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I – APRESENTAÇÃO 

       

        A proposta pedagógica é a identidade da escola, é flexível, dinâmica e estabelece as diretrizes básicas e a linha de 

ensino e de atuação na comunidade. Ela formaliza o compromisso assumido por professores, funcionários, representantes 

de pais e alunos em torno do mesmo projeto educacional.  

       A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 diz que a proposta pedagógica é um documento de 

referência, por meio dela, a comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, administrativa e pedagógica.  

      A proposta pedagógica pode ser comparada ao que o educador espanhol Manuel Álvarez chama de “ uma pequena 

Constituição”. Nem por isso deve ser encarada como um conjunto de normas rígidas. Organizar esse documento é uma 

oportunidade para a escolar escolher ações e projetos necessários, organizar o espaço e o tempo de acordo com as 

necessidades de ensino. 

      Construída com as orientações contidas na LDB e nas orientações contidas nas diretrizes curriculares elaboradas pelo 

Conselho Nacional de Educação e nos Parâmetros Curriculares Nacional (CNE), a nossa proposta pedagógica teve início na 

semana pedagógica de 04/02/2019 a 08/02/2019. Os primeiros passos foi proporcionar um espaço para que cada uma das 

partes da comunidade escolar exponha seus objetivos e interesses com base nos princípios educativos com os quais todos 

concordam. O professor deve sempre perguntar: O que meus alunos já sabem? O que ainda não conhecem? O que, como e 

quando ensinar? Com base nas respostas, ele propõe atividades e executa ações que fazem sentido para os alunos da 

comunidade inserida. 

       Na primeira reunião com a comunidade escolar no dia   20/02/2019, além da pauta abordada, iniciamos a construção de 

um planejamento junto com a comunidade escolar. Os instrumentos utilizados foram: Debate e uma caixinha de sugestões 

colocada na entrada da escola para todos participarem. O resultado abaixo foi a conclusão dos dados coletados:   
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO CRUZEIRO 

Quem somos?  Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro, escola pública, localizada em uma comunidade que 

atende alunos oriundos de várias Regiões Administrativas: Estrutural, Cruzeiro, SAA. SIA, e alunos 

de pais militares (SMU...) regiões do Goiás e entorno. A comunidade não está inserida, onde se 

localização a escola, somente os alunos que moram no Cruzeiro. 

Onde queremos chegar? Promover a inclusão social com ensino de qualidade 

Combater a repetência, a defasagem escolar idade e ano, e evasão escolar 

Melhorar os projetos para que os mesmos despertam o interesse dos alunos 

Promover a participação da comunidade escolar e dos alunos 

Como atingir os 

objetivos? 

 Chamar os pais ou responsáveis nas reuniões periódicas e nas ações que envolvam todos. 

Criar novos espaços de ensino e aprendizagem 

O que fazer? (sugestões)  Tornar a escola um ambiente mais favorável propondo a participação da comunidade 

 Identificar as dificuldades dos alunos e solucioná-los 

Continuar com o sistema de acesso dos alunos na escola 

Criar atividades coletivas que envolva a comunidade escolar  

 

 

       

 

         

.  
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II – HISTÓRICIDADE 

      

       O Centro de Ensino Fundamental nº 01 do Cruzeiro, está localizado no SRES A/E 01 Lote 05 Área Especial – Cruzeiro 

Velho no Distrito Federal área urbana. CNPJ00.532.192/0001-87, e-mail:           , Blog – cef01cruzeiro.blogspot.com.br , E-

mail – cef1cruzeiro@hotmail.com Telefones:061 39017796 ou 39017798. 

     Extraído de propostas anteriores e complementado por esta gestão, apresentamos o presente histórico com informações 

atualizadas. O Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro iniciou suas atividades escolares em 1.961, sob a direção da 

professora Nilza Vaiano. Foi criado oficialmente pelo decreto nº 481 – GDF, de 14/01/1966, (Legislação do DF Vol. IV) com a 

denominação de Escola Classe 01 do SRES – Cruzeiro, localizada na área Especial 01 Lote 05 no Setor SER / SUL, CNPJ 

00532192/0001-87, Segundo o DODF n.º 198, esta escola incorporou as antigas Escolas Classes n.º 02 e 03 do Cruzeiro 

em 17/10/1979. Em 11/02/79, a escola mudou de nome, passando a se chamar Centro de Ensino Fundamental 01 do 

Cruzeiro, segundo o DODF N.º 30 E NA da FEDF – Vol. II. Novamente, de acordo com a portaria 29, DODF 137 de 

19/07/2000, o Centro de Ensino passou a denominar-se Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro. Esse 

estabelecimento foi criado para o atendimento educacional, voltado exclusivamente para o ensino fundamental de 1ª a 4ª 

séries. Posteriormente serviu também para o ensino de suplência e para o MOBRAL. 

Na gestão do professor Jadir Soares dos Reis foi construída uma gruta, onde foi erguido um altar à Nossa Senhora 

Rainha da Paz, uma espécie de memorial que se destinou à época, ao fortalecimento da religiosidade da comunidade 

escolar, o qual permanece até os dias de hoje.  

Com recursos oriundos do Orçamento Participativo, a escola passou por reformas, de fevereiro a setembro de 1997. 

Nessa ocasião alguns alunos foram remanejados para o Centro Educacional 01 do Cruzeiro e Escola Classe 05 do Cruzeiro. 

mailto:cef1cruzeiro@hotmail.com
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Vários foram os professores que dirigiram esta Unidade de Ensino, entre eles mencionamos: Nilza Vaiano, Santa 

Catarina Teles, Maria Gisete Morais Calado, Zaíra Cardoso Soares, Jadir Soares Reis, Sebastião Lélis Ferreira, Maria do 

Socorro Castro, Augustinho Antônio de Castro, Elizete Costa Cunha, Mírcia Maria Rosa Pereira, Marlene Policeno Batista, 

Alexandra Regina de Oliveira Matos, Cláudio Roberto, Rommel Jorge Marques Maia, Jane Pereira de Morais e, em 2014, a 

professora Sílvia Raquel Gonçalves. 

Em 14/01/2016, o CEF01 do Cruzeiro completou 50 anos! Comemoramos o Cinquentenário desta Unidade Escolar 

com muita alegria e honra. Pois, sabemos o quanto esta Escola contribuiu e contribui para com a população local. São 

comuns casos de três gerações que aqui estudaram. 

Em 2017, tínhamos 681 alunos matriculados. No matutino Anos Finais do 6º ano ao 9º ano e 01 classe de EJA 

Interventivo no total de 18 turmas regulares e inclusivas e 01 turma de Classe EJA Interventivo. No turno vespertino Anos 

Iniciais do 1°ano ao 5° ano, totalizando 16 turmas. A organização em Ciclos, somente nos Anos Iniciais. Somente em 2018 

que foi implementado o Ciclo nos Anos Finais. Ao finalizar o Ano Letivo de 2017 obtivemos os seguintes resultados: 681 

alunos, sendo que 622 aprovados, 51 retidos e 08 abandonos. Com 33 alunos com Distorção Idade/Ano. 

Em 2018, tínhamos     781 alunos, sendo 02 turmas do 1º ano, 03 turmas do 2º ano 02 turmas do 3º anos,  03 turmas 

do 4 anos, 03 turmas do 5º anos, 5 turmas do 6º anos, 06 turmas do 7º anos, 04 turmas do 8º anos, 03 turmas do 9º anos, 

02 turmas de TGD e 02 turmas de DI. Iniciamos a Organização Escolar em Ciclos nos Anos Finais de acordo com o parecer 

225/2013- CEDF referente ao processo nº 084,000596/2013 que na Portaria 285 de 05/12/2013. Os Ciclos para as 

Aprendizagens são uma organização do tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de 

aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada sustentada 

no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa, que garanta as aprendizagens e a progressão de todos os 

estudantes matriculados nas unidades escolares. A alteração do modelo de organização escolar seriada para um modelo de 
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organização escolar em Ciclos deve proporcionar um trabalho diferenciado e também uma proposta de busca para a 

coordenação pedagógica como espaço de formação continuada na perspectiva da democratização de saberes. 

Em 2019, a escola atende aos alunos do Ensino Fundamental de 9 anos, ou seja, Anos iniciais e Anos finais, 

Classe Especial DI, e Classes especiais TGD. Seu corpo docente é formado por 63 professores, sendo que 07 são 

readaptados. São 03 na carreira assistência que atuam em outras áreas, de acordo com suas limitações trabalhando na  

Sala de Leitura ou apoio de direção por exemplo, No ano de 2019 contamos com 680  alunos matriculados, incluindo os 

alunos de Classes Especiais. Contamos ainda, com os servidores das empresas terceirizadas Globa ( segurança), G&E( 

Copa e cozinha) e Juiz de Fora( Limpeza em geral). Nossa equipe gestora é formada pela professora Silvia Raquel 

Gonçalves, matrícula 38.440-2 de 21/02/1994 (1ª matrícula – 251453 área de atuação Atividades) e segunda matrícula em 

Geografia, Ensino Religioso e Sala de Recurso é também Pós-Graduada em Administração Escolar e exerce o cargo de 

Diretora do CEF 01 do Cruzeiro. Na vice direção contamos com a professora Fátima Silva de Carvalho Mendonça, 

matrícula 35.819-3 de 15/01/1998, habilitada em Matemática e Pós-Graduada em Inteligência Múltiplas. Como 

Supervisora, a professora Rita de Cássia Rodrigues, professora readaptada admitida em 10/04/1997 formada em Educação 

Física e na Secretária Escolar a senhorita Eliane Pereira Silva, matrícula 30877-3 de 28/08/1996 – CAE. 

Premiação dos gestores  

        Em 2019, recebemos no dia 02/05/2019, em mãos do Secretário Rafael Parente o certificado de excelência na 

Educação Básica da Rede Distrital de Educação pelas boas práticas e dos resultados alcançados nas avaliações da 

Educação Básica: Dentre as Unidades Escolares da Rede Distrital de Educação nos anos de 2017 e 2018. 
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                                                        Perfil da nossa escola: 

 

Infraestrutura Administrativa (Organograma) 

 

 

Diretora 

Sílvia Raquel Gonçalves 

 

Vice-Diretora 

Fátima S. de Carvalho Mendonça 

Supervisora Pedagógica 

Rita de Cássia Rodrigues 

Chefe de Secretaria 

Eliane Pereira da Silva 

 

Coordenação Anos Iniciais 

            Janaína Tavares Ribeiro 

            Luciane Guimarães Viana 

 

 

Coordenação Séries Finais 

Adriene Lobato de Faria 

Ana Lúcia Facco Artoni 

 

 

Apoio Pedagógico 

Thaís Lírio 

Márcia Helena Ribeiro Pelegrini 

 

Serviço de Orientação Educacional Sala de Recursos Equipamento de Atendimento 
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Rosana Busnello Giacomazzi 

          Roberta Alves Carolina 

Wanessa Lima dos Santos e 

Fátima Santos Olivieri 

Especializado 

Milena Borba Gallina e 

Janaína Ribeiro 

   

Mecanografia 

 

Sônia Maria 

 

Servidores 

 

Edna Maria 

Rosângela Feijó 

Maria Aparecida 

Antonia Siqueira – CAE 

 

Sala de Leitura 

 

Rosa de Cassia Matos 

Gláucia Maria 

André Daniel 

Susi F. Amaral Piva 

Laboratórios 

- Cine com Ciência 

Prof. Erizaldo Cavalcanti 
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Infraestrutura Física e Instalações: 

 

 

Dependências Quantidade 

de Salas 

Dependências Quantidade 

de Salas 

Salas de aula 19 Depósito de Materiais de Limpeza 01 

Sala de Recursos Pedagógicos 01 Depósito de Alimentos 01 

Sala de Leitura 01 Secretaria 01 

Sala de Informática 01 Mecanografia 01 

Sala de Vídeo 01 Atendimento à Comunidade (feito na sala da direção) 01 

Sala de Professores 01 Depósito de patrimônio inservível 01 

Sala de Coordenação 01 Direção/Supervisão 01 

Laboratório de Ciências 00 Refeitório 01 

Quadra de Esportes 01 Cozinha 01 

Depósito de Educação Física/Sala 01 Cantina Comercial 00 
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Depósito de Patrimônio 01 Pátio descoberto 01 

Sala de Atendimento (SOE) 01 Banheiros (Alunos, professores e servidores) 06 

Classe Especial 03 Depósito para Gás 01 

Quadra coberta 01 

 

 

 

 

 

NOME DOS ESV Atuação  TERCEIRIZADOS EMPRESA 

Daniele Figueiredo de Souza Classe E.Especial  Dayanne Barbosa de Brito Juíz de Fora 

Danielly Martins de Sousa Classe E.Especial  Marisa Antônia dos Santos Juíz de Fora 

Jucélia Nascimento Silva Classe E.Especial  Maria Antônia O. Rodrigues Juíz de Fora 

Sandra Alves Viana Classe E.Especial  Valdinéia de Oliveira Neto Juíz de Fora 

Stéfany Arruda Aguiar Classe E.Especial  Regina Maria Godinho Juíz de Fora 

Antônia Angélica de Oliveira Frota Classe E.Especial  Anaíldo Moreira de Oliveira Juíz de Fora 

Alexandre Oliveira Daher Classe E. Especial  Isaías Francisco da Silva Juíz de Fora 

