruturação familiar - interfere no fazer pedagógico de forma 

contundente, uma vez que as famílias atuais apresentam padrões 

diferenciados: mães que cuidam sozinhas de seus filhos; estudantes sob a 

responsabilidade de outros e estudantes responsáveis por irmãos mais 

novos; 

c)  Isolamento x Sobrecarga - a escola é encarada como a responsável por 

todos os males e curas sociais, a maioria dos projetos dos órgãos 

Federais e Estaduais são dirigidos a educação, o que em alguns casos 
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sobrecarregam as atividades internas, sem o devido diálogo com as 

instituições educacionais; 

d) Burocracia - demora no atendimento às solicitações; 

                    - entrave nas ações por parte dos órgãos competentes; 

Além das distorções externas que afetam em demasia o espaço escolar, 

citamos também algumas, de ordem interna que também dificultam o fazer 

pedagógico: 

a) Estudantes sem habilidades mínimas de escrita, leitura, interpretação e 

cálculo; 

b) Falta de espaço para que as dificuldades de aprendizagem sejam 

sanadas; 

c) Sala de leitura desativada pela falta de profissionais e espaço físico para 

desenvolver as atividades específicas; 

d) Quadra recreativa sem as mínimas condições para aulas práticas de 

Educação Física; 

Tais ponderações visam buscar caminhos que nos possibilitem amenizar as 

disfunções, uma vez que somos conscientes que muitas ações não dependem, 

exclusivamente, da Instituição Educacional. 

Para o início do ano letivo de 2019, apresentamos as seguintes 

características, tomando por base o questionário diagnóstico realizado com os 

docentes, responsáveis pelos estudantes e com os estudantes: 

 

Questionário - Docentes 
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Questionário - Responsáveis 
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Questionário – Estudante 

 

 

 
 

 
 

 



 

28 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

29 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

30 

 

 
 

 
 

A

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

Abaixo realidade da Unidade de Ensino em 2019: 

 

1) Matrícula por Ano de nascimento, Turno e Ano de Escolaridade 

 

Ano de 

Nascimento 
6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2008 17 01 ---- ---- 

2007 36 23 ---- ---- 

2006 07 45 33 ---- 

2005 03 15 46 37 

2004 ---- 06 06 70 

2003 ---- 02 05 13 

2002 ---- ---- ---- 03 

Total 63 92 90 123 

 

2) Número de estudantes fora de faixa etária: 

 

Ano de Escolaridade 
Ano de 

Nascimento 

Número de estudantes 

fora de faixa etária 

(exceto especiais) 

Número de estudantes 

especiais fora de faixa 

etária 

8º/9º (Ciclo 2) 2003 02 1 (TDAH); 1 (TED/TDI) 
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3) Número de Estudantes com Deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento/Transtorno do espectro Autista (TGD/TGA) e Altas 

Habilidades/Superdotação (AH/SD) por ano de nascimento: 

 

Deficiência, TGD/TEA e 

AH/SD 

Ano de Nascimento 

De 2013 a 2005 De 2004 a 2002 Total  

Deficiência Física 01 ---- 01 

Deficiência Intelectual ---- 01 01 

TGD/TEA 02 02 04 

AH/SD 05 02 07 

Total 07 04 13 

 

IDEB – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007, 

objetiva medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é 

calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep e em 

taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é 

preciso que o estudante aprenda, não repita o ano e seja frequente. 

 
IDEBs observados de 2007 a 2017 e metas para a escola: 
 

8ª série / 9º ano 
 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  
2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
CEF 01 DE 

BRASILIA 
4.9 4.0 5.0 5.2 5.4 5.1 4.4 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.2 

 

 

 

 

  

http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=14
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04 – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. 

Em que pese, a função social da escola extrapola a mera transmissão do 

conhecimento sistematizado, à medida que precisa conceber, organizar e avaliar o 

trabalho que produz, potencializando o senso crítico dos sujeitos que a compõem. 

Reforçamos essa tese com a afirmação de Paulo Freire: 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que 
vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 
participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na 
mão. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco 
ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de 

nós que é o de assumir esse país democraticamente.2 

 

 Observamos ser a escola um elo fundamental para interligar a sociedade em 

torno dos ideais de igualdade e justiça social, reconhecendo assim sua importância 

na construção de um país mais justo e preocupado com o meio que a forma. 

 A Função Social da Escola é possibilitar a garantia das condições necessárias 

para o exercício pleno da cidadania de sua comunidade interna e externa, 

proporcionando a todos os envolvidos no processo educacional a possibilidade de 

um diálogo pautado na interação e conscientização de uma participação ativa na 

vida científica, cultural, social e política de sua escola, sua cidade, seu estado, seu 

país e no mundo. 

 A escola pública busca participar ativamente e de forma global na sociedade 

que a (trans)forma, cotidianamente, proporcionando assim uma inclusão de 

valorização do indivíduo levando-o a desenvolver todas as suas potencialidade. 

Dentro deste contexto educacional esta instituição busca oportunizar a 

construção de um espaço que possibilite o desenvolvimento do ser humano em seu 

aspecto integral, atendendo-o em suas múltiplas dimensões, a fim de fortalecer a 

responsabilização com a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade fortalecendo as 

respostas éticas e eficazes para as lacunas e demandas colocadas no presente e 

futuro por nossa sociedade. 

 

                                                 
2 Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Caderno 01. MEC. Educação Básica. Brasília 
.2004. 
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05 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

A aprendizagem é um processo que se desenvolve com a maturidade natural 

do organismo humano, com o contato com a cultura produzida historicamente e por 

meio das relações sociais mediatizada pelo mundo (FREIRE, 2003). 

 Com base na afirmação de Paulo Freire, procuramos discutir as propostas 

presentes no Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Motas, refletindo quais os 

desafios e necessidades de nossa comunidade. Quais os avanços e o que 

precisamos avançar. 

 Alcançar o respeito à diversidade é o objetivo principal de uma sociedade 

justa e igualitária. A escola deve permanecer engajada e presente nessa luta. Para 

isso devemos nos debruçar sobre a proposta de um Currículo Integrado com vistas à 

Educação para a diversidade. O que permeia o respeito e a igualdade de condições, 

justiça e fraternidade. 

Diante desse desafio, educadores precisam assumir junto com 
a comunidade escolar o protagonismo na elaboração e 
implantação do Currículo, trazendo para a pauta pedagógica a 
discussão de questões de gênero, sexualismo, cultura cristã, 
eurocentrismo, americanismo, controle social, gestão 
democrática, responsabilidade social, racismo que ainda 
impregnam as propostas curriculares em exercício nas escolas 
brasileiras. 

 
 Diante dessa necessidade, o Currículo em Movimento da Educação Básica 

propõe eixos integradores que permeiam todo o currículo e viabilizam uma reflexão e 

planejamento de ações pra uma prática curricular efetiva e inovadora, que traga 

consigo uma maior participação da comunidade escolar com vistas à prática da 

cidadania dentro e fora do ambiente escolar. Essas novas concepções podem 

viabilizar um novo pensar e uma nova proposta pedagógica. 

 Tendo como prioridade focar os objetivos de aprendizagem no seu confronto 

com as realidades sociais, é necessário enfatizar o conhecimento histórico. Preparar 

o estudante para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na 

democratização da sociedade; por meio da aquisição de conteúdos e da 

socialização. O ensino/aprendizagem tem como centro o estudante. Os 

conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Para tanto 

projetos de inclusão social e representação de valores sociais são sistematicamente 

trabalhados em sala de aula orientados por projetos aqui apresentados. 
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 Esta concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos 

educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam 

características historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes 

histórico sociais da educação. Portanto, é na realidade escolar que se enraíza essa 

proposta pedagógica. 

 Diferentes ações estão sendo desenvolvidas na escola visando a construção 

de um ser integral. A concepção de valores e como esse indivíduo deve atuar como 

cidadão, diante de sua diversidade e complexidade dar-se-á por meio da leitura, da 

ludicidade, da compreensão do mundo ao seu redor, para a promoção, defesa, 

garantia e resgate dos direitos fundamentais. Sendo a escola portanto, um espaço 

de discussão e enfrentamento das violações de direitos que acarretam violência, 

discriminação. 

 Para tanto diversos eixos temáticos para a formação humana integral, com 

base em ideias como de Piaget, Vygotsky e Wallon, tendo uma perspectiva sócio-

histórica e interacionistas, isto é, que acreditam que o conhecimento se dá pela 

interação entre o sujeito e um objeto. 

Para Vygotsky, não é suficiente ter todo o aparato biológico da 
espécie para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de 
ambientes e práticas específicas que propiciem esta 
aprendizagem. Não podemos pensar que a criança vai se 
desenvolver com o tempo, pois esta não tem, por si só, 
instrumentos para percorrer sozinha o caminho do 
desenvolvimento que dependerá das suas aprendizagens 
mediante as experiências a que foi exposta. 

 
 Os projetos aqui apresentados, desenvolvidos por estudantes e docentes tem 

por base a educação para a promoção, defesa, garantia e resgate de direitos 

fundamentais por uma formação humana integral. Diante desse desafio, os docentes 

buscam de forma interdisciplinar lidar com as demandas de uma sociedade 

conectada, onde o conhecimento deve ser construído sob uma ótica não 

fragmentada. 