Ana Paula Gonçalves Classe E. Especial    
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TERCEIRIZADOS EMPRESA  TERCEIRIZADOS EMPRESA 

Luiz Paulo L. Silva Junior Global  Maria Eliana Silva G&E 

Ronaldo Rodrigues de Faria Global  Rita Maria da Silva Saraiva G&E 

Gelber da Silva Santos Global  Conceição de Maria C. Cabral G&E 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS- Modalidade Anos Finais 

 

Turno Matutino 6ºanos 7º anos 8º anos 9º anos Classe 

Especial 

Quantidade de turmas             05 04 05 04 01 

Quantidade de alunos 123 95 119 104 13 

Total do matutino 430 
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QUANTIDADE DE ALUNOS- Modalidade Anos Iniciais 

 

Turno Vespertino 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano Classe Especial 

Quantidade de 

turmas 

03 02 02 02 03 03 

Quantidade de alunos 52 41 49 35 61 07 

Total do vespertino 250 

 

 

 

 

INCLUSÃO – EDUCAÇÃO ESPECIAL- Modalidade Classes Especiais/ Integração Inversa 

 

Turma Quantidade Ano Turno 

Classe Comum 05 1º ano ao 9º ano Matutino e vespertino 

CCI 19 1º ano ao 9º ano Matutino e vespertino 

Classe Especial 04 Classe Especial DI e TGD’S Matutino e Vespertino 

Integração Inversa 03 6º ano A e 7º ano A e 9ºA Matutino 

Integração Inversa 04 2º  A e B e 3º  A e 4º A e 5 B Vespertino 
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MODULAÇÃO DO TURNO MATUTINO 

 

Componente 

Curricular 

Nome do Professor Regente Professores Contrato Temporário 

MAT1 Lucimar Pereira Alves  - 

MAT2 Fátima S. de C. Mendonça (vice)  Rodrigo da Costa Martinelli 

MAT3 Osmaldo Ribeiro - 

MAT4 Erizaldo Cavalcante B. Pimentel - 

   

PORT1 Roberta Sousa Reis Cintra (LTS) Elisângela Silva da Rosa 

PORT2 Gláucia Maria Torres ( restrição) Ana Cristina Reis Maciano Ferreira 

PORT3 Fabiane Reis Pastorello - 

PORT4 Anna Mônica de Souza Hipólito - 

   

CN1 *Valtércia Aguiar Nogueira Lara - 

CN2 *Andréia Borges Pereira Thalita Siqueira Sacramento 

CN3 *Ana Lúcia Facco Artoni Gabriela de Almeida Cimas 
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GEO1 Suze Cristina Gonçalves Fernandes - 

GEO2 Sílvia Raquel Gonçalves Guilherme Nascimento de Oliveira 

   

HIST1 Domingos Sávio Ladeira de Oliveira Rafael Nunes Botelho 

HIST2 Rejane Negrão Soares de Souza - 

   

EF1 Edênio José Andrade Santos  

EF2 *Paulo Henrique Guimarães Fernandes  

   

ARTE1 *Mônica Neves Pereira  

ARTE2 *Patrícia Jansen de Freitas Magalhães  

   

LEM1 *Rosana Roriz  

LEM2 *Anna Mônica de Souza Hipólito ( completa 

carga em PD2 e PORT4) 

 

 

   

PD1 Erizaldo Cavalcante B. Pimentel  

PD2 Professores (*)  
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Classe 

Especial DI 

Silvanira de Araújo  

 

Coordenadoras do matutino: Adriene Lobato de Faria e Ana Lúcia Facco Artoni 

 

 

 

MODULAÇÃO DO TURNO VESPERTINO 

 

 

TURMA Nome do Professor Regente Professores Contrato Temporário 

1º A Genecí Radel - 

1º B Sumares de Souza - 

1º C Déa Alves de Silva - 

  - 

2º A Taíza Mendes Carvalho - 

2º B Sara Regina Damasceno Silva - 

  - 

3º A Sueli Maria Cremer Serpa - 

3º B Maira Teixeira Costa - 
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  - 

4º A Alda Amélia Franco Verlindo - 

4º B Luciane  Guimarães Viana (coordenadora)  Simone Sant Ana Correa Gomez 

   - 

5º A Janaína Tavares ( coordenadora) Tânia Maria Françoso 

5º B Maria de Lourdes Macau Furtado (LTS)  Victor Hugo Leandro de Oliveira 

5° C Abertura de carência  Ana Ires Arnaldo do Nascimento 

  - 

TGD1 Márcia de Souza Chagas - 

TGD2 Maria da Graça Ferreira Martins - 

DI Nelsila Teixeira Barros Honda - 

 

Professores Sala de Recurso, Equipe e SOE Atuação 

Fátima Santos Olivieri e Jorge Sala de Recurso área de exata 

Wanessa Lima dos Santos Sala de Recurso área de Humana 

Janaína Ribeiro de Lima Felipe Equipe Pedagógica 

Milena Borba Sbardelotto Gallina Psicóloga 

Rosana Busnello Giacomazzi Orientadora Educacional 

Roberta Alves Carolina Orientadora Educacional 

 

Coordenadoras do turno vespertino: Luciane Guimarães Viana e Janaína Tavares Ribeiro 
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Servidores Readaptados Atuação 

André Daniel de Freitas Souza Sala de leitura 

Rosa de Cássia Matos SantaLúcia Sala de leitura 

Susi Francis Amaral Piva Sala de Leitura 

Gláucia Maria Torres Bezerra Oliveira ( restrição) Sala de Leitura 

Márcia Helena Ribeiro Pelegrini Apoio  pedagógico 

Jane Coube Simões Apoio pedagógico 

Thaís Lírio Apoio pedagógico 

Rita de Cássia Rodrigues Supervisora Pedagógica 

 

CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, integrante de estrutura das escolas 

públicas da rede de ensino do DF. Seus membros fazem parte da comunidade escolar e reúnem-se regularmente uma vez a 

cada mês durante o período letivo e extraordinariamente, conforme necessidade de deliberação de casos. Atualmente os 

conselhos escolares são eleitos juntamente com as equipes gestoras no momento das eleições para a gestão democrática. 

Algumas funções do Conselho Escolar: 

 Garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da escola; 

 Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar e fiscalizar sua execução; 
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 Consultar membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias de sua competência; 

 Aprovar a realização de eventos culturais, científicos, cíveis, comunitários e pedagógicos não previstos no 

calendário escolar, na Proposta Pedagógica ou no Plano de Ação Administrativo da escola. 

 Solucionar dificuldades pertinentes ao corpo discente no âmbito pedagógico. 

 

APM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

 

A Associação de Pais e Mestres do CEF 01 do Cruzeiro tem importância fundamental na democratização do processo 

escolar. Ela atua como unidade executora e acompanha todos os passos que levam a gastos de recursos e suas decisões 

quanto à execução dos mesmos. O diretor da escola passa a ser o presidente da APM e o vice-diretor é o vice-presidente da 

associação, juntamente com o tesoureiro e membros passam a operacionalizar e acompanhar todos os gastos necessários 

ao bom andamento dos trabalhos escolares, bem como os de manutenção da escola. São acompanhados pelo Conselho 

Escolar na consulta e deliberação das demandas escolares. 

No dia treze de dezembro de dois mil e dezessete, foi apresentado em assembléia os novos membros da Diretoria da 

Associação de Pais e Mestres e os membros do Conselho Escolar.  Os membros ora eleitos foram empossados em 2017, 

para cumprirem o mandato que se encerrará com o mandato dos gestores em 2020. 
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III – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

         A origem da palavra diagnóstico, vem do grego e significa faculdade de conhecer. Sendo assim é necessário analisar 

toda a realidade em volta desse aluno, seja na escola, em casa, onde vive. Para bom desempenho do aluno, é importante 

que os meios a sua volta estejam interligados e contextualizar a sua realidade. A finalidade do diagnóstico é entender a 

realidade dos alunos onde é possível elaborar um planejamento customizado com estratégias e metas pensadas 

considerando aspectos externos e internos. Com o diagnóstico a escola se encontra e poderá traçar caminhos que poderá 

seguir. 

          Os instrumentos utilizados para analisar o diagnóstico do CEF 01 do cruzeiro foram: Aplicação de questionário e 

coleta de sugestões (caixinha) da comunidade escolar. 
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ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PARA O PP – ALUNOS 

 

 

 

 

 
1- Qual é a sua idade? 
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2- Em que ano você estuda? 
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3- Você estuda no mesmo bairro em que reside? 
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4- Você utiliza meios de transporte para chegar à escola? 

 

 
Obs.: o resultado pode ultrapassar 100%, pois alguns alunos utilizam mais de um meio de transporte. 
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5- Sua residência é: 
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6- Qual é a renda mensal de seu grupo familiar? 
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7- Incluindo você, quantas pessoas vivem em sua residência? 
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8- Qual é a sua participação na vida econômica de seu grupo familiar? 
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9- Qual é o nível de escolaridade do seu responsável? 
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10- (A mesma questão 9). 

11- Qual é o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter informado? 

 

 
Obs.: o resultado pode ultrapassar 100%, pois alguns alunos utilizam mais de um meio de comunicação. 
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12- Você usa computador? 
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13- Você entende a importância do PP para a escola? 
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14 - A escola possui Conselho Escolar? 
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15 Qual é a sua identidade de gênero? 
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16 Em qual cor ou raça você se reconhece? 
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17 Em relação a religião, você se considera: 
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18 Como você considera o seu rendimento escolar? 
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19 Avalie cada setor da escola: 
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ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PARA O PP – FUNCIONÁRIOS 

TOTAL: 23 

 
1- IDENTIFICAÇÃO 

 

2- O Projeto Pedagógico promove a participação de toda a comunidade escolar na organização educacional? 
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3- O Projeto Pedagógico há autonomia e contribui com a definição da unidade escolar? 
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4- A elaboração do Projeto Pedagógico fortalece a gestão escolar? 
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5- A rotatividade dos professores na escola influencia na operacionalização do PP e na qualidade do ensino oferecido? 
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6- Existem espaços de diálogo, debates, estudos e reflexões no cotidiano escolar? 
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7- Você usa computador? 
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8- Você entende a importância do Projeto Pedagógico para a escola? 
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9- A escola possui Conselho Escolar? 
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10- Qual a sua identidade de gênero? 
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11- Em qual cor ou raça você se reconhece? 
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12- Em relação a religião, você se considera: 
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13- Como você considera o seu desempenho escolar? 
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14- Avalie cada setor da escola: 
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Quantitativo de alunos estudantes por NEE 

 

NEE Estudante NEE por etapa  NEE Estudante NEE por etapa 

TGD/AUT 07  TDAH 24 

S.ASPERGER 04  DF/BNE 02 

DV/VM 01  DF/MNE 01 

DI 17  OUTROS 06 

S.DOWN/DI 06  DPAC 21 

DMU 03  TC 06 

AH 03  TOD 02 

TGD/SOE 02  
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Produção de texto da aluna:   Agatha Campos                            Turma: 7ºA 

 

 

 

 

                                      Como é a minha escola.... 

   

          

                      Chegando na escola, passo pelo aplicativo de acesso e sou bem recebida todos os dias pela equipe escolar do CEF 01 do 

Cruzeiro. Após a minha entrada, vamos todos em direção das nossas salas de aula, onde o período escolar é dividido em 06 aulas em 

torno de 50 minutos cada uma. 

                     A escola também oferece entretenimento para os alunos como: Festa Junina, jogos escolares e interescolares, passeios e 

palestras com intuito de ensinar fora da rotina de sala de aula. Os métodos para ensinar os alunos, são bastantes eficazes (aqueles que 

querem aprender). 

                    Os professores e funcionários terceirizados executam seus trabalhos com competência e tratam os alunos com carinho e 

respeito. 

                  Na escola eu me sinto segura, pois sei que se acontecer algum problema terão pessoas para me ajudar, independente do que 

acontecer. 

                  Eu, Agatha estudo aqui desde o 5º ano e estou no 7º ano, então tenho tempo suficiente para dizer que é uma excelente escola e 

não pretendo sair. Quero fazer minha formatura do 9º ano. 

                  A diretora nos ajuda a resolver nossos problemas e cuida muito bem da nossa escola. A vice diretora apesar de ser um pouco 

brava, consegue por moral nas turmas o que impede das coisas saírem do controle. 

                 A Orientadora Educacional nos ajuda, nos problemas emocionais e muitas vezes nos impede de fazer coisas que no futuro 

todos sabemos que iremos nos arrepender.... 

                 Sugiro que os temperos usados no lanche fossem mais naturais e um pouco menos artificiais. A minha família é natureba e 

gosto de produtos naturais. Me sinto mal ao comer a merenda. Apesar das merendeiras fazerem a merenda com cuidado, pensando nos 

alunos.  

               Concluindo: a MINHA ESCOLA NUNCA ME DESAPONTOU. 
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Produção de texto da monitora e vice -  presidente do Conselho: Ivana Machado 

 

 

                Como é a escola que trabalho... 

 

     O Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro (CEF 01 do Cruzeiro) atende em sua maior parte, alunos oriundos do Cruzeiro e 

cidade Estrutural. 

    Trata-se de uma escola grande, com salas amplas e arejadas, relativamente equipadas. 

    Possui um parquinho para o lazer dos pequenos, uma quadra de esporte para a realização de eventos e atividades desportivas, uma 

cozinha experimental e uma linda horta onde atuam as Classes Mais que Especiais da escola. 

     Aqui incentivam projetos inovadores e diversificados. È possível, dentro de um bloco ou área verde, verem os alunos com celulares e 

câmeras trabalhando e atuando no projeto “ Cine com ciências”, piqueniques nas mesinhas da horta, sessões de filmes infantis regadas a 

muita pipoca, contação de histórias ao pé uma árvore, festinhas de aniversários nas classes especiais, bem como culminância de projetos 

que por vezes nos emocionam. 

     Já estão institucionalizados o bailinho de carnaval, a famosa Festa Junina, a Semana de Luta da Pessoas com Deficiência, o passeio ao 

Hotel fazenda em comemoração a este dia, o almoço do dia dos professores e servidores, a confraternização de fim de ano e o tradicional 

jantar de Natal das Classes Especiais e do CEF 01 do Cruzeiro. 

     O CEF 01 do Cruzeiro possui um núcleo considerável de professores efetivo e juntos com os professores de contratos, Conselho 

Escolar, equipe gestora e comunidade escolar tomam decisões e define estratégias de ação no espaço educativo. Tem-se aí, verdadeiro 

espaço democrático, que permite e possibilita uma jornada de trabalho fluída e menos exaustiva, fazendo com que muitos professores e 

servidores optem por encerrar suas atividades laborais nesta instituição. 

       O quadro de funcionários servidores, professores e gestores é bem integrado e amistoso, todos primam pela educação e respeito ao 

próximo.  

       A escola, de fato, estimula a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, para que façam parte das mudanças a serem 

tomadas em busca de melhorias nos trabalhos desenvolvidos. Este envolvimento permite que todos sejam co-responsáveis e 
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colaboradores na construção das atividades educacionais. 

       O Ensino Especial, em “ especial” é referência no que diz respeito ao atendimento de crianças com necessidades especiais em anos 

finais.  A Classe de Ensino Especial, conduzida pela professora Silvanira, professora de competência inquestionável e amiga 

maravilhosa. O projeto “ Plantando as Diferenças” conta com uma equipe comprometida e efetiva. Praticamos a Pedagogia do Amor, 

baseada no respeito e amor ao próximo. Promovemos um ambiente favorável, ao desenvolvimento do aluno, estimulando a todo o tempo 

o bom convívio entre eles e o respeito às diferenças. O reforço a identidade e a integração do aluno no grupo e ao meio, contribuindo, 

dessa forma para o equilíbrio saudável e maio socialização desses alunos no ambiente escolar. Existe a integração dos alunos de classe 

especiais com os demais alunos, pois há um respeito das diferenças. 

     São 58 anos de efetivo funcionamento do CEF 01 do Cruzeiro, buscando e alcançando melhorias através do investimento na 

infraestrutura e funcionamento da escola, do desenvolvimento de projetos diversificados e respeito e confiança que embasam as relações 

aqui estabelecidas.  

     Atualmente a escola é conduzida por uma gestão democraticamente eleita, formada por nossa diretora e vice  diretora, carinhosamente 

chamada de Silvinha e Fatinha. A direção conta com uma gestão responsável e preocupada com a educação e bem-estar de todos, aliada a 

participação do coletivo de agentes escolares e parceiros envolvidos como a Administração do Cruzeiro, o Conselho Tutelar, Batalhão 

Escolar, entre outros. 

     Tudo isso contribui para a considerável evolução da qualidade de ensino na rede pública, apontada por índices, estudos e pesquisas 

sobre o atual panorama da educação do DF. 

     De fato, a instituição como outra qualquer necessita de ajustes e melhorias constantes, mas a equipe escolar do CEF 01 do Cruzeiro, 

como organização humanizada e consciente, tem trabalhado para que este seja um ambiente de excelência e referência para todos. 

                                                                        

 

                                                                                                                                                           Ivana Machado 
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Produção de texto das coordenadoras Janaína Tavares e Luciane Guimarães. 

 

 

                      Como é a escola que trabalho... 

 

             A escola possui espaço amplo, oferecendo liberdade aos alunos para que transitem livremente. Houve melhorias relevantes com 

relação a quadra de esportes, sala de vídeo, laboratório de informática e sala de leitura, haja vista estes serem de suma importância para o 

enriquecimento do processo pedagógico.  

            Contudo estas melhorias não seriam suficientes caso o ambiente de convivência não fosse harmonioso e agradável o que reflete 

no sucesso total, inclusive, com destaque para as avaliações do IDEB no ano de 2018 culminando no presente ano com a premiação 

referente aos cinco melhores Centros de Ensinos. 

             A gestão incentiva o professor para que este exerça seu papel visando a excelência do ensino e o enriquecimento acadêmico e 

social do educando. 

           O atendimento diferenciado dispensado aos estudantes e suas respectivas famílias faz a diferença gerando uma grande procura por 

vagas, bem como elogios por parte da comunidade escolar. 

           É com bastante satisfação que afirmamos que o ambiente de trabalho influencia positivamente o crescimento e desempenho 

profissional, nos tornando produtivos e criativo, devido também ao apoio e confiança da equipe gestora e demais colegas de profissão.  
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      Nas coordenações analisamos com os professores o levantamento de índices e desempenho escolar nas avaliações 

institucionais: INTERNAS 

 

2015 Porcentagem % 2016 Porcentagem % 2017 Porcentagem % 

Aprovação: 618 0,945 Aprovação: 569 0,88 Aprovação: 622 0,910 

Reprovação:32 0,050 Reprovação:69 0,10 Reprovação:51 0,080 

Abandono:09 0,005 Abandono:11 0,2 Abandono:08 0,010 

Total: 654  Total: 645  Total: 681  

Alunos Distorção 

Idade-ano: 37 

0,06 Alunos Distorção 

Idade-ano: 37 

   

 

 

2018 Porcentagem % 

Aprovação: 639 95 

Reprovação:31 4,61 

Abandono: 02 0,29 

Total: 672  
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Avaliações de larga escala aplicados na Educação Básica 

 

O CEF 01 do Cruzeiro acredita na importância das avaliações externas aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) onde através do diagnóstico produzido por essas avaliações é possível traçar estratégias 

para melhorar a qualidade da Educação do País inteiro, de uma região. Avaliando o sistema de ensino como todo.  

A nossa escola, participou da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) aplicada para os alunos dos 3º anos dos anos 

iniciais em 2013,2014 e 2016. Com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que antecipou o fim do ciclo de alfabetização 

do 3º para o 2º ano, a avaliação de 2018 foi suspensa e aplicaremos neste ano a ANA para os 2º anos. Nos Anos Finais 

desde 2005, a cada dois anos, nossos estudantes do 5º e 9º anos faziam a Prova Brasil, respondendo questões de Português 

e Matemática. Em 2019, a Prova Brasil foi renomeada passa a ser chamada de Saeb e passarão a responder questões de 

Ciências Naturais. 

 

ANO IDEB 

2005 4,3 

2007 4,6 

2009 5,4 
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2011 5,7 

2013 5,2 

2015 5,6 

2017 5,9 

 

 

 

IV– FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

      

            Fundamentados nos documentos que norteiam a educação nacional e no âmbito local, o CEF 01 do Cruzeiro, exerce 

sua função social de maneira a garantir as aprendizagens aos nossos estudantes, formando cidadãos críticos capazes de 

realizar transformações sociais. 

 

 

 

V – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

    

      Seguindo as orientações do Currículo em Movimento da Educação Básica, baseamos nossas práticas nos Princípios da 

Educação Integral e nos Princípios Epistemológicos.  

       No que concerne aos princípios integral temos:  
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- Integralidade: visa as potencialidades humanos, onde a educação não está focada em um simples aumento de carga 

horária do aluno na escola, mas no desenvolvimento nas dimensões humanas nos seus aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. 

- Intersetorialização: objetiva a potencialização e a articulação do governo dentre as políticas públicas e diferentes campos 

nos projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos, para a melhoria da qualidade de educação. 

- Transversalidade:  vincula a aprendizagem em um processo contextualizado, ligando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos alunos e da comunidade.  

- Diálogo Escola e Comunidade: Transformar a escola em um espaço comunitário, onde ocorre troca de saberes, culturas e 

de afirmação de identidades. A escola que a comunidade participar tem uma probabilidade maior de atingir um ensino de 

qualidade. 

- Territorialidade:  A educação não se restringe ao ambiente escolar. Ultrapassa esse limite e mapeia as potencialidades 

educativas do território em que a escola se encontra, planejando e interagindo com a comunidade. 

- Trabalho em Rede: Enfatiza o trabalho coletivo com o objetivo de todos participarem de uma rede articulada de ensino. 

 

          Tratando-se dos Princípios Epistemológicos, podemos abordar: 

- Princípio da unicidade entre teoria e prática: é a interligação da teoria e a prática tratando de forma indissociável e 

associado ao conhecimento integrado estratégias que promovam a reflexão crítica. 

- Princípio da Interdisciplinaridade e da contextualização: unindo a interdisciplinaridade e a contextualização de forma 

contínua e sistemática, contribui para o desenvolvimento de habilidades, conceitos, ações importantes para os estudantes 

com os espaços sociais. Utilizando os conhecimentos nas práticas do cotidiano. 
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- Princípio da Flexibilização: A flexibilidade do currículo traz oportunidades para que as escolas possam adaptar a sua 

realidade aos projetos que fazem parte do contexto em que ela está inserida. 

 

 

 

 

VI – OBJETIVO GERAL 

      Proporcionar a educação de qualidade, formando cidadãos críticos e autônomos com competência para atuarem 

ativamente em sociedade.       

 

 

VII – OBJETIVOS ESPECÍFICOS         

 Garantir condições favoráveis ao desenvolvimento físico e intelectual de nossos alunos. 

 Trabalhar competências e habilidades que garanta ao alunado independência e autonomia na construção de seu 

conhecimento. 

 Desenvolver o senso crítico 

 Garantir a participação efetiva da comunidade em busca de soluções conjuntas diante dos problemas enfrentados 

no dia a dia da escola. 

 Garantir que nosso corpo discente e docente exerça a cidadania, através de atividades que proporcionem a 

compreensão da realidade educacional do CEF 01 do Cruzeiro. 

 Incentivar a permanência do aluno (a), na escola através da qualidade do ensino. 
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 Evitar a evasão e a repetência escolar, através do contato direto com a família, o aplicativo adquirido pelos 

responsáveis e o Conselho Escolar. 

 Promover a inclusão em bases jutas e concretas. 

 Ministrar educação básica e formativa para os alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais, do 1º ao 9º 

ano. 

 Desenvolver atividades complementares articuladas com novas vivências sociais. 

 Estimular e apoiar nossos discentes em processos educacionais que os levem ao protagonismo e a crítica social 

do ambiente em que vivem. 

 Incentivar a parceria entre comunidade e escola 

  Garantir a transparência administrativa e financeira em parceria com o Conselho Fiscal e o Conselho Escolar. 

 Respeitar e valorizar as diferenças. 
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VII - CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 Ao produzirmos o nosso PP, voltamos, de certa forma, aos bancos escolares. Revisitamos autores que durante um 

certo período fizeram parte de nossos estudos e aprendizado, entre eles vale citar: Durkheim, Weber, Maria Cristina 

Castilho, Vygotsky, Delors, Piaget, Augusto Cury, Leonardo Boff, além das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica voltadas para o ensino de nove anos (pag. 102 a 143), bem como o Currículo em Movimento anos iniciais 

e finais - pressupostos Teóricos, das matrizes curriculares dos 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, LDB, Constituição 

República Federativa do Brasil, Plano de Desenvolvimento da Educação, Lei nº 11.274/200 e 10.639/03; entre tantos outros 

textos aqui não citados.  

 O Estudo seguiu as linhas teóricas voltadas para o desenvolvimento educacional atual. Aplicada sobre as práticas de 

ensino em sala de aula que suscitou reflexões sobre vários pontos que perpassam a construção de significados e do 

conhecimento. Pensar em como gerir uma escola exige parcerias e disposição, mudanças de paradigmas. Para que 

realmente aja uma transformação coletiva, os estudos apontam a importância de trabalharmos o lado humano das relações 

interpessoais, do coletivo escolar e da importância de se valorizar as pluralidades de ideias no ambiente escolar, bem com a 

promoção de ações inclusivas que atendam não só a alunos diagnosticados, mas também no que se refere as inclusões 

sociais que ainda precisam ser feitas e avaliadas no universo escolar e de aprendizagem.  O que deu ao nosso estudo um 

cunho qualitativo, pois gerou ações, reflexões, a busca por melhorias no âmbito geral do universo escolar do Centro de 

Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro. 

 Novos olhares que nos permitiram criar sequências didáticas na construção do letramento escolar por exemplo, do 

respeito a diversidade, do engrandecimento de nossos alunos através de ações e atitudes que os levem a se tornarem 
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protagonistas de seu aprendizado, favorecendo aos nossos docentes uma visão crítica das perspectivas teóricas adotadas 

pela escola e sua relação com a práxis educacional, através dos Eixos transversais e Avaliação para as aprendizagens e 

outras. 

Como se trata de um processo dinâmico, entendemos que o PP, está sempre em evolução e avaliação, em busca de novos 

conhecimentos capazes de atualizar nossa prática pedagógica e social. 