 

 

06 – OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 
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Espera-se que ao final de cada ano letivo consigamos desenvolver projetos e 

ações planejados coletivamente, que promovam uma formação integral para os 

nossos estudantes, a fim de que estes se tornem individuais críticos e criativos 

capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

consciente. Buscamos também promover ações e desenvolver atitudes em prol da 

valorização dos profissionais da Educação, através principalmente da 

conscientização de toda a comunidade escolar e de momentos de formação 

democrática que visam além do aperfeiçoamento individual e profissional, envolver a 

todos nas discussões e decisões da escola.  Finalmente esperamos conseguir 

alargar nossas ações para além dos muros da escola, com trabalhos que abarquem 

de forma mais efetiva, a participação dos pais na vida escolar de seus filhos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Criação de grupo de estudo para aprimorar os conhecimentos do corpo docente a 

respeito do currículo em movimento, implantado pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal; 

 Promoção de passeios culturais, ecológicos e recreativos, para complementar as 

atividades desenvolvidas em sala de aula, bem como, para proporcionar maior 

interação entre os estudantes; 

 Realizar palestras e oficinas voltadas para a diversidade, direitos humanos e 

sustentabilidade ambiental; 

 Aquisição de material pedagógico, inclusive recursos audiovisuais para subsidiar as 

atividades pedagógicas; 

 Consolidar a escola como um espaço de democratização da sociedade, bem como, 

um lugar privilegiado para o exercício de uma cidadania consciente e comprometida 

com os interesses individuais e coletivos; 

 Fortalecer vínculos entre escola e família, no sentido de proporcionar diálogos éticos 

e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, 

permanência e formação integral dos estudantes; 

 Promover maior integração entre o processo pedagógico e o contexto social em que 

o estudante se insere; 

 Preservar a cultura de respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais no 

ambiente e na comunidade escolar; 

 Reduzir a dependência e a reprovação escolar; 
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 Buscar parceria com outras instituições e/ou profissionais a fim de trazer para 

o espaço escolar a discussão de temas de outras áreas de conhecimento e 

alinhados com a preferência dos estudantes; 

 Desenvolver estratégias de monitoramento mais eficazes para 

acompanhamento da aprendizagem dos estudantes; 

 Construir cronograma escolar que contemple a formação em serviço, 

buscando desta forma, contribuir para atualização constante do corpo 

docente, bem como a discussão coletiva das situações cotidianas da escola; 

  Realização de workshop, tendo como referência os temas trabalhados 

durante o ano na escola. Esta atividade, além de promover a construção em 

várias áreas do conhecimento, também possibilitará o desenvolvimento da 

autonomia, da independência, da criatividade e da criticidade dos estudantes, 

tendo em vista que todas as atividades (oficinas, seminários, mesas redondas 

etc.) serão desenvolvidas pelos próprios estudantes; 

 Promover atividades que envolvam os pais e/ou responsáveis, buscando 

maior participação destes na vida estudantil de seus filhos, bem como a 

promoção de momentos lúdicos e de socialização;  

 Elevar para 80% (oitenta por cento) a participação dos pais nas atividades 

integradas, realizadas no âmbito escolar; 

 Assegurar a participação de pelo menos 30% (trinta por cento) dos docentes 

nos cursos de formação continuada; 

 Conscientizar toda a comunidade escolar a respeito da importância do 

adequado tratamento dos resíduos sólidos; 

 Adequar à dinâmica pedagógica ao ambiente diverso que caracteriza o 

contexto social da comunidade escolar; 

 Dotar a escola de adequado espaço de leitura para os estudantes e salas 

para o coordenador pedagógico e o orientador educacional; 

 Prover a escola de estrutura para proceder à adequada separação dos 

resíduos sólidos recicláveis. 
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07. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 
 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília é uma unidade pública de 

ensino que fundamenta seus fins e princípios em uma educação de qualidade, em 

que a democratização do saber, a fraternidade humana, a solidariedade nacional e a 

consciência ética encontram-se em consonância, na busca incansável pela formação 

de educandos capazes de desenvolver com dignidade e plenitude sua cidadania, 

almejando a formação de pessoas participativas, criativas, críticas, que possam 

entre outros, interagir de forma positiva nas questões de sua comunidade.  

Utilizando a fraternidade e a justiça, norteamos nossos educandos nos caminhos 

dos saberes, da mediação e da troca, de forma constante e sistematizada. 

Nossos fins almejam: 

- construir uma cultura democrática de forma a promover o aprendizado coletivo de 

princípios de convivência também democrática; 

- possibilitar o acesso à educação, fazendo com que a educação democrática 

trabalhe em função da igualdade e da inclusão, condenando e combatendo qualquer 

tipo de preconceito; 

- desenvolver uma educação emancipatória fazendo com que os objetivos de 

aprendizagem sejam articulados aos conhecimentos de vida dos estudantes, além 

de abrir-se às manifestações culturais diversificadas dos grupos que a compõem; 

- assegurar a participação dos seus sujeitos em suas práticas organizacionais e 

pedagógicas de forma que todos tenham decisivamente a liberdade de expressão e 

de intervenção em seu interior; 

- propiciar um clima institucional baseado no diálogo que possibilite uma 

comunicação e uma convivência democrática; 

 Os fins e princípios orientadores do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Brasília se encontram respaldos no Currículo em Movimento da Educação Básica 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal: 

Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no 
cotidiano escolar, a organização do trabalho pedagógico da 
escola é imprescindível, a utilização de estratégias didático-
pedagógicas  deve ser desafiadora e provocadora, levando em 
conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e 
estratégias na resolução de problemas apresentados. 
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Pautamo-nos, também, pelos princípios e fins da legislação educacional 

vigente, entre algumas destacamos o informado pelos PCN – Parâmetros 

Curriculares Nacionais, estes nos informam que: 

... Hoje sabe-se que é necessário ressignificar a unidade entre 
aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem 
aprendizagem o ensino não se realiza... O conhecimento não é 
visto como algo situado fora do individuo, a ser adquirido por 
meio de cópia do real, tampouco como algo que o indivíduo 
constrói independentemente da realidade exterior, dos demais 
indivíduos e de suas próprias capacidades pessoais. É, antes 
de mais nada, uma construção histórica e social, na qual 

interferem fatores de ordem cultural e psicológica.3   

 

E pela Constituição Federal de 1988, nos lembra que: 

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência 
de instituições publicas e privadas de ensino: 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União: 
Vl - gestão democrática do ensino público, na forma da lei 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
VII - atendimento ao educando no ensino fundamental através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo; 
§ 2° O não-oferecimento do ensino-obrigatório pelo Poder Público, ou 
sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 
competente. 
§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola.4 

 
  

                                                 
3 Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação 
Fundamental. MEC/SEF. Brasília. 1997. p 50. 
4http://www.etfto.gov.br/documentos_institucionais/cursos_superiores/Constituicao_Federal/ConstFederCapIII.pdf 
- acessado em 20/07/2008 - 22:38 - Destacamos os Princípios Norteadores referentes ao Ensino Fundamental – 
Séries Finais, constantes na Constituição Federal de 1988 -  Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do 
Desporto – Seção I – da Educação. 

http://www.etfto.gov.br/documentos_institucionais/cursos_superiores/Constituicao_Federal/ConstFederCapIII.pdf%20-%20acessado%20em%2020/07/2008%20-%2022:38
http://www.etfto.gov.br/documentos_institucionais/cursos_superiores/Constituicao_Federal/ConstFederCapIII.pdf%20-%20acessado%20em%2020/07/2008%20-%2022:38


 

40 

 

Os preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural 

(SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do Currículo em Movimento da 

Educação Básica da SEEDF que consideram que o processo de ensino e 

aprendizagem parte das práticas sociais nas quais professores e estudantes estão 

inseridos, nasceu das necessidades postas pela prática de muitos educadores, pois 

as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam características 

historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico sociais da 

educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é na realidade escolar que se enraíza essa 

proposta pedagógica.  

Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do 

processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se define a 

especificidade do saber escolar. Esta é uma teoria de grande relevância para a 

educação brasileira, pois evidencia um método diferenciado de trabalho, 

especificando-se por passos que são imprescindíveis para o desenvolvimento do 

educando (Primeiro passo: Prática Social; Segundo passo: Problematização; 

Terceiro passo: Instrumentalização; Quarto passo: Catarse; Quinto passo: Prática 

Social). Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; 

favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o 

diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os interesses dos 

alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de 

vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para 

efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos.  

Tomando-se por base as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar 

do 3º Ciclo, os ciclos para as aprendizagens caracterizam-se principalmente pela 

relação entre os processos de ensinar e de aprender, pela ampliação dos tempos de 

aprendizagem, pela utilização de espaços diversificados com fins pedagógicos, pela 

progressão continuada e pela avaliação formativa. 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília busca, por meio de seus 

Fins e Princípios Orientadores, manter uma relação de legalidade, proximidade e 

cumplicidade com suas comunidades interna e externa, bem como com os órgãos 

reguladores da Educação, tanto a nível Local, Distrital e Federal. Procuram, assim, 

ofertar uma educação sistematizada, atual, plural e responsável, cujo educando seja 

o foco principal de nossas ações. 
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 Dessa forma, a equipe gestora é responsável por coordenar e supervisionar 

as atividades da instituição de ensino, proporcionando um clima de satisfação e 

união entre os seguimentos que formam o espaço escolar, objetivando o 

crescimento intelectual, moral e social dos estudantes. 

 
 
08 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

 A organização do trabalho pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 

01 de Brasília baseia-se na perspectiva de proporcionar aos nossos estudantes a 

possibilidade de conhecimento e apropriação positiva do mundo que o cerca e o 

transforma. Proporcionando a ampliação do conjunto de competências e habilidade 

já adquiridos nos anos anteriores, bem como introduzindo novos componentes 

curriculares que possibilitem sua formação integral. 

 Reforçando nossas perspectivas citamos as orientações contidas nos 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que reforça: 

O ser em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua 

essência, na inefável complexidade de sua presença. E a Educação é uma prática 

social, que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista 

da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento 

público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente 

um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também como 

“protetora”... 

Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as Aprendizagens divide-se em 

dois blocos: 1º Bloco (6º e 7º ano do Ensino Fundamental) e 2º Bloco (8º e 9º ano do 

Ensino Fundamental).  

As estratégias de intervenções pedagógicas, mediadas pela avaliação 

formativa, comporão a organização do trabalho pedagógico no 3º Ciclo para as 

Aprendizagens, onde os espaços e tempos convergem no sentido de promover 

aprendizagens, conforme os ritmos diferenciados dos estudantes. 

No que diz respeito à utilização dos espaços físicos que compõem a 

instituição, em geral nas salas de aulas os estudantes desenvolvem atividades 

pedagógicas relacionadas aos objetivos de aprendizagem. Conta-se também com 
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espaço de secretaria, direção, vice-direção, sala de coordenação, professores, sala 

de supervisão e coordenação pedagógica. Estes espaços são destinados, à 

organização de documentação, reunião pedagógica, coordenação, planejamentos, 

trabalhos individuais e coletivos e atendimentos individual e coletivo a pais e 

estudantes. No espaço reservado à cantina, a alimentação é preparada seguindo o 

cardápio elaborado pela SEDF. Além destes espaços contamos com um pequeno 

pátio para lanche e recreação e uma pequena quadra descoberta, onde são 

realizadas as atividades práticas de Educação Física.  

Ademais, a instituição proporciona aos estudantes visitas periódicas a 

diversos locais recreativos e formativos no Distrito Federal. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:5 

 

 No intuito de reforçar a Coordenação Pedagógica como um espaço de 

humanização da instituição de ensino, bem como torná-la dinâmica, produtiva, 

prazerosa e direcionada, a Equipe Gestora, a Supervisão e a Coordenação 

Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília, buscam 

desenvolver atividades direcionadas de interesse geral, da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e da comunidade escolar. 

Considerada por todos os envolvidos no processo educacional como um 

espaço de aglutinação e fomentador de ações que facilitem o fazer pedagógico, a 

coordenação pedagógica é vista por nós como um momento de suma importância 

para o equilíbrio e para a orientação de nossas ações. 

Tal percepção nos proporciona a possibilidade de desenvolver ações que 

reforcem a valorização e a necessidade de transformar este espaço num espaço de 

reflexão.  

A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar, acompanhar 

e supervisionar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implementação do currículo 

em vigor nas instituições de ensinos da SEEDF. 

O planejamento e a realização da coordenação pedagógica local são de 

responsabilidade dos integrantes da equipe gestora da instituição educacional, bem 

                                                 
5 Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal . 4ª Edição . p. 
21 À 22 . 2006. 
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como dos coordenadores pedagógicos, com a participação da equipe de docentes 

em consonância com as equipes de Coordenação intermediária e Central. 

Atualmente, além das práticas pedagógicas cotidianas, concentramos nossos 

esforços na temática do Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal. 

O encontro com os pais é realizado às quartas-feiras, no horário da 

coordenação geral, nos turnos matutino e vespertino, com agendamento prévio, a 

pedido dos responsáveis ou solicitado pelos docentes e/ou equipe gestora. 

A Coordenação se propõe a amenizar as disfunções apresentadas por nossos 

estudantes. Tais como: 

 Dificuldades de aprendizagem; 

 Comportamento inadequado; 

 Número elevado de faltas; 

 Atrasos constantes; 

 Entre outros. 

 Com a participação de todo o corpo docente, coordenador pedagógico, 

direção, estudantes e seus responsáveis legais, acreditamos diminuir, num tempo 

menor, os problemas acima apresentados. 

Nos dias destinados à Coordenação Externa, os docentes são orientados a 

prolongar os momentos de estudo e reflexão, iniciados nas coordenações gerais e 

específicas, bem como a se atualizarem dos eventos e ações que contemplem seus 

componentes curriculares.  

 Nossa preocupação encontra eco nas palavras de Nóvoa, que nos diz: 

“É preciso cuidado para não ocorrer numa recaída, no 
populismo pedagógico em que se quer descobrir uma 
“essência” de professor, na sua cotidianidade, na sua 
experiência, na sua ingenuidade, na sua insegurança... atendo-
se exclusivamente ao mundo de sua experiência corrente, sem 
ajuda-lo a tomar consciência de suas práticas, muitas delas 
inadequadas.”6 

 

Palestras, filmes, exposições, seminários e cursos são divulgados, na 

expectativa de que os profissionais possam, de forma prazerosa, prolongarem seu 

aperfeiçoamento profissional. 

                                                 
6 A. Nóvoa – Formação de docente e formação de docente. São Paulo. SP. Cortez. 2004. p. 85 
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Na expectativa de alcançarmos uma maior aproximação entre os atores do 

espaço escola, optamos por nossa Coordenação Pedagógica de forma a contemplar 

a todos, sem nos esquecermos da legalidade que a regulamenta.  

 

DIAS DA 

SEMANA 
AÇÕES PARTICIPANTES 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

 

 

2ª feira 

a) Atendimento aos pais e/ou 

responsáveis legais dos estudantes que 

apresentam: dificuldades de 

aprendizagem, infrequência, indisciplina 

e outros. 

b) Informes de interesse geral. 

 

Equipe gestora, 

supervisor, 

coordenador, 

docentes, orientador 

educacional. 

 

 

 

 

TODAS 

 

 

3ª feira 

a) Atendimento direcionado a Área de 

Conhecimento; 

b) Planejamento e organização de 

atividades pedagógicas; 

c) Trabalho individual (avaliações, 

diários, etc.). 

 

Supervisor, 

coordenador e 

docentes. 

 

 

Matemática, 

Ciências da 

Natureza e, 

Projetos Afins 

 

 

4ª feira 

a) Momento de estudo e reflexão; 

b) Planejamento das ações internas e 

coletivas (Momento Cívico, Atividades 

Culturais, Temas Transversais, 

Projetos, Passeios, etc.); 

c) Estudo do currículo;. 

d) Assuntos de interesse coletivo. 

 

Docentes; supervisor, 

coordenador, 

orientador 

educacional, equipe 

gestora. 

 

 

 

TODAS 

 

 

5ª feira 

a) Atendimento direcionado a Área de 

Conhecimento; 

b) Planejamento e organização de 

atividades pedagógicas; 

c) Trabalho individual (avaliações, 

diários, etc.). 

 

 

Docentes, 

coordenador, equipe 

gestora. 

 

 

Linguagens e 

Projetos Afins 

 

 

 

6ª feira 

a) Atendimento direcionado a Área de 

Conhecimento; 

b) Planejamento e organização de 

atividades pedagógicas; 

c) Trabalho individual (avaliações, 

diários, etc.). 

 

 

Docentes; 

Coordenador; 

Direção. 

 

 

Ciências Humanas 

e Projetos Afins 

 

Horário da Coordenação – Matutino 

 Gerais: 08h às 11h 

 Especificas:  08h às 11h 
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Horário da Coordenação – Vespertino 

 Gerais:  14h às 17h 

 Especificas:  14h às 17h 

 

REPRESENTATIVIDADE 

 

 Mecanismo pelo qual os estudantes elegem seus representantes: 

representante e vice-representante. 

O trabalho é feito com a orientadora educacional sendo auxiliada pelos 

docentes regentes. 

 Destaque na importância de se eleger, conscientemente, seus representantes 

e ter a possibilidade de poder participar de forma efetiva das ações para a melhoria 

da escola. 

 

FESTAS COMEMORATIVAS 

 

 Seguindo o calendário oficial e procurando desenvolver em nosso espaço 

educacional momentos de alegria, prazer e reconhecimento, realizamos, 

anualmente, algumas festas que reforçam o relacionamento escola-comunidade bem 

como apresentam importância na dinâmica pedagógica, entre algumas, destacamos: 

 

 Páscoa. 

 Aniversário de Brasília. 

 Dia da Família na Escola. 

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

 Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água 

 Semana Temática de Educação para a Vida. 

 Festa Junina. 

 Dia do Estudante. 

 Dia do Docente. 

 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência  

 Dia Nacional da Consciência Negra. 
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SEMANAS E DIAS TEMÁTICOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

 Previstas no calendário escolar da Secretaria de Educação do DF, contam 

com atividades lúdicas e com temas que permeiam os componentes curriculares. 

São realizadas palestras, oficinas, estudo dirigido, trabalhos em equipe, sempre 

contando com a participação ativa de docentes e estudantes. 