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, art. 13 – “ Os docentes incumbir-se-ão de 

participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”, esse artigo concede aos profissionais da 

educação autonomia para organizarem o trabalho escolar, respeitando os princípios do ensino apresentados no artigo 3º 

entre quais destacamos pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas: gestão democrática e garantia do padrão de 

qualidade.  

          A equipe escolar do CEF 01 do Cruzeiro, estudou para a construção desse PPP, a opção da Teoria Crítica, mesmo 

questionando os conflitos da sociedade, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, 

procura de um compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social (PUCCI, 1995; SILVA, 

2003).  

       O CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS Para promover as conexões 

entre currículo e multiculturalismo, sem desconsiderar as relações de poder que estão na base da produção das diferenças, 

alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica também fundamentam este Documento. Ao abrir espaço não apenas para 

ensinar a tolerância e o respeito, mas, sobretudo, para provocar análises “[...] dos processos pelos quais as diferenças são 

produzidas através de relações de assimetria e desigualdade” (SILVA, 2003, p. 89), questionando permanentemente essas 

diferenças, são propostos como eixos transversais: educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação 

para a sustentabilidade e educação para e em direitos humanos. Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados na 
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organização curricular conceitos, como: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações 

sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. A intenção é de que o 

Currículo se converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento, seja ideologicamente situado e considere as 

relações de poder existentes nos múltiplos espaços sociais e educacionais, especialmente nos espaços em que há 

interesses de classes. 

      O currículo traz como concepções teóricas a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico. Cultural esclarece 

sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres 

humanos e a natureza. Valoriza a história do estudante e todas as suas vivências, tendo o professor como mediador do 

processo de ensino aprendizagem. 

   A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao 

processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 

didaticamente pela escola. A aprendizagem dos alunos ocorrem a partir da interação entre os pares, com professores e com 

a mundo a sua volta. 
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VIII -  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

                 O CEF 01 do Cruzeiro está organizado em Ciclos para as Aprendizagens. A escola atende as modalidades: Anos 
Iniciais e Anos Finais.  Os Anos Iniciais são atendidos no turno vespertino e os Anos Finais no turno matutino. 
 
                 Os Anos Iniciais: Bloco 1 = 1º ao 3º  anos com 07 turmas 
                                             Bloco 2=  4º ao 5º  anos com 05 turmas 
            
                 Os Anos Finais: Bloco 1 = 6º ao  7 º anos com 09 turmas 
                                           Bloco 2=  8º ao  9º  anos com 09 turmas 
               
                 Classes Especiais: Matutino: classe de DI anos finais 
                                                Vespertino: Classe especial de DI e duas classes de TGD´S 
                                              
  
                     Tratando-se da relação escola comunidade, como ela não está inserida totalmente na escola, pois os alunos 

são oriundos de várias Regiões Administrativas e entorno do DF, a participação da comunidade poderia ser melhor. A 

participação da família vem aumentando com o passar do tempo, mas não chega ao ideal. A família participa apenas 

quando é convocada ou convidada para eventos.  

                   Buscando as práticas dos Princípios da Educação Integral, inserimos as perspectivas nos aspectos sociais, 

cognitivos, afetivos, atingindo as dimensões humanas e acreditando que a aprendizagem se dá ao longo da vida por práticas 

educativas associadas a diversas áreas dos conhecimentos. 
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           A Organização Pedagógica da escola é a parte indissociável do PP. A organização Pedagógica caracteriza-se por 

serviços que compete, em primeira instância, à equipe gestora e, completamente, aos demais profissionais da unidade 

escolar: Equipe de Apoio, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento 

Educacional /Sala de Recurso.  

 

           Serviços Especializado de Apoio e Aprendizagem (SEAA): Trabalha desenvolvendo uma atividade de caráter 

multidisciplinar, constituído por profissionais de Pedagogia e Psicologia, em articulação com os profissionais da Orientação 

Educacional e do AEE (Atendimento Especializado), visando o sucesso escolar do estudante. 

 

          Sala de Recurso (AEE): Orienta e acompanha os professores e alunos na elaboração e efetivação das atividades 

diárias dos alunos, articula os trabalhos e orienta os professores quanto adaptação curricular. 

 

           Orientação Educacional (OE): Integra ao trabalho pedagógico, com participação das atividades previstas no PPP, 

em articulação com os profissionais do SEAA e do AEE, com vistas ao desenvolvimento integral do estudante e atender 

todas as etapas e modalidades de ensino.  

 

           Coordenadores: Conhece e implementa o PP da UE, orientar o professor regente quanto a dinâmica do trabalho, 

apoiar os professores na operacionalização dos conteúdos curriculares, por meio de assessoramento técnico-especializado. 
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           Educadores Sociais Voluntários: Atende e dar suporte aos alunos de Classes Especiais. 

 

           Monitora:  Atende alunos de Classe Especiais, principalmente os cadeirantes para um suporte pedagógico. 

 

 

 

          Parceiros 

Contamos com ajuda de parceiros e assim procuramos expressar em nossas propostas pedagógicas princípios do 

Projeto de Educação Pública do DF, e suas políticas públicas nacionais, para isso buscamos parceria com outras 

instituições públicas, com membros da comunidade e intensificamos a nossa comunicação com os pais e/ou responsáveis 

por nosso alunado. Cientes de que se trata de um projeto que permanentemente precisa ser avaliado e revisto em função 

até do corpo docente e discente que compõe a escola a cada ano letivo. 

          Voltando a questão das melhorias alcançadas no ensino de um modo geral, constatamos como fatores essenciais 

para essa melhoria, os  investimentos em políticas públicas na área da educação, o desenvolvimento da pedagogia de 

projetos conforme a realidade de cada escola, a participação do coletivo dos agentes escolares e dos parceiros envolvidos 

no nosso caso; Centro de Saúde 14, Batalhão Escolar, Administração do Cruzeiro, Hospital Sarah, Transitolândia, Sindpol, 

Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros do Cruzeiro, entre outros  que sempre estão ao nosso lado sejam em campanhas 

educativas, empréstimos de matérias pedagógicos e/ou de espaço físico para que possamos desenvolver algumas 

atividades como o nosso Festival de Cinema, 
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PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS (PSE):  

 

Vem contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar a 

comunidade escolar a participação de programas e projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Em iniciativa 

reconhece e acolhe as ações de integração entre saúde e educação já existentes e que tem impactado positivamente na 

qualidade de vida dos educandos. Ações: Avaliação antropométrica, atualização do calendário Vacinal, Detecção precoce 

de hipertensão arterial sistêmica, Detecção precoce de agravos de saúde negligenciados, avaliação oftalmológica, avaliação 

auditiva, avaliação nutricional, avaliação bucal e avaliação psicossocial. 

Por meio do PISE - Programa Integrado de Saúde Escolar. Criado em 1978, são promovidas ações voltadas para a 

saúde dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede pública do DF. Presta assistência médica, 

odontológica e nutricional, contribuindo assim, para um melhor desempenho educacional. Atualmente, estamos inseridos no 

PSE e a parceria com o Centro de Saúde 14, nos proporciona grande sucesso no atendimento da nossa comunidade 

escolar, com vacinação, dentista, primeiros socorros, atendimento médico, e atualização da carteira de vacinação, medição, 

acuidade visual e palestras. Ações do PSE: 

 

CLUBE DO LIVRO parceria 

             Os nossos alunos de anos finais dos 9º anos participam de um projeto “ Clube da Leitura” onde uma vez por mês, 

um grupo de professores aposentados e parceiros de livrarias, autores e editores, marcam um encontro para debaterem 

sobre o livro doado escolhido pelos alunos. O projeto tem como objetivo resgatar o gosto da leitura e a participação crítica 



89 

 

 

 

 

dos alunos em relação a obra. O primeiro livro: O menino do Dedo Verde, o segundo livro: A Menina que Roubava Livros e 

outros... 

        

 

SALA DE LEITURA  

 O projeto Sala de Leitura Assis Chateaubriand tem como principal característica despertar no aluno o gosto pela leitura, 

saber lidar com as diversidades, mantendo a determinação da missão, buscando os objetivos, vencendo os obstáculos, 

constituindo uma boa orientação aos docentes e discentes, expressando uma “intenção” de transformação, realização, 

contribuindo para o desenvolvimento da autoestima dos discentes, e assim, a partir das ações, proporcionar aos docentes o 

fascínio de ver seus alunos desenvolverem o hábito da leitura. 

Para a maioria das crianças, a única oportunidade de contato com obras literárias e outras opções de leituras é na 

biblioteca escolar. A biblioteca oportuniza essa convivência com os livros constituindo um dos objetivos da escola. Na nossa 

escola, o projeto consiste na Sala de Leitura, onde dá prioridades a livros de literatura.  

A sala de leitura, além de importante a nível pedagógico da instituição, propõe a oportunidade de absorver e gerar 

informações de forma interativa e fazer do aluno um agente transformador, despertando a curiosidade e estimulando-o, 

dando condições para alcançar novos vôos de ações no universo da leitura e da pesquisa. 

Todo ano participamos da Feira do Livro de Brasília que em parceria com a CRE PP recebemos cartão de compras, 

onde temos a oportunidade de enriquecer nossa Sala de Leitura, adquirindo livros atuais e de interesse dos nossos alunos 

de Anos Iniciais e Anos Finais. 
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PROGRAMA JOVEM OUVIDOR  

 

      Em 2017 fomos convidados a participar do Projeto Jovem Ouvidor. Os nossos alunos do 9° anos aprenderam a 

funcionalidade da ouvidoria do Ministério Público e a como se manifestar de forma crítica e construtiva, para atender as 

demandas da sociedade e da comunidade escolar visando tornar-se cidadãos críticos. Em 2018 daremos continuidade no 

projeto com os alunos dos 8º anos. 

 

EMPRESA FM EXPERIENCE 

 

A empresa FM Experience é uma curadoria em saúde, com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

através de hábitos saudáveis, apresentou na semana pedagógica um programa que atendesse a equipe do CEF 01 do 

Cruzeiro no período das coordenações específicas com 01 hora de duração para beneficiar um momento de prazer e 

qualidade de vida para os interessados, visando evitar problemas de saúde. Com o custo acessível para todos. O programa 

visa: Atividades física, acompanhamento de nutricionista, palestras com profissionais na área da saúde (Palestra sobre 

sono, meditação, uso e benefício da terra e alimentos sem agrotóxicos...). O projeto, colocamos nos anexos.  

       Contamos com parceiros fiéis que sempre que solicitados nos atendem com presteza é o caso do Centro de Saúde nº 4 

do Cruzeiro, que mantém contato direto com a escola, nos propiciando o atendimento imediato de nossos alunos, e 

palestrantes quando solicitado. Administração do Cruzeiro que sempre nos inclui em eventos sociais da cidade, nos fornece 

suporte para muitas de nossas atividades. Biblioteca Pública que recebe nossos alunos em seu espaço de auditório sempre 

que palestras são oferecidas, ou na culminância de alguns de nossos eventos como o Festival de Cinema do CEF 01 do 
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Cruzeiro, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar( Batalhão Escolar), que sempre nos traz palestras interessantes, 

apresentações, cursos rápidos de primeiros socorros, orientações sobre incêndio, acidentes com produtos químicos e/ou 

inflamável, segurança no perímetro da escola e quando necessário dentro da própria escola. ADASA, que complementa 

nossos estudos com palestras sobre as águas, conservação dos lenções freáticos, visitas a instituição, o SINDIPOL que 

sempre nos oferece seu clube para que possamos levar os alunos ganhadores das gincanas juninas, Exercito Nacional que 

sempre participa de nossas Hora Cívicas e desfiles cívicos nos orientando com presteza, hospital Sara com palestras sobre 

segurança e riscos no trânsito, com ônibus e lanche para locomoção dos alunos, Planetário... E assim vamos integrando 

nossos alunos a outras realidades, a outros caminhos, a exemplos que deram certo, a convivência social. 

 

 

 

XI – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

           A Avaliação Formativa é um componente indispensável e indissociável da prática pedagógica, suas múltiplas funções 

se consubstanciam na orientação e regulação do processo ensino-aprendizagem no âmbito da aprendizagem significativa.  

           As Diretrizes de Avaliações fornecem um roll exemplificativo de instrumentos/procedimentos os quais os professores 

do CEF 01 do Cruzeiro utilizam como exemplos: Avaliação por pares ou colegas, provas, Portfólio na educação presencial, 

Registros reflexivos, Seminários, pesquisas, trabalho de pequenos grupos e Auto avaliação. 

          O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa ema assuntos didático-

pedagógicos, fundamentado no PP e no Regimento Escolar. 
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          É de extrema importância, pois é o momento em que os professores, alunos e equipe pedagógica e direção se 

reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem garantir efetivação do processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. 