 

FESTA JUNINA 

 

 O mês de Junho sempre desperta um grande interesse nos estudantes em 

trabalhar o assunto “Festa Junina”. O mês é marcado por grandes comemorações, 

que se iniciam no dia 12/06, véspera do Dia de Santo Antônio e terminam no dia 29, 

dia de São Pedro. O auge das festas acontece entre os dias 23 e 24, dia de São 

João. As pessoas soltam fogos de artifícios, balões, enfeitam as ruas com 

bandeirinhas, fazem barraquinhas para jogos e comidas típicas e dançam quadrilha. 

 A nossa Festa Junina tem por objetivo trazer a comunidade escolar para a 

escola. É um momento de socialização e de confraternização. 

 Além de aprenderem os costumes das festas juninas em diferentes regiões do 

país, os estudantes participam ativamente da realização da festa por meio de 

gincanas. Com isso é possível perceber a importância do trabalho em equipe e a 

união do mesmo. 

 Nossa festa junina conta com uma quadrilha ensaiada pelos estudantes 

caracterizados para a festa, o docente conselheiro de cada turma também participa 

caracterizado, comidas típicas, barraquinhas, pescaria, ornamentação sempre com o 

objetivo de aprender de forma lúdica, mais da cultura de nosso país. 

 

MOMENTO CÍVICO 

 

  Contemplando o Decreto nº 26.149 de 26/08/2005 no Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Brasília o Momento Cívico acontece mensalmente e em todas as 

datas comemorativas. 

Busca resgatar e valorizar o civismo em nossa comunidade. 

 Realiza-se no segundo horário do matutino e no último horário do vespertino. 
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DIFERENÇAS QUE FORMAM A IGUALDADE 

 

  Contemplada em toda nossa Proposta Pedagógica e referendada nos Eixos 

Transversais, possibilitamos aos nossos estudantes e à comunidade, momentos de 

reflexões, onde a diversidade de culturas e o respeito aos direitos humanos são 

reforçados. 

 Por meio de atividades interdisciplinares proporcionamos a todos os 

envolvidos uma maior aproximação com as diferenças que nos formam. Essas 

atividades ocorrem ao longo do ano letivo durante as aulas de projetos diversificados 

e em momentos como na “Semana Temática de Educação para a Vida” onde 

diferentes temas são abordados como bullying, relação interpessoal, respeito às 

diferenças e diferentes temas que se fazem necessário discutir com os estudantes. 

Como culminância desses trabalhos temos confecção de cartazes, campanhas, 

apresentações. Todas os componentes curriculares estão envolvidos. Durante todo 

o ano letivo esses temas serão trabalhados e discutidos em sala de aula com os 

estudantes. 

 

VALORES E ATITUDES – A BUSCA DAS OBRIGAÇÕES NO REFORÇO AOS 

DIREITOS 

 

 Reafirmando a importância de formar cidadãos críticos, participativos e 

conhecedores de seus direitos e obrigações, possibilitamos a nossa comunidade, 

através de reuniões, cartazes, eventos e outros uma aproximação com os direitos 

que todos nos possuímos, entre eles destacamos: 

 Direito das Crianças e dos Adolescentes; 

 Direito dos Idosos; 

 Direito e Cidadania; 

 Sustentabilidade; 

 Inclusão; 

 Direito indígena e de outras nacionalidades; 

 Outros. 
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Tal ação busca também reforçar que é por meio do conhecimento de nossos 

direitos que teremos a consciência de que o cumprimento, também, dos nossos 

deveres é que garantirão a sua continuidade. 

 

ESCOLA: PATRIMÔNIO PÚBLICO –TODOS DEVEM PARTICIPAR 

 

 Na tentativa de reforçar a importância de uma educação pública e de 

qualidade, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília possibilita a toda a sua 

comunidade, uma aproximação com todas as Políticas Públicas voltadas para a Área 

Educacional no momento de Planejamento Pedagógico da Comunidade escolar/Dia 

Letivo Temático, em momentos de entrega de resultados bimestrais e sempre que 

se fizer necessário. 

 

ESCOLA INCLUSIVA: 

 

A escola inclusiva objetiva atentar à diversidade inerente à espécie humana, 

busca perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os 

estudantes que apresentam alguma necessidade especial, em salas de aulas 

comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal de todos.  

Essa prática pedagógica coletiva, dinâmica e flexível requer mudanças 

significativas na estrutura e no funcionamento das escola, na formação humana dos 

docentes e nas relações família-escola. Com força transformadora, a educação 

inclusiva aponta para uma sociedade inclusiva. 

Os estudantes com necessidades eucacionais especiais são atendidis em 

Sala de Recursos no contraturno, no Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília, 

por que não possímos Sala de Recursos em nossa escola. 

 Contamos com o trabalho do Educador Social Voluntário dando suporte ao 

atendimento educacional especializado. O educador social executa, sob orientação 

e supervisão do(a) Professor(a) regente e da equipe pedagógica da I.E., atividades 

de acompanhamento das habilidades adaptativas, bem como outras atividades 

voltadas para a área de Educação Especial Inclusiva. Estão presentes nas 

atividades diárias, autônomas e sociais que os estudantes com Deficiência e 

Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA realizam.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidades_educativas_especiais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
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Contamos com três educadoras: 

 Ana Luisa Ferreira de Souza 

 Lua Naína Frota Vicentini 

 Silena Paula silva 

 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

(OBMEP) 

 

 Envolvimento de todos os estudantes e docentes da escola. 

 Preparação dos estudantes pelos docentes de matemática que utilizam os 

exercícios do site e do livro suporte, enviado pela coordenação da Olimpíada. 

 Os resultados desse trabalho da Olimpíada é adicionado às notas obtidas 

pelo estudante em Matemática e Língua Estrangeira. 

 A menção obtida na primeira fase é valorizada pelo docente. 

 A escola, quando o estudante passa para a segunda fase, faz um trabalho de 

convencimento para que o mesmo participe integralmente da Olimpíada. 

 Premiação com solenidade na escola. 

 

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – ESCREVENDO O FUTURO 

 

 Todos os estudantes e docentes são inscritos na Olimpíada. 

 A Olimpíada divide as séries em Gêneros Textuais (poemas, memórias 

literárias, crônicas, etc.) 

 Os docentes ao longo do ano letivo trabalham os gêneros correspondentes às 

suas turmas. 

 Todas as atividades propostas são enviadas e fazem parte das menções 

bimestrais dos estudantes. 

 No final do período previsto para o desenvolvimento das oficinas será 

selecionado um representante para cada gênero. 

 Toda a orientação oferecida pela coordenação da Olimpíada serve de 

embasamento para a adequação dos conteúdos em sala. 
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PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM A COMUNIDADE ESCOLAR/DIA LETIVO 

TEMÁTICO 

 

 Com a participação de toda a comunidade escolar, o Dia Letivo Temático tem 

por objetivo proporcionar um momento não só de avaliação e reflexão de como 

desenvolver da melhor forma possível e com as ferramentas pedagógicas que 

possuímos, um ensino de qualidade e uma educação para a vida efetiva. 

 Num primeiro momento toda a comunidade escolar pode discutir sobre suas 

expectativas com relação ao desempenho da escola e o que fazer para melhorar 

esse desempenho. Gráficos de rendimento auxiliam nessa discussão. 

O projeto interventivo, o programa de dependência, o acompanhamento dos 

estudantes que não estejam avançando nas aprendizagens são ferramentas 

propostas durante a avaliação para que se alcance os objetivos almejados por todos 

visando um melhor desempenho dos estudantes. 

Houve também apresentação da Proposta Pedagógica da Escola, que 

passará por constante revisão e avaliação pela comunidade escolar.  

Em um segundo momento, aqueles pais e/ou responsáveis que não puderam 

comparecer à reunião de pais do bimestre, são convocados a participar de uma 

reunião com os docentes, coordenadores e a equipe gestora para tentar sanar 

quaisquer dificuldades de aprendizagem que houver e principalmente, com o 

objetivo de trazer os pais dos estudantes que apresentam problemas de 

aprendizagem à escola. Acreditamos que a parceria escola/comunidade é a principal 

ferramenta para uma educação de qualidade. 

 
09 - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 
 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília tem como objetivo 

oferecer uma educação de qualidade.  

Salientamos que a qualidade por nós defendida “não se baseia apenas no 

aumento da maturidade intelectual, pautada simplesmente na aprendizagem de 

conhecimentos específicos – científicos.”7 Buscamos, também, desenvolver em 

nossa comunidade a qualidade de uma educação voltada para a formação de 

estudantes cidadãos, participativos, engajados, independentes, responsáveis 

                                                 
7 ftp://ftp.fnde.gov.br/web/escola_aberta/proposta_pedagogica_escola_aberta.pdf - Acessado em 20/07/2008 - 
00:21 

ftp://ftp.fnde.gov.br/web/escola_aberta/proposta_pedagogica_escola_aberta.pdf - Acessado em 20/07/2008
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consigo e com os outros. Capazes de compreender e respeitar a pluralidade que se 

apresenta em nosso meio, além de participar ativamente das transformações sociais 

e culturais que se fazem presentes em nosso mundo globalizado. 

Diante de tal afirmação não acreditamos em uma avaliação excludente e 

finalista. Acreditamos sim em uma avaliação pautada na diversidade de 

possibilidades onde nossos estudantes sejam avaliados de forma global, 

sistematizada, respeitando a individualidade e os conhecimentos já adquiridos. 

Possibilitando assim uma avaliação comprometida e atualizada com as novas 

propostas que se fazem presentes. 

Tendo as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

para a Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

como um dos nossos norteadores nos processos avaliativos, almejamos possibilitar 

aos nossos estudantes uma avaliação responsável e possuidora de um caráter 

eclético e dinâmico, onde o sucesso de nossos estudantes seja o foco principal. 

Acreditando em uma avaliação formativa, recorremos as Diretrizes de 

Avaliação que nos informa: 

A avaliação formativa busca evidências de aprendizagens por 
meio de instrumentos e procedimentos variados, não sendo 
aceita uma única forma como critério de aprovação ou 
reprovação. Pesquisas, relatórios, questionários, testes ou 
provas interdisciplinares e contextualizada, entrevistas, 
dramatizações, dentre outros, são exemplos de 
instrumentos/procedimentos que, inter-relacionados, 
caracterizam a avaliação formativa.8 

Seguindo também as Diretrizes de Avaliação reforçamos que: 

 No caso de serem adotados testes ou provas como instrumentos de 

avaliação, o valor a estes atribuídos não pode ultrapassar 50% (cinquenta por 

cento) da nota final de cada bimestre, assim sendo: 

 Até 5,0 pontos – provas:  

 5,0 pontos ou mais – procedimentos/instrumentos de avaliação 

variados, além de provas 

 Está garantida a progressão continuada dos estudantes no início dos Blocos I 

e II, (6º e 8º anos), para o 7º e 9º anos. 

 Será aprovado o estudante que obtiver média final igual ou superior a 5,0 

(cinco) em cada componente curricular no final do Bloco I e II (7º e 9º anos) e 

                                                 
8 Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal – p 30. Brasília-DF. 2009. 
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frequência mínima de 75% (setenta por cinco) do total de horas letivas 

trabalhadas no ano. 

 Os projetos Interdisciplinares não podem reter os estudantes nos anos finais 

dos Blocos I e II; 

 É direito do estudante e dever da Instituição aplicar a Dependência. 

 O estudante para ter direito à Dependência deve ficar abaixo da média 

exigida para aprovação pela Secretaria de Estado de Educação do DF (média 

5,0) em até dois componentes curriculares ao final do ano letivo, no final do 

Bloco I. 

 No decorrer do ano subsequente o docente acompanha o progresso do 

estudante através de atividades de estudo dirigido, trabalhos e avaliações. 

 Cabe também à família acompanhar o processo progresso do estudante junto 

à escola. 

 Estudantes retidos em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) do total de horas letivas não tem direito ao regime de dependência. 

Orientados também pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de 

Educação Básica que traz em seu texto Indagações sobre Currículo: Currículo e 

Avaliação, que nos informa ser a avaliação formativa: 

A avaliação formativa é aquela em que o professor está atento 
aos processos e às aprendizagens de seus estudantes. O 
professor não avalia com o propósito de dar uma nota, pois 
dentro de uma lógica formativa, a nota é uma decorrência do 
processo e não seu fim último. O professor entende que a 
avaliação é essencial para dar prosseguimento aos percursos 
de aprendizagem. Continuamente, ela faz parte do cotidiano 
das tarefas propostas, das observações atentas do professor, 
das práticas de sala de aula. Por fim podemos dizer que a 
avaliação formativa é aquela que orienta os estudantes para a 
realização de seus trabalhos e de suas aprendizagens, 
ajudando-os a localizar suas dificuldades e suas 
potencialidades, redirecionando-os em seus percursos.9 

 

Ressaltamos que a elaboração de um instrumento de avaliação ainda deverá 

levar em consideração alguns aspectos importantes: 

 

a) a linguagem a ser utilizada: clara, esclarecedora, objetiva; 

b) o caráter interventivo; 

c) a contextualização daquilo que se investiga; 

                                                 
9 Indagações sobre currículo - Currículo e Avaliação – MEC – Brasil. Secretaria de Educação Básica. 2008. p. 22. 
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d) o conteúdo deve ser significativo; 

e) estar coerente com o objetivo de aprendizagem. 

Acrescentamos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional 

que recomenda às escolas de ensino fundamental, em seu artigo 24: 

“V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes 
critérios: 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais...”10 

A Unidade de Ensino propõe para o ano letivo de 2019, além das estratégias 

de intervenção pedagógica propostas nas Diretrizes Pedagógicas Para Organização 

escolar do 3º Ciclo, realizadas pelos docentes em sala de aula, projeto interventivo 

como estratégia para sanar as necessidades de aprendizagem do estudante 

diagnosticadas no início do ano letivo e durante todo o processo de ensinagem, 

sempre que se fizer necessário. 

 

CONSELHO DE CLASSE:11 

 

O Conselho de Classe é o momento de compartilhar as preocupações de toda 

a comunidade escolar com o processo de ensino aprendizagem. Tendo como pontos 

principais a troca de experiências, a reflexão sobre a aprendizagem dos estudantes, 

a prática e os resultados das estratégias de ensino. 

Seu objetivo é favorecer uma avaliação mais completa do estudante e do 

próprio trabalho docente, proporcionando um espaço de reflexão sobre o trabalho 

que está sendo realizado e possibilitando a tomada de decisões para um novo fazer 

pedagógico, favorecendo mudanças para estratégias mais adequadas à 

aprendizagem de cada estudante. 

 Assim, os participantes podem desconstruir e reconstruir sua prática face aos 

objetivos e critérios estabelecidos permitindo: 

 Viabilizar uma avaliação mais eficaz; 

 Melhorar a compreensão dos fatos, decorrente da exposição de diversos 

pontos de vista; 

 Analisar o currículo; 

 Avaliar os resultados das estratégias/intervenções utilizadas; 
                                                 
10 Idem, ibidem. p. 32 
11 Idem, ibidem. p. 19 à 21. 
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 Favorecer a integração entre docentes; 

 Tomar decisões em grupo, visando a melhoria do ensino-aprendizagem. 

O Conselho de Classe no CEF 01 de Brasília acontece nas coordenações 

pedagógicas, ao final de cada bimestre letivo, constituindo um espaço para 

avaliação numa perspectiva crítica, do qual podem participar diretora, vice-diretora, 

supervisora, coordenador pedagógico, docentes, orientador educacional, equipe 

psico-pedagógica, representantes dos pais e estudantes. 

Cabe ressaltar que toda a dinâmica na realização do Conselho de Classe da 

instituição é pautada nas normas estabelecidas pelo Regimento Interno da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, conforme explicitado a seguir: 

Art. 20 - O Conselho de Classe pode ser participativo com a presença de todos 

os estudantes e docentes de uma mesma turma, bem como dos pais ou 

responsáveis. 

Art. 21 - Compete ao conselho de Classe ou à Comissão de Docentes: 

 I – acompanhar e avaliar o processo de ensino e de aprendizagem dos 

estudantes; 

 II – analisar o rendimento escolar dos estudantes, a partir dos resultados da 

avaliação formativa, contínua e cumulativa do seu desempenho; 

 III – propor alternativas que visem o melhor ajustamento dos estudantes com 

dificuldades evidenciadas; 

 IV – definir ações que visem a adequação dos métodos e técnicas didáticas 

ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas no respectivo 

currículo; 

 V – sugerir procedimentos para resolução dos problemas evidenciados no 

processo de aprendizagem dos estudantes que apresentem dificuldades; 

 VI – discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar e de recursos 

interpostos; 

 VII – deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de 

estudos. 

Parágrafo Único – As deliberações emanadas do Conselho de Classe ou da 

Comissão de Docentes devem estar de acordo com o Regimento Escolar e demais 

dispositivos legais pertinentes. 



 

55 

 

Art. 22 – O Conselho de Classe ou a Comissão de Docentes reúne-se, 

ordinariamente, ao final de cada bimestre, após a recuperação final, ou em outras 

ocasiões conforme a organização do curso, podendo ser convocado, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

Art. 23 – O Conselho de Classe e a Comissão de Docentes, presididos pelo 

Diretor ou seu representante, são secretariados por um de seus membros, indicado 

por seus pares, que lavrará competente ata em livro próprio. 

Parágrafo Único – A decisão de aprovação do estudante pelo Conselho de 

Classe ou pela Comissão de Docentes, discordante do parecer do docente, é 

registrada em ata e no diário de classe, nas informações complementares, 

preservando-se nesse documento o registro anteriormente efetuado pelo docente. 

O Conselho de Classe é referendado nas Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, esta nos informa que: 

 
O objetivo primordial do Conselho de Classe é acompanhar e 
avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem. 
Posto isso, pode-se afirmar que o conselho de Classe é, por 
excelência, o espaço aglutinador dos processos escolares de 
construção coletiva de aprendizagem. 
O Conselho de Classe guarda em si a possibilidade de articular 
os diversos segmentos da escola e tem por objeto de estudo o 
processo de ensino, que é o eixo central em torno da qual se 
desenvolve o processo de trabalho escolar (DALBEN, 1996, 
p.16). 
Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se, dinamizam-se 
e fortalecem-se os processos escolares promovendo o avanço 
dos atos de ensinar e aprender, aqui compreendidos como 
processos inerentes e indissociáveis da produção do saber 
humano.12 

 

Portanto, o conselho de classe, enquanto instrumento de avaliação, requer 

dos envolvidos uma observação contínua dos estudantes, permitindo que a equipe 

escolar procure novos caminhos e estabeleça ações alternativas para garantir um 

ensino de qualidade e, em última análise, o cumprimento da própria função social da 

escola. 