         Para tornar o nosso conselho de classe participativo, tivemos que providenciar as seguintes ações: 

Os professores  serão responsáveis em esclarecer  aos alunos, todos os fundamentos do Conselho de Classe participativo, 

com palestras, textos e debates, O objetivo é preparar os alunos a participar efetivamente, com entendimento do processo 

citado, visando o desenvolvimento do senso crítica para compreensão dos critérios de avaliação. Em um segundo momento, 

os alunos terão a oportunidade de preencher o auto avaliação que consta no Relatório de Avaliação Formativa, para que se 

alcance uma visão ampla dos objetivos de aprendizagem. Os professores em Conselho de Classe irão preencher o Relatório 

de Avaliação Formativa de cada aluno, seguindo os objetivos de aprendizagem de cada bimestre e os critérios de avaliação 

do Ciclo. O feedback ou retorno de informações ficará sob a responsabilidade do professor conselheiro em sala de aula, 

propiciando que o aluno avaliado se mantenha informado sobre suas aprendizagens e percebam os seus avanços e suas 

fragilidades e saibam sobre possíveis intervenções para alcançar a melhor aprendizagem. As análises dos relatórios serão 

feitas durante as Coordenações Pedagógicas por todos os professores para possíveis intervenções e reagrupamentos. Logo 

após, ocorre o preenchimento dos relatórios individuais dos alunos, para observarem o avanço nos objetivos a serem 

alcançados por bimestres. 

          Após o Conselho de Classe, realizamos as reuniões dos pais, no final de cada bimestre. As reuniões têm como 

finalidade repassar os objetivos propostos do bimestre e acompanhamento da família na vida escolar de seus filhos. a 

proposta do ciclo, a escola trabalha com relatórios elaborados pela equipe escolar. As datas das nossas reuniões: 1º 

Bimestre: 18/05/2019; 2º Bimestre: 16/08/2019; 3º Bimestre 26/10/2019 e 4ºBimestre: 14/12/2019. 
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        Conforme o Currículo em Movimento, os alunos que cursavam o 7º anos em 2018 e que não alcançaram os objetivos 

propostos em no máximo 02 componentes curriculares, foram avançados para o 2º Bloco do 3º Ciclo, tendo que em 2019 

sanar os objetivos não alcançados. A equipe pedagógica distribui os alunos em regime de dependência, para os professores 

planejarem estratégias, instrumentos e avaliações para que os alunos alcancem os objetivos pendentes. Nas Coordenações 

coletivas, os professores propuseram que os alunos em regime de dependência assistissem aulas referentes a disciplina 

que não atingiu os objetivos, tirando dúvidas e sendo avaliados ao término dessa vivência. 

 

 

 

X – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

           Como dissemos em itens anteriores a nossa proposta curricular está baseada nas leis vigentes destinadas a 

educação básica. Procuramos fundamentar, a nossa proposta curricular, nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, na Lei 9.394/96 e nas Diretrizes Pedagógicas do Distrito Federal.  

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, devemos trabalhar os componentes 

curriculares obrigatórios e comuns como: português, matemática, história, etc. e uma parte diversificada. Estes devem ser 

ensinados em língua portuguesa e/ou línguas maternas (ex.: indígena). Deve-se levar em conta as diferentes culturas e 

etnias formadoras do pais, e do povo brasileiro (art.26, §4ºda LDB).  O CEF 01 do Cruzeiro, no decorrer do aluno letivo de 

2018, procurará estruturar seu PP, levando em consideração os princípios de interdisciplinaridade e de contextualização 

presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
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  O Currículo de Educação Básica da SEDF propõe a superação de uma organização de conteúdos prescritiva, linear e 

hierarquizada denominada por Bernstein (1977) de currículo coleção, que tem como características: a) a fragmentação e 

descontextualização dos conteúdos culturais e das atividades didático-pedagógicas e acadêmicas realizadas na escola 

pelos estudantes e professores; b) os livros didáticos como definidores do que o professor deve priorizar em sala de aula; c) 

as disciplinas escolares trabalhadas de forma isolada, impedindo os vínculos necessários com a realidade; d) a postura 

passiva dos estudantes diante de práticas transmissivas e reprodutivas de informações; e) o processo do trabalho 

pedagógico desconsiderado, priorizando-se os resultados através de exames externos indicadores do padrão de qualidade. 

Na busca pela superação da organização do currículo coleção, o desafio desta Secretaria de Educação é sistematizar e 

implementar uma proposta de Currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, podendo haver 

diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1977). Esses conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas 

selecionados pelas escolas e em permanente mudança em torno dos eixos transversais: Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; além dos eixos integradores 

indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo. Uma proposta curricular integrada não 

se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos educacionais em uma sociedade democrática, 

buscando contribuir na formação de crianças, jovens e adultos responsáveis, autônomos, solidários e participativos. Para 

Santomé (1998), as propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta de condicionantes sociais, culturais, 

econômicos e políticos dos conhecimentos existentes na sociedade, possíveis a partir da conversão das salas de aula em 

espaços de construção e aperfeiçoamento de conteúdos culturais, habilidades, procedimentos e valores, num processo de 

reflexão. Os educadores que concebem o currículo nessa perspectiva o fazem com base em objetivos educacionais que se 

pautam na busca da integração das diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e 

reflexiva da realidade. O autor ressalta ainda que essa integração não deve acontecer focando apenas os conteúdos 
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culturais, “[...] mas também o domínio dos CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS processos necessários para conseguir alcançar conhecimentos concretos e, ao mesmo tempo, a compreensão 

de como se elabora, produz e transforma o conhecimento, bem como as dimensões éticas inerentes a essa tarefa” . O 

currículo integrado pode ser visto como um instrumento de superação das relações de poder autoritárias e do controle social 

e escolar, contribuindo para a emancipação dos estudantes através do conhecimento, assegurando a eles, também, o 

exercício do poder que, na perspectiva apontada por Foucault, “[...] é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente” (2000, p. 10). Para isso, o espaço escolar deve organizar-se em torno de relações sociais e pedagógicas 

menos hierarquizadas, mais dialogadas e cooperativas, “a aula, espaço-tempo privilegiado de formação humana e 

profissional, requer certo rigor no sentido de construir possibilidades de aproximação crítica do objeto do conhecimento com 

liberdade, autonomia, criatividade e reflexão” (SILVA, 2011, p. 212). Para a efetivação deste Currículo na perspectiva da 

integração, alguns princípios são nucleares: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. 

       Para garantir a unidade curricular, os eixos transversais apresentados neste Currículo - Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, bem como os conteúdos e os 

processos de avaliação educacional em seus três níveis: aprendizagem, institucional e de sistema, são os mesmos para 

todas as escolas, independentemente da forma de organização escolar pela qual optarem. Mudam-se os tempos e espaços 

escolares, as abordagens e os enfoques que devem sempre estar a serviço das aprendizagens de todos(as) e para 

todos(as) em articulação com os projetos político-pedagógicos. O tempo escolar é uma categoria fundamental na 

organização do trabalho pedagógico com ênfase na permanência com sucesso escolar dos estudantes. A gestão do tempo 

pelo(o) professor(a) deve ter como foco o “tempo de aprendizagem”, que contempla três variáveis distintas e mensuráveis: o 

tempo concedido – relacionado à quantidade de tempo de ensino destinado ao trabalho dos  estudantes e para a realização 

de tarefas  CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS escolares, 
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normalmente definidos pelos(as) professores(as), gestores(as) e calendários escolares; o tempo de empenho, relacionado 

ao período em que os estudantes ficam atentos às aulas e atividades com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. 

Há ainda o grau de dificuldade que a aprendizagem representa para os estudantes, que se relaciona ao que se espera deles 

na realização das atividades (GAUTHIER, 1998). 

 Os componentes curriculares devem abordar temas abrangentes (lei nº 8.0699/90), preservação ambiental (lei 

9.795/99), e o desenvolvimento integral do educando, sua formação cidadã, temas transversais como: crenças, diversidade 

étnica, social e afins. Tudo o que se planeja dentro de um PP, precisa ser voltado em primeira instância para o alunado e 

sua formação enquanto indivíduos sociais completos, para que se tornem cidadãos íntegros e críticos. Cabendo aos 

gestores orientar e estimular os Segmentos Escolares, bem como oferecer condições de trabalho para que uma educação 

de qualidade possa se formar no seio de seu corpo escolar. Fato este, que torna o ato coletivo de produção do PPP do CEF 

01 tão importante, cabe a todos primar pelo direito a educação através de uma gestão democrática e justa. 

         

O Centro de Ensino Fundamental 01, do Cruzeiro, vem conquistando espaços junto a sua comunidade escolar 

justamente por dar importância e promover meios sustentáveis de atuação nas suas práxis educacionais, baseados em um 

currículo que nos permite atuar, também, voltados para as demandas da escola, assim direcionamos nossos projetos para 

situações apresentadas no nosso cotidiano escolar. 

Os projetos do CEF 01 do Cruzeiro é desenvolvido no decorrer do ano letivo, foi criado abordando as necessidades 

dos alunos para despertar o interesse e aproveitar os conteúdos diversos nas disciplinas afins. Os benefícios para os alunos 

são: aumenta a participação, reduz a evasão escolar, estimula a capacidade de aprendizagem cooperativa e melhora o 

desempenho escolar. 

Componentes curriculares e seus Objetivos de Aprendizagens: 



97 

 

 

 

 

 

1° Anos  

Componente curricular Objetivos de Aprendizagens 

Língua Portuguesa Desenvolver a comunicação ora, corporal e escrita como forma de atuação social 

e exercício de cidadania; Ampliar gradativamente as possibilidades de escrita; 

Identificar e diferenciar letras, números,figuras; Representar letras maiúsculas e 

minúsculas, Diferenciar os valores sonoros; Escrever e identificar o próprio 

nome; Reconhecer a grafia; Leitura de imagens; Compreender a estrutura da 

formação da palavra; Identificar letra inicial e final;Praticas de reprodução e 

tradições culturais e populares; 

Matemática Contar utilizando diversas estratégias; Ordenar, comparar e separar quantidades 

de objetos de coleções ;Diferenciar os valores posicionais das unidade e dezenas; 

Registrar resultados; Estabelecer relações entre quantidades e símbolos; 

Decodificar os números; Reconhecer diferenças espaciais; Desenvolver as 

variações de tempo; compreender as diferentes ideias da adição e problemas; 

Estabelecer relações temporais e atividades do cotidiano escola/casa; Observar o 

período e calendário dos meses, dias da semana, observar as horas em diferentes 

relógios. 

História Construir sua identidade; Perceber a si próprio como sujeito individual e coletivo; 

Identificar registros; Reconhecer características e diferenças em relação ao outro. 

Geografia Entender e respeitar as regras para conviver nos lugares diversos; Identificar as 
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características do ambiente da escola e suas proximidades; Ampliar 

conhecimento sobre os espaços vividos. 

Arte Explorar a imaginação e a criatividade; Reconhecer as artes virtuais; Respeitar as 

diversidades  étnica, religiosa, cultural e social através das expressões artísticas; 

Produzir imagens em diferentes elementos, Conhecer espaços culturais: 

Reconhecer a arte  na expressão indígena, Vivenciar brincadeiras e explorar 

diversas fontes sonoras 

Ciências Descrever características de animais, Identificar sujeiras e problemas na pele; 

higiene pessoal, jogos com as partes do corpo e reconhecer as partes, jogos e 

brincadeiras sobre diversidades culturais. 
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2° anos 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagens 

Língua Portuguesa Reconhecer os diversos falares; Identificar a função de determinadas palavras: 

verbos, adjetivos em contextos; Reconhecer características da conversação 

espontânea; Descrever contos e fábulas; Relacionar linguagens verbal e não 

verbal; Ler e interpretar; Retornar informações explícitas e implícitas, Reconhecer 

um texto literário; Reconhecer as finalidades dos textos lidos e produzidos, 

Compreender a organização de idéias em parágrafos, com pontuação 

concordância verbal e pronomes pessoais; Escrever e revisar a ortografia. 

 

Matemática Reconhecer os diferentes empregos dos números, comparar, ordenar 

quantidades, grandeza numérica, Construir fatos básicos da subtração, adição, 

multiplicação e divisão com problemas contextualizados  

História Eu e o outro, Reconhecer semelhanças e diferenças e espaços de sociabilidade; 

Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive; 

Reconhecer a importância  dos trabalhos da comunidade 

Geografia  Relacionar meios de transportes e comunicações, utilizar noções de localização 

espacial, explorar registros históricos e cartográficos, identificar a divisão do 

trabalho, investigar atividades produtivas, profissões e costumes 

Arte Utilizar e explora tudo relacionado a música e aspectos sonoros, utilizar 

tecnologia e recursos digitais como processor de criação de música e 
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apresentações. 

Ciências Interferência humana na paisagens, compreender o sol e fontes de energias, A 

importância da água no plane 

 

3º anos 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagens 

Língua Portuguesa Corresponder os diversos falares regionais adequando-os as situações 

comunicativas, Ler e interpretar com autonomia combinando estratégias de 

antecipação para compreensão dos textos lidos;Relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e escrita, Compreender diferentes estruturas silábicas, fazer uso de 

letras que tem mais de um som ser grafados por mais de uma letras; Interligar as 

linguagens verbais e não verbais, ler e interpretar com autonomia ; identificar as 

diferenças de gênero, número e graus do substantivos e adjetivos, Usar 

pronomes e tempos verbais, Relacionar nomes, verbos e número, analisar 

fonemas e palavras ; produção de texto com coerência 

Matemática Atribuir a utilização de números em suas diferentes funções sociais; consolidar a 

contagem; ler e escrever e comparar até a ordem de unidade de milhar; resolver 

situações problemas envolvendo as quatro operações; Desenvolver problemas 

relacionados as unidades de tempo mais significativas; Comprreender o 

fracionamento da unidade para representar partilha; envolver problemas com 

frações; Resolver problemas envolvendo as unidades de medidas, capacidade, 
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tempo e volume. Descrever características de algumas figuras geométricas 

espaciais. 