Com a intenção de proporcionar aos responsáveis um maior contato com o 

corpo docente, e com as ações desenvolvidas no espaço escola, a Coordenação 

responsável busca, entre outros, sanar as dificuldades apresentadas por nossos 

estudantes. 

 

                                                 
12 Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Anos 2009/2013. p. 93 à 94 
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REUNIÃO DE PAIS – FAMÍLIA NA ESCOLA 

 

 O objetivo da reunião de pais é informar os responsáveis sobre a vida escolar 

do estudante, promover a parceria entre família e escola, buscando maior 

participação de toda a comunidade escolar no processo de ensinagem. 

 Acontecem ao final de cada bimestre e/ou conforme as necessidades 

apresentadas pela comunidade escolar. 

 

RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 

 

 Tem por objetivo superar as dificuldades acumuladas pelos estudantes no seu 

dia a dia. Cabe ao docente detectar essas dificuldades e agir de forma imediata no 

processo de progressão continuada desses estudantes. 

 Os procedimentos adotados serão os seguintes:  

 

 Orientação na reformulação das atividades desenvolvidas no decorrer das 

aulas. 

 Propor pesquisas sobre temas em que o estudante apresentou dificuldades. 

 Reestruturar as atividades aplicadas buscando a aprendizagem do estudante. 

 Buscar o apoio da família para que juntos possamos incentivar o estudante na 

superação de suas dificuldades. 

 

PROJETO INTERVENTIVO 

 

 Cabe à escola detectar as dificuldades apresentadas pela turma/estudantes, 

buscando a imediata recuperação do rendimento dos estudantes nos 

componentes curriculares e para isso, contamos com a prova Diagnóstica da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, da Avaliação Diagnóstica no 

inicio do ano letivo e de momentos de avaliação institucional como o 

Conselho de Classe. 

 O projeto deve ser aplicado sempre que houver necessidade para que não 

ocorra prejuízo na formação didática do estudante. 
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 Ele pode ser realizado em sala de aula ou em turno contrário de acordo com a 

necessidade da turma/estudante. 

Diante de nossas perspectivas, salientamos que nossa proposta baseia-se em 

uma avaliação qualitativa, empregando nossos esforços para que os estudantes 

consigam assimilar, guardar e utilizar os conhecimentos em beneficio próprio e para 

seus próximos, de forma consciente e engajada é uma constante, evitando-se a todo 

o custo uma aprovação onde os conhecimentos propostos não tenham sido 

alcançados. 

 

10 - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

11 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  
 

Baseados nas orientações da Secretaria de Estado Educação do Distrito 

Federal concentramos os conteúdos mínimos em três grandes áreas de 

conhecimento: Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte, Educação 

Física); Ciências Naturais, Matemática e Ciências Humanas (História e Geografia). 

 Em nossa organização curricular buscamos despertar e proporcionar aos 

nossos estudantes a capacidade de relacionar-se de forma harmônica e consciente 

com o meio e com os atores que o circundam, possibilitando assim um intercâmbio 

de respeito, valorização e percepção das diferenças que nos transformam. 

Conscientes do papel desenvolvido pelo docente, destacado como uma das 

peças primordiais neste processo de troca, em que ensinamos e aprendemos, 

constantemente, reforçando assim, o círculo de troca e integração. 

Salientamos que, em nossa organização curricular os itens abaixo discriminados, 

encontram-se contemplados em nossa Proposta Pedagógica, sendo melhores 

detalhados nos Projetos Interdisciplinares e Eixos Transversais e Integradores que 

os reforçam: 

 

o Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008 - que trata da obrigatoriedade dos 

conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

contemplados em todo o currículo, destacando-se as áreas de Arte, Literatura 

e História Brasileira; 
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o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de 28/08/2007) – 

Serviço Voluntário; 

o Lei nº 11.525, de 25 de setembro de 2007 - § 5º ao Art. 32 da Lei nº 9394/96, 

de 20 de dezembro de 2006 – referente aos direitos das crianças e dos 

adolescentes; 

o Lei Distrital nº 3.940, de 02 de janeiro de 2007 – que trata dos direitos e 

cidadania; 

o Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997, que dá nova redação ao Art. 33 da LDB 

e, no Distrito Federal, pela Lei nº 2.230, de 31 de dezembro de 1998 – onde o 

Ensino Religioso compõem a Parte Diversificada, sendo obrigatória sua oferta 

pela escola, mas facultativo para o estudante. Ministrado nos horários 

normais da escola, respeitando-se a diversidade cultural religiosa e sendo 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

o Constituição Federal de 1988. 

o Estatuto da Criança e do Adolescente- Lei nº 8.069/1990. 

o Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/1996. 

o Lei Orgânica do Distrito Federal. 

o Resolução nº 01/2009, do Conselho de educação do Distrito Federal- CEDF. 

o Resolução nº 01/2010 – CNE/CEB – DOU 15/01/2010 – Dispõe sobre as 

diretrizes operacionais do Ensino Fundamental de 9 anos. 

o Lei Federal nº 11.114/2005 – DOU 17/05/2005 – Dispõe sobre o início do 

Ensino Fundamental aos Seis Anos de Idade. 

o Lei Distrital nº 3.483/2004 – DODF 26/11/2004 – Amplia o Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino do distrito Federal de oito para nove 

anos de duração mínima e dá outras providências. 

o PORTARIA 254/2013 –DODF 01/10/2013 – Regulamenta o Processo 

Eleitoral para as direções das escolas públicas do Distrito Federal. 

o Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. GDF, 2013. 

o Lei nº 4751/2012- DODF 07/02/2012 - Estabelece a Gestão Democrática nas 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

o Lei nº 5.316/2014 DODF de 18/02/2014 - Coleta seletiva de lixo. 
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o Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar do 3º Ciclo Para As 

Aprendizagens. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Brasília-DF, 

2014. 

 

12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

 Além do planejamento pedagógico, realizado durante o dia letivo temático, 

também ocorre o momento de acompanhamento e avaliação deste projeto pela 

comunidade escolar. A equipe gestora, docentes, auxiliares de ensino e estudantes 

reúnem-se para avaliar se o projeto está sendo aplicado, o que não está dando certo 

e como proceder para que este seja efetivamente realizado. 

 Nesses momentos há também a oportunidade de reavaliar o projeto, a fim de 

melhor adequá-lo às demandas que por ventura surjam durante o ano letivo. Para 

que estes momentos ocorram, é feito a leitura de textos norteadores, gráficos e 

tabelas de rendimento, a observação dos projetos desenvolvidos pelos docentes, 

como estudantes e docentes tem desenvolvidos os projetos e se estes estão 

chegando ao objetivo proposto. Novas propostas podem surgir e para isso é 

necessária uma nova reflexão e ampliação das dos objetivos deste projeto e que 

permeiam a formação de estudantes críticos, criativos, preparados para uma 

sociedade que busca o conhecimento, a diversidade e a igualdade. 

 As coordenações pedagógicas também são momentos em que a equipe 

gestora e os docentes podem colocar de forma menos sucinta, as necessidades de 

cada um dentro de cada projeto e das disciplinas do conhecimento, assim como das 

necessidades e demandas dos estudantes de forma individualizada, neste momento 

pais e estudantes são ouvidos e um diálogo entre equipe gestora, docentes, pais e 

estudantes é fundamental. 

 Sempre que necessário, ocorrem reuniões onde pais e estudantes, diante de 

uma demanda específica, são convocados para que todos possam trocar 

experiências, refletir sobre questões que possam interferir na realização dos 

objetivos propostos e como proceder para que possam ser solucionados da melhor 

forma possível. De forma coletiva ou individualizada, a escola diante da 

individualidade do estudante e de sua coletividade como cidadão, procura articular 

demandas e solucionar problemas em diferentes momentos, respeitando a 

especificidade de casa caso. 
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13 – PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
 

PROJETO: CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DO “PARQUE DA 

CIDADE” COMO PATRIMÔNIO DE BRASÍLIA 

EQUIPE: DIRETORA MARIA AUXILIADORA DE SOUSA GODINHO 

          VICE-DIRETORA MARIA CAROLINO DE SOUZA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DO “PARQUE DA CIDADE” 

COMO PATRIMÔNIO DE BRASÍLIA será desenvolvido nos turnos matutino e 

vespertino dos anos finais do Ensino Fundamental do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Brasília pela diretora e vice-diretora da Unidade de Ensino e 

será utilizado como referência para exploração e interdisciplinaridade com as 

disciplinas comuns: Língua Portuguesa, Arte, Ciências Naturais, Matemática, Língua 

estrangeira, História, Geografia e Educação Física. 

JUSTIFICATIVA 

 

Os estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brasília são oriundos 

das diversas localidades do Distrito Federal e do entorno. Essa realidade motivou a 

criação do referido projeto, para que eles possam adquirir o contato direto e 

consequentemente valorizar um dos patrimônios de Brasília e daí poderem utilizá-lo 

como lazer e relacionar o seu conteúdo histórico-ecológico com componentes 

ambientais e ainda, contribuir para a preservação do mesmo. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Reconhecer um dos patrimônios de Brasília como monumento e área de 

lazer, e perceber a importância ecológica local para toda a população; 

Compreender a importância de se preservá-lo para mantê-lo sempre em bom 

estado e ambiente agradável para se frequentar; 

Compreender que o mau uso do parque pode causar danos irreparáveis à 

natureza e à população. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caminhar pelo parque da cidade e observar os diversos monumentos 

existentes; 

Caminhar pelo parque da cidade e registrar as diversas atividades ali 

desenvolvidas no período em que estiverem realizando o trabalho; 

Identificar a utilidade de cada monumento para os cidadãos; 

Fotografar os diversos monumentos e as atividades ali desenvolvidas no 

período em que permanecerem na realização do trabalho; 

Compreender a importância do parque para o bem-estar da população. 

 

 

ESTRATÉGIA E METODOLOGIA 

 

As equipes serão formadas por quatro estudantes para fazerem a observação 

e as fotografias de forma organizada. 

 Os estudantes irão observar e fotografar os monumentos e as atividades 

realizadas pelos frequentadores do parque, inclusive eles-naquele dia. 

Na escola, irão formar equipes para produzirem material para exposição 

sobre o trabalho realizado no parque. 

Na escola, as equipes irão expor suas fotografias no mural de fotos do pátio. 

Em sala de aula, as equipes realizarão atividades avaliativas 

interdisciplinares, propostas pelos docentes relacionadas com o projeto. 

 

RECURSOS 

 

 Ônibus; 

 Bloco para anotações; 

 Canetas; 

 Máquina fotográfica e/ou Celular. 

 

AVALIAÇÃO 
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A seleção das fotos de cada equipe será realizada pela diretora e vice-

diretora que, posteriormente, em coordenação, será divulgada aos docentes, 

coordenação e supervisão. 

A partir da seleção as fotografias serão expostas no mural da escola para 

divulgação das escolhidas de cada equipe e em data agendada ocorrerá o concurso 

para escolha de uma equipe vencedora no turno matutino e outra no turno 

vespertino. 

Em sala de aula, cada docente irá explorar o seu conteúdo associando aos 

objetivos propostos pelo projeto, de formar a aprimorar os conhecimentos formais 

com a “pesquisa de campo”. 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

6º, 7º, 8º e 9º anos. Brasília: MEC/SEB, DICEI, 2013.  
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PROJETO: FILOSOFIA E VIVÊNCIAS 

DOCENTE: MARIA DE FATIMA MAGALHAES MARIANI, JORGE 

ANDRE SEVILLIS ALMEIDA, JEFFERSON CASSIANO SILVA 

JUNIOR E ELTON DA SILVA CÂNDIDO 

 
APRESENTAÇÃO 

  
O projeto Filosofia e Vivência busca desenvolver espaço de interação com os 

alunos, criando estratégias para construção de um ambiente favorável à discussão 
de temas relacionados às suas vivências. A relevância deste projeto interdisciplinar é 
a promoção do potencial criativo do aluno na contextualização das informações do 
seu cotidiano. Busca contribuir com a mudança de condutas por meio da introdução 
de novas alternativas e maneiras de atuar no ambiente escolar e outros, com os 
quais vive e se relaciona. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto vem complementar as atividades pedagógicas na medida em que 
cria possibilidades de escuta dos alunos acerca de suas vivências. O conhecimento 
se dará no processo de construção do conteúdo a partir das temáticas sugeridas e 
trazidas para discussão na sala de aula. Os critérios de avaliação de desempenho 
enfatizarão formas de saberes e maneiras de atuar diferenciadas, falas, escrita, 
leituras, representação e interpretação das temáticas trabalhadas. 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Promover nos alunos o gosto pela pesquisa por meio da leitura de textos e 
imagens, construídos no contexto de suas vivências e vinculados ao tema de cada 
bimestre.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Promover a contextualização das práticas cotidianas nas temáticas do 
bimestre por meio de pesquisa e debate na sala de aula.  
• Contribuir com as demais disciplinas, tendo como instrumentos a leitura 
orientada e interpretação das informações trazidas por meio de artigos, revistas e 
documentários.  
• Estimular nos alunos o gosto pela pesquisa e interesse pelo aprofundamento 
das noções de cultura digital; direitos e deveres da pessoa; papeis e 
autoconhecimento; cuidados da pessoa e do ambiente em que habita e se relaciona. 
  

METODOLOGIA 
 

Discussão na sala de aula a partir de temas trazidos pelos alunos e sugeridos 
nas coordenações pedagógicas; vídeo documentário e filmes temáticos. Pesquisa. 
Produção de textos, desenhos e produção de vídeos com o conteúdo pesquisado. 
Visitas a eventos externos e/ou feiras e exposições voltados para discussão de 
temas globais e locais. Apresentação de seminário. 
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AVALIAÇÃO 
 
Observação da atuação do aluno nas atividades propostas e mudanças de atitudes. 
A ênfase será na expressão do interesse e participação dos alunos na realização 
dos trabalhos, na forma como se configuram suas atitudes nas relações com os 
outros e ambiente escolar, cuidados e conservação do patrimônio. 
 

CRONOGRAMA 
 
O projeto está previsto para ser realizado durante todo o ano letivo de 2019. 
 

CULMINÂNCIA 
 
Exposição e apresentação dos trabalhos, confecção de mural, produção de vídeo 
em consonância aos objetivos das demais disciplinas. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Hábitos e comportamentos nas diferentes gerações [Estudo]. Disponível em: 
http://saudebusiness.com/noticias/habitos-e-comportamentos-nas-diferentes-
geracoes-estudo/. Acesso: 20/02/2018. 
 
Vício em games: quando diversão vira compulsão. Disponível em: 
HTTPS://olhardigital.com.br/games-e-consoles/video/vicio-em-games-quando-
diversa-vira-compulsao/74011. Acesso: 20/02/208. 
 
TELES, M. Luiza S. Filosofia para crianças e adolescentes. Rio de Janeiro: 
Editora Vozes, 1997. 
 
Mídias –filmes e documentários 
 
I - Temáticas: Cultura digital; Diversidade e escolhas; Adolescência – papeis e 
atuação: 
 
1 - “Tudo e todas as coisas” –  
Data de lançamento: 15 de junho de 2017 (1h 36min)  
Direção: Stella  HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-760119/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-760119/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-760119/"Meghie  
Elenco: Amandla HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/"  HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/"Stenberg, Nick 
Robinson, Ana de  HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/" HYPERLINK 

http://saudebusiness.com/noticias/habitos-e-comportamentos-nas-diferentes-geracoes-estudo/
http://saudebusiness.com/noticias/habitos-e-comportamentos-nas-diferentes-geracoes-estudo/
https://olhardigital.com.br/games-e-consoles/video/vicio-em-games-quando-diversa-vira-compulsao/74011
https://olhardigital.com.br/games-e-consoles/video/vicio-em-games-quando-diversa-vira-compulsao/74011
http://www.adorocinema.com/filmes/agenda/?week=2017-06-15
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-760119/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-760119/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-760119/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-760119/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-518483/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-197857/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-197857/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
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"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/"la 
HYPERLINK "http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/" 
HYPERLINK "http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/" 
HYPERLINK "http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/"  
HYPERLINK "http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/" 
HYPERLINK "http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/" 
HYPERLINK "http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-
152581/"Reguera mais  
Gêneros: Romance, Drama  
Nacionalidade: EUA  
Sinopse e detalhes 
Maddie (Amandla Stenberg) está prestes a fazer 18 anos, mas ela nunca saiu de 
casa. Desde a infância, a jovem foi diagnosticada com Síndrome da 
Imunodeficiência Combinada, de modo que seu corpo não seria capaz de combater 
os vírus e bactérias presentes no mundo exterior. Ela é cuidada com carinho pela 
mãe, uma médica que constrói uma casa especialmente para as necessidades da 
filha. Um dia, uma nova família se muda para a casa ao lado, incluindo Olly (Nick 
Robinson), que se sente imediatamente atraído pela garota através da janela. 
Maddie também se apaixona pelo rapaz, mas como eles poderiam viver um romance 
sem se tocar? 
[Fonte:  http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/] 
 
2- Billy Elliot 
 
Data de lançamento para filmes online (1h 50min)  
Direção: Stephen  HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32890/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32890/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32890/"Daldry  
Elenco: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis mais HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/creditos/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/creditos/" HYPERLINK 
"http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/creditos/"  
Gênero: Comédia dramática  
Nacionalidade: Reino Unido 
Sinopse e detalhes 
Billy Elliot (Jamie Bell) um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da 
Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo 
pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato 
através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde 
pratica boxe. Incentivado pela professora de balé (Julie Walters), que vê em Billy um 
talento nato para a dança, ele resolve então pendurar as luvas de boxe e se dedicar 
de corpo e alma dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e 
seu pai sua nova atividade. [Fonte:  http://www.adorocinema.com/filmes/filme-
11295/] 
 
II – Temática: Philia – gosto pelo saber, criatividade e conhecimento. 
 