História Trabalhar a noção de tempo, valorizar as datas comemorativas como ação 

cultural; identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a 

região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação 

da cidade, como fenômenos migratórios. Identificar modo de vida na cidade e no 

campo, compreender as diferenças e semelhanças entre o espaço público e 

privado, Identificar as áreas de conservação ambiental, compreendendo a 

importância da sua preservação; Identificar diferenças entre formas de trabalho 

realizada na cidade e no campo 

Geografia  Entender a importância do consumo consciente; compreender a ação da 

sociedade nas questões socioambientais locais e em espaços distantes, 

identificar meios de reciclagem, relacionar os meios de evolução dos transportes 

e suas funções a partir das tecnologias; compreender a importância dos meios de 

transportes; Relacionar a evolução dos meios de comunicação e suas funções; 

utilizar a linguagem cartográficas para se localizar; Identificar e comparar a 

organização geográfica da cidade de Brasília com outras cidades; localizar, 

conhecer e comparar a realidade das relações sócias, econômicas e culturais da 

comunidades. 

Arte Produzir trabalhos artísticos a partir de temas e observação do meio ambiente; 

Conhecer espaços culturais de comunicação artísticas do DF; Compreender 
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diferentes formas de manifestações do teatro em diversos contextos, conhecer e 

vivenciar e apreciar manifestações de dança no contexto escolar; Analisar 

imagens de obras de artes tradicionais; compreender as diferentes características 

das cores; conhecer e identificar a diversidade cultural; utilizar os elementos 

teatrais nas produções cênicas, criar e interpretar personagens do gênero 

dramático, analisar os elementos da composição da música; Explorar a criação de 

espetáculos de dança 

Ciências Reconhecer o próprio corpo identificando suas partes e funções, compreender a 

importância da alimentação saudável; Demonstrar a importância dos hábitos de 

higiene pessoal; separar alimentos pelas suas características nutricionais; 

entender a importância da água para a vida do planeta; compreender as 

características do estado físico da água; reconhecer a importância e 

características do solo para a manutenção da vida; despertar o interesse das 

atividades físicas; identificar as plantas mais significativas, conhecer o ciclo dos 

seres vivos, Diferenciar as características classificação dos animais; diferenciar 

os seres vivos dos não vivos; reconhecer os principais materiais e objetos que 

representam riscos à saúde. 
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4º anos 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagem 

Língua Portuguesa Interpretar oralmente pinturas e obras literárias, estruturar e produzir textos 

jornalísticos e publicitários; relatar experiências vividas, ler com fluência e 

compreensão diversos gêneros textuais; compreender o que ouve, argumentando 

comparando e concluindo, compreender as especificidades do texto literário 

lidando com seus elementos estéticos e discursivos; perceber no texto figuras de 

linguagens, escrever textos em gêneros que apresentem sua organização interna, 

aplicar o vocabulário específico ao gênero textual produzido; reconhecer as 

diferenças entre organização de textos em estrofes, versos e prosa com o uso de 

parágrafos; utilizar a língua escrita como meio de informação e de transmissão de 

cultura como instrumento para planejar e realizar tarefas; consultar dicionários e 

enciclopédias. 

Matemática Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem dezena de milhar, 

decomposição e composição dos números naturais, estabelecer relações de 

ordem de números naturais e seu posicionamento na reta numerada; resolver e 

elaborar situações problemas, envolvendo as quatro operações utilizando 

estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos diversos, além de fazer 

estimativas do resultados, compreender a tabuada como forma de fatos 
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fundamentais, compreender a representação do número fracionários em 

situações significativas e concretas, estabelecer relação de equivalência, 

determinar um número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade de 

operações com números; medir, comparar, estimar, interpretar e relacionar as 

grandezas e medidas; Distinguir as figuras geométricas no meio ambiente, 

reconhecer ângulos, construir e interpretar maquetes, noções de probabilidades e 

possibilidades em situações problemas.  

História Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no 

espaço; identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo; 

Analisar diferentes fluxos populacionais, compreender a importância dos 

candangos no processo de edificação e formação da cidade, conhecer os grupos 

indígenas do DF; Reconhecer a existência de diferentes condições que torna um 

sujeito refugiado 

Geografia Reconhecer o DF a partir da sua história, seus símbolos, seus sistemas 

administrativos, pluralidade cultural, biodiversidade, atividade econômicas em 

relação com a qualidade de vida e a sustentabilidade; compreender a formação 

espacial das RA do DF, analisar os aspectos de administração e de moradia das 

Regiões Administrativas do DF; aplicar a linguagem cartográfica para obter e ter 

informações representando-as. 

Arte Apreciar estilos e gêneros musicais, no contexto da sociedade brasileira; 

perceber suas potencialidades vocais nas obras, pesquisar e exercitar as 
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diferentes propriedades das cores, frequentar espaço diversos culturais; 

conhecer o patrimônio artístico do DF.   

Ciências Identificar as misturas com base e propriedades físicas, criar situações para 

alterar as propriedades físicas; Analisar as mudanças de temperaturas e suas 

variações, observar as relações do cotidiano  das relações de predação entre os 

animais; animais herbívoros e os que fazem parte da cadeia alimentar; estudar e 

selecionar o bioma brasileiro, reconhecer a importância do sol e fontes de 

energias,  analisar o ciclo da matéria e fluxo de energia entre os componentes 

vivos e não vivos de um ecossistema, micro-organismo, Reconhecer os seres do 

Reino Animalia, Investigar e mapear a comunidade em busca de doença causadas 

por infecções de micro organismo, observar as posições dos pontos cardeais 

 

 

5º anos 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagem 

Língua Portuguesa Debater tema em grupo, defendendo o ponto de vistas, entrevistas para 

ampliação de conhecimentos, relatar e expor temas estudados em apresentações 

feiras culturais e outros, compreender o texto literário, ler com fluência e 

compreensão de diversos gêneros textuais; empregar recursos expressivos 

durante a leitura, compreender a expressividade do texto literário; identificar 

elementos da narrativa; valorizar obras de culturas populares; utilizar 
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vocabulários específicos, refletir, revisar e reescrever textos com coerência e 

coesão, pontuação e escrita correta das palavra, reconstruir a partir do texto 

escrito, consultar dicionários e enciclopédia 

Matemática Reconhecer sistema de numeração, ler e escrever números naturais até a centena 

de milhar na forma decimal, fracionaria, na reta numérica, situação problemas 

com as quatro operações, reconhecer múltiplos e divisores, associar 

representação de porcentagem, propiciar o cálculo mental e estimativas, uso de 

calculadoras, construir e utilizar os principais instrumentos de medidas e realizar 

operações de valores monetários, reconhecer e representar e localização mapas. 

Representar por meio de maquetes, elaborar e resolver situações problemas 

simples envolvendo noções de possibilidade e probabilidade 

História Reconhecer e respeitar a diversidade sociocultural étnico- racial e de gêneros que 

compõem a sociedade atual; associar o conceito de cidadania, compreender os 

marcos históricos dos direitos humanos, inventariar os patrimônios materiais e 

imateriais da humanidade ao longo do tempo 

Geografia Identificar desigualdade sociais, impressas na paisagem e no espaço geográfico, 

identificar as diversas fontes de energias, compreender a organização do espaço 

geográfico, utilizar a linguagem cartográfica, utilizar mapas como ferramenta de 

análise dos fenômenos geográficos 

Arte Elaborar trabalho que utiliza aspectos artísticos visuais da diversidade brasileira, 

Conhecer a diversidade e compreender a cultura; apreciar obras artísticas, 
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construir imagens a partir das seleções de pesquisa; conhecer e pesquisar 

espaços culturais, conhecer elementos de vários gêneros musicais de vários 

regiões do Brasil 

Ciências Explorar fenômenos da vida cotidiana, relacionar o uso e aplicação de materiais 

da suas propriedades físicas, discussão do ciclo hidrológico, avaliar os 

problemas,  causas e consequências das doenças, conhecer os sistemas: 

Digestivos, excretor, circulatório, respiratório... Alimentação saudável, construção 

de cardápios coletivamente com as necessidades nutricionais, associar o 

movimento diário do sol e das demais estrelas do sol, movimentos de rotação e 

translação da Terra. 

 

 

6º anos 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagens 

Língua Portuguesa Utilizar as variedades linguísticas adequando as circunstancia comunicativa; 

compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situação de 

participação social, analisar considerando o gênero textual e a intenção 

comunicativa, identificar sintagmas nominais e verbais na oração, estabelecer 

relação entre os diferentes gêneros analíticos, empregar as regras de 

concordância nominal e verbal, períodos compostos por orações separadas, 

classificar em texto ou sequencia textual os períodos simples e compostos, 
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utilizar ao produzir textos discursos diretos e indiretos 

Matemática Compreender a evolução histórica do sistema de numeração, resolver problemas 

e situações numéricas com as quatro operações, compreender as características 

de um número e suas relações, divisibilidade, compreender, comparar e ordenar 

frações e números decimais, utilizar a porcentagem em forma de fração, 

probabilidade, gráficos e tabelas, coletas e estatísticas, compreender, diferenciar 

e classificar os polígonos como regulares e não regulares, resolver e elaborar 

problemas, reconhecer as grandezas. 

História Compreender o processo de construção da narrativa histórica, conhecer a 

historicidade, discutir o conceito de antiguidades clássicas, império antigo, 

herança políticas de povos antigos, compreender e conhecer as sociedades 

romanas, caracterizar e comparar formas de organizações do trabalho e da vida 

social em diferentes períodos e sociedades, entender a organização econômica, 

política e social no feudalismo 

Geografia Compreender a expressão da ciência geográfica nas leituras do mundo e na 

observação e explicação de fatos, fenômenos processos naturais e sociais, 

analisar a organização do espaço brasileiro nos aspectos econômicos, políticos, 

sociais, culturais e ambientais enfatizando diferenças regionais, examinar as 

dinâmicas do relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia, analisar as interações 

da sociedade com a natureza a partir do trabalho dos processos de produção da 

industrialização e dos surgimentos das cidades 
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Arte Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rubestre 

brasileira, localizar e analisar produções artísticas e o uso de elementos básicos 

da linguagem visual, identificar as produções visuais no DF, desenvolver a 

capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais, propiciar 

momentos de entretenimento, exposição apreciação e fruição da produção 

artística, reconhecer, respeitar e valorizar no âmbito familiar e escolar e regional 

adversidades culturais 

Ciências Identificar as presenças de substancias puras e misturas no cotidiano, 

caracterizar e classificar em homogênea e heterogênea a misturas de 

substancias, identificar a ocorrências de transformações químicas e identificar, 

caracterizar e indicar a composição das diferentes camada que estruturam a 

geosfera, hidrosfera, atmosfera da Terra, diferenciar tipos celulares e suas 

funções, compreender os níveis de organizações e complexidades do organismo 

humano, identificar as causas dos problemas de visão, explorar o Sistema 

Nervoso, estrutura óssea, locomoção dos animais, relatar as transformações 

física e psíquicas que ocorre na puberdade 
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Educação Física Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas compreendendo aspectos 

históricos, culturais, regras básicas e fundamentos técnicos; refletir através de 

textos, filmes e trabalhos escritos sobre regras de convivências na escola, nos 

jogos na sociedade, participar dos jogos interclasse e de forma competitiva, 

cooperativa e mista, vivenciar jogos de tabuleiros e suas diversas modalidades 

esportivas 

Inglês Usar a língua inglesa de forma colaborativa relacionar a língua estrangeira com a  
materna,  respeitar e valorizar as culturas, ler e atribuir significados, produzir 
diálogos, ampliar conhecimentos e usar as palavras que fazem parte do nosso 
cotidiano 
 

Projeto Diversificado1 Cine com ciência – Analisar historicamente a evolução das imagens em 

movimento, os elementos das obras de Meliés, observar e visualizar o 

funcionamento retinóica no olho humano, criar narrativas para um filme com o 

manuseio do celular 

 

 

7º anos 

 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagens 

Língua Portuguesa Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores, 

identificar em textos lidos a estrutura básica da oração, sujeito e predicado, 
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relacionar o sentido de linguagem, compreender os recursos das figuras de 

linguagem, transmitir mensagens com clareza e objetividade, estabelecer 

relações de sentido dos textos, comparar notícias e reportagens divulgadas nas 

mídias, elaborar textos jornalísticos, reconhecer em textos verbos como núcleo 

das orações, identificar adjetivos que ampliem o sentido do substantivo sujeito 

ou complemento verbal; identificar advérbios, locuções adverbiais, sujeito, 

predicado, objeto direto e indireto, períodos compostos e conjunções  

Matemática Resolver e elaborar problemas envolvendo noções de divisores e múltiplos 

incluindo MMC e MDC, determinar a posição aproximada na reta numérica de 

números racionais positivos e negativos, resolver e elaborar situações 

problemas com números inteiros, potencialização e racionalização, reconhecer 

expressões algébricas de uma mesma sequência numérica e equivalentes, 

compreender as propriedades dos quadriláteros, classificar, resolver e elaborar 

problemas envolvendo a unidade de medidas de ângulos. Calcular áreas de 

figuras planas por meio de estimativas utilizando a composição e 

decomposição, calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, 

calcular porcentagens e juros simples em diversas situações problemas com 

ênfase no contexto de educação financeira 

História Explicar o significa do modernidade com base em concepção europeia, 

reconhecer a diversidade das sociedades indígenas no período anterior a 

chegada dos europeus, identificar as principais características dos humanismos 



112 

 

 

 

 

e dos renascimentos, entender e analisar o contato entre colonizadores, 

descrever as formas de organização das sociedade americanas no tempo de 

conquista , alianças, confrontos e resistências; a sociedade americana e o 

período colonial, enfatizando a exploração natural e devastação da Mata 

Atlântica, relacionar a política mercantilista com o avanço da colonização da 

América, caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando o 

domínio no mundo atlântico, analisar os mecanismos de comercio de 

escravizados em suas diferentes fases, compreender as diversas formas de 

resistências no período colonial 

Geografia Localizar e identificar o Brasil no mundo, interpretando as dinâmicas espaciais 

da sociedade, da natureza e suas relações, elaborar e interpretar mapas 

temáticas com dados socioeconômicos das regiões brasileiras, pesquisar 

aspectos de renda, idade, gênero, raça etnicidade, quantitativos e distribuição 

da população brasileira comparando com outros países, analisar a organização 

do espaço brasileiro nos aspectos econômicos, político, sociais, culturais e 

ambientais, compreender os conceitos de território e territorialidade a partir da 

análise da formação territorial do Brasil, discutir a incorporação do processo de 

industrias, agricultura e cultura brasileira, investigar ações e práticas ecológicas 

de conservação e preservação do patrimônio ambiental 

Arte Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas influencias como 

instrumento de transformação social, desenvolver a capacidade de leitura e 
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análise de elementos das artes visuais, contextualizados em estilos/movimentos 

artísticos, identificar produções artísticas, elementos básicos da linguagem 

visual, conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio cultural brasileiro e de 

outros povos. 

Ciências Conhecer os principais biomas do Brasil e da América Latina, identificar 

característica dos diferentes ecossistemas como relevo, quantidade de água, 

solo, luz solar e temperatura, conhecer os tipos de catástrofes naturais, 

pesquisar sobre as condições de saúde da comunidade, mapear os fatores 

físicos, sociais e biológicos do cerrado, conhecer o calendário de vacinação e 

reconhecer a importância das campanhas de vacinação, discutir sobre os 

movimentos antivacinas elencar os principais avanços da medicina das últimas 

décadas e indicar como afetaram a dinâmica da vida humana, investigar a 

qualidade do ar atmosférico da comunidade, analisar a poluição do ar, camada 

de oxônio e sua importância, compreender e descreve os princípios físicos 

envolvidos nas máquinas simples como apoio de força, diferenciar temperatura, 

calor e sensação térmica, compreender a água como um agente termorregulador 

do ambiente, apontar e discutir os impactos ambientais do crescente uso das 

máquinas térmicas, avaliar os avanços socioambientais e econômicos causados 

pela produção e uso de determinados combustíveis. 

Educação Física Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas compreendendo 

aspectos históricos, culturais, regras básicas e fundamentos técnicos; refletir 
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através de textos, filmes e trabalhos escritos sobre regras de convivências na 

escola, nos jogos na sociedade, participar dos jogos interclasse e de forma 

competitiva, cooperativa e mista, vivenciar jogos de tabuleiros e suas diversas 

modalidades esportivas, jogos pre desportivos de futsal, basquete e a 

tradicional queimada. 

Inglês Comunicar-se respondendo e perguntando, compreender vocábulos e 

expressões do dia a dia de forma escrita ou verbal, produzir pequenos textos, ler 

e analisar textos de diferentes natureza e identificar aspectos culturais 

Projeto Diversificado1 Cine com ciência  – Analisar historicamente a evolução das imagens em 

movimento, os elementos das obras de Meliés, observar e visualizar o 

funcionamento retinóica no olho humano, criar narrativas para um filme com o 

manuseio do celular 
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8º anos 

 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagens 

Língua Portuguesa Explicar os efeitos de sentido do uso em textos de estratégias de modalização e 

argumentatividade, interpretar em textos lidos ou de produção própria efeitos de 

sentido de modificadores em substantivos com função de sujeito usando-as  

para enriquecer seus próprios textos, utilizar conhecimentos linguísticos e 

gramaticais ao produzirem textos, diferenciar complementos diretos e indiretos 

de verbos transitivos, utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, 

interpretar em textos, adjuntos adverbiais usando-os para enriquecer seus 

próprios textos, produzir artigos de opinião, identificar orações subordinadas 

com conjunções de uso frequentes  

Matemática Diferenciar e classificar os números na reta numérica, situação problemas, 

enfração geratriz, solucionar cálculos com potencias de expoentes inteiros, 

resolver e elaborar problemas usando a relação entre potencialização e 

radiciação, resolver situação problemas que envolvam expressões algébricas 

utilizando as propriedades das operações, solucionar equações lineares de 

primeiro grau, utilizando o plano cartesiano, construir ângulos de 90º , 60º 45º e 

30º mediatriz, bissetriz e polígonos regulares, reconhecer, visualizar e aplicar as 

transformações de translação reflexão e rotação em figuras planas e espaciais, 

estabelecer o número PI como a razão entre a medida de uma circunferência e 
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seu diâmetro na resolução de situações problemas, avaliar a adequação de 

diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma 

pesquisa. 

História Conhecer as particularidades políticos -  sociais da Inglaterra no século XVII, 

compreender os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, 

compreender e aplicar os conceitos de estados, nação, território, governo e país, 

reconhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas analisando o 

processo de independência em diferentes países latinos- americanos, identificar 

e analisar os processos econômicos, sociais e políticos durante o segundo 

reinado, analisar os atores do processo de abolição das escravatura enfatizando 

a campanha abolicionista, descrever os movimentos revolucionários do século 

XIX na Europa com relação as suas motivações reinvindicações e ideologias 

Geografia Localizar e identificar as características das paisagens a partir dos aspectos 

físicos, populacionais e sócio culturais que compõem os continentes 

americanos e africanos, pesquisar e coletar informações de fontes variadas da 

América e da África, Identificar as características do espaço natural americano, 

apreender aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos do EUA e 

Canadá, analisar a regionalização da África, entender os aspectos demográficos, 

políticos, sociais e econômico da África, entender estado, nação, território, 

governo e país para a compreensão da geopolítica do continente americano, 

elaborar e analisar formas de representação gráfica e cartográfica 
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Arte Identificar, conhecer e utilizar os elementos da linguagem visual a história da 

arte e os formadores da cultura brasileira bem como reconhecer- se como 

sujeito de mudanças de sua formação cultural, conhecer, respeitar e valorizar a 

diversidade de expressão artística da arte brasileira, reconhecer a importância 

do diálogo entre as diversas áreas do conhecimento 

Ciências Conhecer as transformações físicas e psíquicas promovidas pela atuação dos 

hormônios sexuais na puberdade, identificar as principais glândulas que atuam 

no sistema reprodutor do ser humano, discutir sobre a responsabilidade e o 

respeito que cada indivíduo deve ter com o seu próprio corpo e dos outros. 

Identificar as estruturas das plantas, conhecer as principais estratégias 

reprodutivas dos animais, identificar fatores ambientais e biológicos que 

influenciam a modificação das espécies em termos de estruturas e estratégias 

reprodutivas, compreender as fases da lua e eclipse, em relacionar esses 

fenômenos as posições relativas entre sol, Terra e lua, caracterizar os 

movimentos de rotação e translação da Terra e reconhecer a direção e sentido 

dos movimentos, períodos, formato das órbitas, associar as ocorrências das 

estações, monitorar o clima local, utilizando diversos equipamentos, reconhecer 

as diferentes fontes de energias utilizadas nas cidades e residências, identificar 

os tipos de energias, classificar os equipamentos elétricos, discutir as 

características e o consumo de energia. 

Educação Física Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte, 
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participando de forma consciente da modalidade de voleibol, futsal, Handebol e 

basquete, vivenciar atividades que desenvolvam a consciência corporal, 

promover a saúde, compreender criticamente, vivenciar e participar dos 

projetos: interclasse, jogos escolares do GDF, jogos escolares da Região 

Administrativa do Cruzeiro 

Inglês Desenvolver e compreender textos, analisar e refletir exercitar a capacidade de 

compreensão, comunicar-se de forma clara e coerente em modalidade escrita, 

diferenciar tempos de ação em discurso escritos, utilizar estrutura linguísticas e 

gramaticais para aspecto culturais 

Projeto Diversificado1 Cine com Cine – analisar os elemento fílmicos, aprofundar a narrativas e os 

fatos abordados no filme, averir o nível de conhecimento e habilidades dos 

alunos. 
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9º anos 

 

Componente curricular Objetivos de Aprendizagens 

Língua Portuguesa Revisar a compreensão de frases nominais e verbais, ler e interpretar textos, 

discutir as questões gêneros e étnicos raciais, diferenciar o efeito do sentido do 

uso dos verbos de ligação, identificar e analisar e utilizar figuras de estilos, 

construir o humos, suspense e mistérios em diversos gêneros textuais, 

estabelecer a conexão linguística no texto, produzir artigos de opinião, conhecer 

e compreender a importância das variações linguísticas,  

Matemática Reconhecer o número irracional, como um número real cujo a representação 

decimal é infinita, e não periódica, utilizar conhecimentos sobre números reais, 

realizar operações relacionadas ao cotidiano, buscando resolução de problemas e 

tomadas de decisões, reconhecer um número e sua relação de pertinência aos 

conjuntos N,Z,Q, Irracionais e Reais e sua representação na reta numérica, efetuar 

operações que envolvam números reais, inclusive potencias com expoentes 

fracionários, compreender as funções entre duas variáveis e suas representações 

numéricas, algébricas e gráficas, solucionar situações problemas que envolvam 

razão entre duas grandezas de espécies diferentes, compreender e utilizar os 

processos de fatoração  e de expressões algébricas, produtos notáveis e 
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equações polinominais de segundo graus, resolver problemas com medida de 

volumes de prismas e cilindros retos com o uso de expressão de cálculos, 

conhecer unidades e medidas utilizadas na informática, aplicar conhecimento 

cartesiano, teorema de Pitágoras e funções para determinar o ponto médio e 

medida de segmentos 

História Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos 

e políticos da emergência da república no Brasil, discutir a importância da 

participação negra na formação do Brasil, discutir o papel do trabalhismo como 

força política social e cultural no Brasil, identificar as pautas dos povos 

indígenas, compreender as bases do Oriente Médio, da Revolução Russa da crise 

capitalista de 1929, identificar e analisar o processo sócio econômico cultural e 

político do Brasil a partir de 1946, identificar direitos civis, políticos e sociais 

expressos na Constituição de 1988, compreender o papel da representatividade 

social e política, identificar e analisar aspectos da guerra fria, relacionar as 

conquistas dos direito político, social e civis. 

Geografia Localizar os continentes europeus, asiático e Oceania, utilizar a linguagem 

cartográfica para obter informações representações e análise dos fenômenos 

geográficos, compreender o processo de desenvolvimento industrial e identificar 

e analisar blocos econômicos mundiais, empresas internacionais, organizações 

econômicas e seus impactos nos modos de vida da população, identificar 

aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos do 



121 

 

 

 

 

continente europeu e asiático, utilizar a linguagem cartográfica, pesquisar 

aspectos físicos, ambientais, do continente Antártico e seu tratado. 

Arte Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em espaço 

bidimensional e tridimensional em diferentes possibilidades expressivas, 

construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e 

conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, 

relacionar os elementos da linguagem visual às produções históricas e imagens 

cotidianas, experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos 

artísticos diversos em arte visual, dança, música e teatro, respeitar e valorizar a 

diversidade cultural e perceber a arte como linguagem expressiva estética e 

comunicacional, conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em 

espaço bidimensional e tridimensional em diferentes possibilidades expressivas, 

reconhecer influências da ciência e da tecnologia sobre produções visuais do 

século XX, reconhecer diferentes tipos de obra de arte e suas características 

próprias, e compreender tendências artísticas do século XX. 