3- Doador de Memórias 
 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-152581/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-249823/creditos/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13024/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13008/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5002/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32890/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32890/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32890/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-32890/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-38991/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-10044/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-24855/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/creditos/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/creditos/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/creditos/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/creditos/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13002/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5004/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/
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Data de lançamento: 11 de setembro de 2014 (1h 37min) 
Direção: Phillip Noyce 
Elenco: Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites mais 
Gêneros: Ficção científica, Fantasia, Drama 
Nacionalidade: EUA 
Classificação: Não recomendado para menores de 12 anos 
SINOPSE E DETALHES 
Uma pequena comunidade vive em um mundo aparentemente ideal, sem doenças 
nem guerras, mas também sem sentimentos. Uma pessoa é encarregada a 
armazenar estas memórias, de forma a poupar os demais habitantes do sofrimento e 
também guiá-los com sua sabedoria. De tempos em tempos esta tarefa muda de 
mãos e agora cabe ao jovem Jonas (Brenton Thwaites), que precisa passar por um 
duro treinamento para provar que é digno da responsabilidade.  
[Fonte:  http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/] 
 
4- A Festa no Céu (livre) 
 
Data de lançamento: 16 de outubro de 2014 (1h 35min) 
Direção: Jorge R. Gutierrez 
Elenco: Thiago Lacerda, Marisa Orth, Diego Luna mais 
Gêneros: Animação, Comédia , Família 
Nacionalidade: EUA 
SINOPSE E DETALHES 
Um grupo de crianças bagunceiras é encaminhado a uma visita guiada ao museu, 
como “punição” pelo mau comportamento. Lá, uma guia diferente resolve percorrer 
um caminho alternativo e os apresenta ao "Livro da Vida", que contém todas as 
histórias. A mais simbólica delas, baseada nas tradições mexicanas, envolve três 
mundos. Catrina/ La Muerte é uma adorada deusa ancestral, que governa a Terra 
dos Lembrados. Ela é ex-mulher de Xibalba, o governante da Terra dos Esquecidos, 
um trapaceiro. Em uma visita à Terra dos Vivos, eles fazem uma aposta. Se a jovem 
e bela Maria, filha da maior autoridade da cidade de San Angel, escolher se casar 
com o emotivo violinista Manolo, Catrina ganha, e Xibalba não poderá mais interferir 
no Mundo dos Vivos, como gosta de fazer; se o preferido for o valente Joaquim, 
Xibalba passa a governar, também, o Mundo dos Lembrados. 
[http://www.adorocinema.com/filmes/filme-203878/] 
 
5- A.I. Inteligência Artificial (Steven Spielberg, 2001) 
 
SINOPSE E DETALHES 
Na metade do século XXI, o efeito estufa derreteu uma grande parte das colatas 
polares da Terra, fazendo com que boa parte das cidades litorâneas do planeta 
fiquem parcialmente submersas. Para controlar este desastre ambiental a 
humanidade conta com o auxílio de uma nova forma de computador independente, 
com inteligência artificial, conhecido como A.I. É neste contexto que vive o garoto 
David Swinton (Haley Joel Osment), que irá passar por uma jornada emocional 
inesquecível. 
[http://cinetoscopio.com.br/2014/10/20/50-filmes-para-quem-adora-filosofia/] 
 
6- Matrix (Andy Wachowski e Lana Wachowski, 1999) 
 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11295/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-203878/
http://cinetoscopio.com.br/2014/10/20/50-filmes-para-quem-adora-filosofia/
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SINOPSE E DETALHES 
Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador 
de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos 
pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um 
imenso sistema de computadores do futuro. 
[http://cinetoscopio.com.br/2014/10/20/50-filmes-para-quem-adora-filosofia/] 
 
7- Waking Life (Richard Linklater, 2001) 
 
SINOPSE E DETALHES 
Após não conseguir acordar de um sonho, um jovem passa a encontrar pessoas da 
vida real em seu mundo imaginário, com quem têm longas conversas sobre os 
vários estados da consciência humana e discussões filosóficas e religiosas. 
[http://cinetoscopio.com.br/2014/10/20/50-filmes-para-quem-adora-filosofia/] 
  

http://cinetoscopio.com.br/2014/10/20/50-filmes-para-quem-adora-filosofia/
http://cinetoscopio.com.br/2014/10/20/50-filmes-para-quem-adora-filosofia/
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PROJETO NOÇÕES E LEITURA DE MAPAS  
DOCENTES: JORGE ANDRE SEVILLIS ALMEIDA E LUANA 

RODRIGUES SANTOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Trata-se da definição do PD3 a ser aplicado nesta instituição de ensino no 

ano de 2019. A disciplina pretende desenvolver nos alunos o conhecimento de 

interpretação de mapas do mundo e do Brasil e suas aplicações na realidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Podemos constatar que o adulto brasileiro médio não sabe identificar no 

mapa nem os maiores e nem os mais influentes países do mundo. Até mesmo a 

noção de continentes e oceanos ou do próprio mapa do Brasil deixa a desejar. Este 

PD pretende evitar que nossos alunos se formem sem ter esse conhecimento. 

Por que conhecer noções de mapa? 

1)  é parte importante da cultura humana.  

2)  facilita o entendimento de assuntos referentes à história e geografia. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Fixar nos alunos noções de leitura de mapas, como nome e localização de 

continentes e oceanos, dos maiores e mais influentes países do mundo, bem como a 

compreensão e interpretação das representações cartográficas. Esse conhecimento 

permitirá o aluno acompanhar melhor as explicações dos professores de história e 

geografia além de evitar constrangimentos em sua vida adulta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Pretende-se que o aluno fixe o conhecimento de noções de mapa. 
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ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

 

Pretende-se mostrar mapas aos alunos com temas variados, começando com 

as divisões políticas, com as respectivas legendas e em outro momento sem, de 

modo que trabalhem a memória. Iniciando-se pelos mais fáceis e evoluindo para os 

mais complexos. 

 

METODOLOGIA 

 

Pretende-se mostrar mapas aos alunos com os nomes das divisões políticas 

e em outro momento sem os nomes de modo que trabalhem a memória. Iniciando-se 

pelos mais fáceis e evoluindo para os mais complexos. Como instrumento de 

execução poderá ser utilizado internet, data show, livros e mapas que a escola já 

tenha atividades impressas. Haverá uma hora/aula por semana ao longo dos 4 

bimestres. 

 

RESULTADOS DESEJADOS E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

Pretende-se que o aluno fixe o conhecimento sobre mapas, bem como a 

interpretação de suas informações. O sucesso do projeto poderá ser medido através 

de avaliações orais e escritas. 
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PROJETO TEXTOS E IMAGENS: UM OLHAR VOLTADO PARA O 

COTIDIANO DO JOVEM 

DOCENTES: CLEIDECY CORDEIRO GOMES, DANIELE DE MORAIS 

LOPES, ELTON DA SILVA CANDIDO, EDNA MACEDO DA GRAÇA E 

JORGE ANDRE SEVILLIS ALMEIDA 

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º ao 9º Ano). 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O projeto em questão abordará temas diversos levando o estudante a 

desenvolver o hábito e o gosto pela leitura e escrita, promover a reflexão sobre a 

relação do indivíduo com o meio que está inserido, além de trabalhar habilidades 

matemáticas voltadas para a observação de espaço e formas. Tudo isso culminará 

na exposição de ideias, sentimentos e na criação, das mais variadas formas, de 

textos e imagens; tudo isso produzido pelos alunos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 É fundamental incentivar o estudante a escrever, interpretar, conhecer e 

manusear textos, imagens, jornais, revistas, dicionários, cartoons e gráficos, 

adquirindo assim informações necessárias que o direcione a criar, imaginar, sentir, 

conceituar, executar e argumentar sobre os temas que lhe serão propostos nas 

aulas. 

Articular conceitos matemáticos a essa temática é interessante para 

contextualizar e dar significado ao estudo da Matemática, bem como, despertar o 

estudante, através da fotografia, para a Matemática que existe ao seu redor. 
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OBJETIVO GERAL 

 

• Melhorar a leitura e a interpretação de textos e imagens. 

• Relacionar formas geométricas com o meio ambiente que o rodeia. 

• Trabalhar habilidades geométricas (noções de espaço, forma, simetria) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura; 

2. Trabalhar vários aspectos da linguagem; 

3. Escrever com coesão e coerência;  

4. Interpretar textos e imagens em geral. 

5. Entender o conceito de ângulo. 

6. Identificar a simetria. 

7. Reconhecer figuras geométricas em objetos/paisagens/construções cotidianas. 

 

ETAPAS METODOLÓGICAS (AÇÕES) 

 

1. Ler e interpretar diferentes imagens e textos, bem como quadrinhos, cartoons, 

mapas e imagens; 

2. Nessas imagens, identificar elementos geométricos; 

3. Atividades no caderno; 

4. Saída de campo para fotografar livremente; 

5. Elaboração de murais. 

 

RESULTADO ESPERADO 

 

Que estudante aprenda a ler e interpretar diferentes textos e imagens bem 

como realizar atividades individuais e em grupos, percebendo que todo 

conhecimento adquirido na escola terá aplicação no dia a dia, seja de forma direta 

(leitura/realização de medidas) ou indireta (interpretação/ forma diferenciada de ver o 

mundo). 
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CRONOGRAMA 

 

 O projeto será desenvolvido ao longo do ano de 2019 de forma interdisciplinar 

entre as Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física, tanto para os  Blocos I 

como para o II do Ciclo. 
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14 - ANEXOS 

 

Imagens da escola: 
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