Ciências Compreender a atuação dos gametas na transmissão de informação genética, 

associar as características físicas entre as gerações de uma mesma família, 

conhecer as principais leis estabelecidas pela genética Mendeliana, reconhecer 

as diferenças e semelhanças entre as ideias evolucionistas de Lamark e Darwen, 

conhecer o que são unidades de conservação e identificar as mudanças dos 

estados físicos da matéria, reconhecer e distinguir reagentes e produtos de uma 
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reação química, associar a ocorrência dos elementos químicos ao mundo natural 

e relaciona-los a manutenção da vida e ao mundo tecnológico, conhecer as leis 

de Newton e sobre os que ela trata, investigar os mecanismo de transmissão e 

recepção de dados via ondas nos processos de transmissão de imagem e som, 

conhecer os diferentes ciclos evolutivos estrelares, analisar o ciclo evolutivo do 

sol e os efeitos desse processo no nosso planeta 

Educação Física Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte, 

participando de forma consciente da modalidade de voleibol, futsal, Handebol e 

basquete, vivenciar atividades que desenvolvam a consciência corporal, 

promover a saúde, compreender criticamente, vivenciar e participar dos projetos: 

interclasse, jogos escolares do GDF, jogos escolares da Região Administrativa do 

Cruzeiro 

Inglês Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever, desenvolver o 

vocabulário proposto e solicitado, métodos de leitura, e produção de textos, 

manuseio adequado do dicionário, conscientizar-se dos conhecimentos de língua 

estrangeira que já possui como participante de um mundo globalizado, 

Projeto Diversificado1 Cine com Cinema – Analisar historicamente a evolução das imagens em 

movimento, os elementos das obras de Meliés, observar e visualizar o 

funcionamento retinóica no olho humano, criar narrativas para um filme com o 

manuseio do celular 
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XI  – PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

 

Dimensão: Pedagógica  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar a  

qualidade de 

ensino dos 

estudantes 

 

 

 

 

- 

Implementar 

-Aumentar em 80 % a 

participação dos 

professores na 

Formação 

Continuada; 

- Aumentar em 90% 

da participação da 

família ou 

responsáveis na 

escola 

- Trocas de experiências nas 

Coordenações; 

-   Elaboração de oficinas pedagógicas, 

colocando em práticas os cursos de 

formação; 

 - Elaboração nas coordenações de 

Planos de aulas diferenciados e 

atividades diversificadas; 

- Elaboração de  estratégias para 

projetos de reagrupamentos e Intra 

- Formação 

Continuada 

- Avaliação 

Multidisciplinar 

- Participação 

das oficinas 

pelos alunos 

- 

Monitoramento  

pelos alunos 

Coordenadores, 

professores, 

alunos monitores, 

Sala de Recursos, 

Equipe 

Pedagógica, 

Orientadora 

Educacional e 

Educadores 

Sociais Voluntários 

Semestral  
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os Ciclos de 

Anos Finais 

 

classe; 

- Participação dos professores em 

palestras sobre Ciclos e Formação 

Continuada, 

- Apresentação nos Conselhos de 

Classes das autoavalições dos alunos 

para melhorar a aprendizagem; 

- Participação dos pais/responsáveis nas 

palestras ministradas pela Equipe 

Pedagógica sobre Acompanhamento e 

Rotina Escolar e Ciclos 

- Elaboração de plano de ação 

participativo focando a participação da 

comunidade escolar; 

- Utilização das Tic’s como mais uma 

ferramenta atrativa para o aprendizado 

eficaz 

em sala. 
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Dimensão: Resultados Educacionais 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar o  

desempenho 

escolar dos 

estudantes 

 

- Aumentar em 90% 

Aprovação dos 

alunos; 

- Diminuir 95 % da 

evasão escolar  

- Através de Avaliação Diagnóstico no 

início do ano letivo, verificamos a 

realidade de ensino dos nossos alunos, 

com alguns dados do ano anterior de 

2017, nas coordenações coletivas 

viabilizamos projetos relacionados as 

dificuldades apresentadas nessa 

avaliação. ( Ver projeto CEI e 

Interventivo). 

 

- Formação 

Continuada 

- Avaliação 

Multidisciplinar 

- Participação 

das oficinas 

pelos alunos 

- 

Monitoramento  

pelos alunos 

Coordenadores, 

professores, 

alunos monitores, 

Sala de Recursos, 

Equipe 

Pedagógica, 

Orientadora 

Educacional e 

Educadores 

Sociais Voluntários 

Semestral  
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- Elaboração de projetos intra-classe com 

atividades diferenciadas; 

- Criação ou expansão do projeto de 

reforço escolar ou reagrupamento intra 

classe; 

- Monitoramento entre os estudantes 

- Elaboração em conjunto com os 

professores planos de aulas com 

atividades  diversificadas; 

- Elaboração por disciplinas afins 

objetivos e temas que sintetizam para os 

alunos a aprendizagem; 

- Elaboração nas coordenações, a 

avaliação multidisciplinar e a aplicação 

da mesma; 

- Elaboração das estratégias de 

avaliação para os alunos com defasagem  

e/ou readaptação curricular; 

- Elaboração nas coordenações  

-  Participação dos alunos nos Conselhos 

de Classe e critérios de avaliação de 

em sala. 
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cada disciplina 

- Aplicação da dependência com 

atividades  indiretas; 

- Elaboração junto a coordenação, 

professores e Educadores Sociais 

Voluntários nas aulas de 

acompanhamento de Matemática e 

Português no  atividades interventivas e 

lúdicas relacionadas as disciplinas afins. 

- Nas coordenações são verificados  os 

alunos que infreqüentes e encaminhados 

para o SOE para as devidas providências 
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Dimensão: Gestão Participativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar a   

Participação 

Comunidade 

Escolar 

 

- Aumentar em 80% 

a participação da 

comunidade escolar  

- Elaboração de boas práticas de 

autoavaliação escolar para um plano de 

ação participativo voltado à realidade da 

escola; 

- Formação dos membros do Conselho 

Escolar e da APM do CEF 01 do Cruzeiro  

em assembléia envolvendo a 

participação da comunidade. Todas as 

ações relacionadas aos aspectos 

pedagógicos, administrativos e 

financeiros são debatidos e apresentados 

em Assembleia geral ou extraordinárias 

quando se faz necessário; 

Avaliação nas 

assembléias e 

eventos da 

presença da 

comunidade 

escolar; 

Autoavaliação  

da participação 

da 

comunidade 

escolar 

- Avaliação 

após 

Equipe gestora, 

toda a comunidade 

escolar e membros 

do conselho 

escolar e da APM 

do CEF 01 do 

Cruzeiro 

Semestral 
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-  Realização de  duas Assembléias com 

a Comunidade Escolar/ Conselho 

Escolar, APM do CEF 01 do Cruzeiro, 

Equipe gestora e 

responsáveis/convidados  nos dias 

24/02/2018 e 09/06/2018 para analisar e 

esclarecer os seguintes pontos: 

Regimento Interno, Ciclos das 

Aprendizagens, Uniforme e a aprovação 

e implementação do aplicativo 

Acadêmico Total com o objetivo de 

segurança e a comunicação imediata 

com, os responsáveis. Foi repassado os 

valores e aprovado na primeira 

assembléia; 

- Continuação dos parceiros da UE 

Batalhão Escolar, Posto de Saúde n° 14, 

Bombeiros, Policia Civil  e Militar e a 

ampliação de outros; 

- Apresentação dos Indicadores da 

qualidade na Educação para um 

implementação 

do aplicativo 

na segunda 

assembléia.Os 

responsáveis 

presentes 

aprovaram e 

tiveram 

avaliação 

positiva das 

mudanças na 

UE 
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instrumento de mobilização que geram 

aços para a melhoria da escola; 

- Organização de eventos para atrair a 

comunidade com a participação dos 

alunos e equipe escolar; 

- Organização de Assembleias da APM e 

do Conselho Escolar solicitando a 

participação da comunidade escolar, para 

debater as melhorias para o ambiente 

escolar; 

- Elaboração de estratégias envolvendo 

os parceiros da UE, como o Posto de 

Saúde 14 ao lado da escola com o 

Programa PSE com ações com a 

comunidade envolvendo saúde e 

educação; 

- Elaboração de atividades externas 

como saídas para o Planetário, Embrapa, 

Hospital Sara, Clube do Sindepol, e 

outros convidando os responsáveis a 

participarem do contexto escolar; 
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- Elaboração da Formatura dos 9º anos 

com uma comissão de formatura. 

- Implementação de um Sistema de 

comunicação automática através  dos 

cartões de acesso dos alunos, onde os 

pais/responsáveis recebem informações 

da rotina escolar. 

 

Dimensão: Gestão de Pessoas 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Reconhecer 

e valorizar o 

trabalho 

escolar de 

todos os 

funcionários ( 

servidores 

públicos, 

contratados, 

- Aumentar em 80 % 

a participação do 

envolvimento das 

pessoas na 

construção do PP. 

- Elaboração coletiva da ação 

educacional e pedagógica da escola, 

propiciando uma gestão participativa  e 

democrática de todos os setores; 

- Implementação de uma gestão 

humanizada, onde todos são importantes 

e valorizados no contexto escolar; 

- Efetivação e participação nas atividades  

de rotina dos profissionais da escola 

avaliação dos 

projetos que a 

escola 

possuía, de 

forma a termos 

uma ideia 

daqueles que 

foram 

produtivos ao 

Equipe gestora, 

equipe escolar e 

comunidade.  

Anual 



132 

 

 

 

 

terceirizados, 

Educadores 

Voluntários) 

como: reuniões pedagógicas, conselho 

de classe, elaboração do calendário 

escolar, diagnóstico de aprendizagem e 

Conselho Escolar; 

- Envolvimento com situações internas e 

externas do fortalecimento das ações e 

projetos comunitários ( sociais, culturais, 

esportivos); 

-  Iniciamos o ano letivo de 2018 com o 

quadro completo de todos os segmentos. 

No decorrer do ano, sempre que tem 

ausência justificada, a equipe gestora, 

entra no sistema SIGEP para 

providenciar abertura de carência, 

solicitando um professor substituto. 

- Todos os segmentos são valorizados 

pela Equipe Gestora que são 

incentivados  à formação continuada e o 

ocorre o reconhecimento do trabalho de 

todos os servidores, que são 

compromissados com os seus deveres e 

ambiente 

escolar, 

- O CEF 01 do 

Cruzeiro 

apresenta um 

ambiente 

harmonioso, 

com 

profissionais 

qualificados e 

competentes.  
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com a instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão: Gestão Financeira 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Administrar 

com 

transparência 

os recursos 

público   

- Utilizar legalmente 

100 % das verbas 

públicas com 

benfeitorias nos 

aspectos 

pedagógicos e 

administrativos. 

- O Planejamento da UE é receber as 

seguintes verbas públicas: PDAF (GDF) 

e PDDE – (FNDE) e PDDE- Mais 

Educação. E PDDE/Cartão, onde todas 

as prestações estão  aplicada e em dias 

passando pela aprovação do parecer  do 

Conselho Escolar e membros da APM do 

CEF 01 do Cruzeiro 

- Convocação da comunidade escolar, 

Aprovação em 

Assembleia 

dos recursos 

utilizados  

- Aprovação 

da CREPP 

UNIAG da 

aplicação dos 

recursos 

Equipe gestora, 

membros do 

conselho escolar e 

da APM do CEF 

01 do Cruzeiro 

Anual 
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membros do conselho escolar e da APM 

do CEF 01 do Cruzeiro para analisar as 

prioridades do uso dos recursos públicos: 

PDAF e PDDE. 

- Organização do valor financeiro, 

dividindo os recursos nas áreas 

administrativa e  pedagógicas. 

- Organização de toda a prestação de 

contas e disponibilizar para a 

comunidade escolar; 

- Publicação no Blog da escola a 

prestação de contas da APM do CEF 01 

do Cruzeiro; 

- Encaminhamento para a CRE PP- 

UNIAG toda a prestação de contas no 

período solicitado;  

PDAF e do 

PDDE 
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Dimensão: Gestão Administrativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Abranger 

processos de 

gestão de 

materiais, da 

estrutura 

física e 

patrimônios 

Melhorar 80% o 

ambiente escolar no 

aspecto físico para 

proporcionar 

melhorias nos 

aspectos 

pedagógicos.  

- Planejamento com a equipe escolar e 

todos os funcionários sobre a  

preservação do patrimônio escolar; 

_ Planejamento cotidiano de reflexão e 

conscientização direcionado aos alunos, 

sobre o cuidar do que é seu. Pois a 

escola pública é de todos. E o patrimônio 

precisa ser preservado. 

- Planejar coletivamente com os 

membros da APM do CEF 01 dp Cruzeiro 

e do Conselho Escolar sobre aquisições 

de consumo e de capital para melhorar o 

ambiente escolar; 

_ Aplicação dos recursos em Tic’s para 

Os alunos 

preservam a 

escola, não 

ocorre 

pichação  

- O retorno da 

família é 

imediata 

quando se 

necessita de 

reparos por 

alguma 

acidente 

causado pelo 

Equipe Gestora e 

toda a comunidade 

escolar 

Anual 
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qualificar as salas de aulas; 

- Aplicação dos recursos em estruturar a 

sala de Multimídias; 

- Planejamento e solicitação aos órgãos    

competentes reforma urgente nos 

banheiros dos alunos e na parte 

hidráulica da escola; 

- Planejamento dos recursos para a 

pintura antes do início do ano letivo e 

consertos para segurança de todos 

- Aplicação dos recursos em materiais 

pedagógicos para os professores 

organizarem aulas dinâmicas e 

interessantes. 

- Promover uma atitude geral com uma 

campanha que o patrimônio escolar, não 

deve ser responsabilidade apenas da 

escola, mas dos alunos e dos familiares.  

- O CEF 01 do Cruzeiro neste início do 

ano letivo, em assembleia, foi aprovada a 

pintura da estrutura da escola. 

aluno. Ex: 

Quebra de 

vidro. 
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- Em relação a gestão administrativa é 

informado para todos os servidores os 

aspectos legais e as informações 

necessárias para cada segmento.  

 

 

XII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 Nosso PP é avaliado constantemente em nossas coordenações: Analisando os resultados no rendimento dos nossos 

alunos, através dos projetos interventivos e demais projetos, através do feedback da comunidade escoar, no final de cada 

bimestre letivo e em todas as ações pedagógicas e administrativas registradas nesse PP. 

          A avaliação é dinâmica, não para. Nesse momento nos perguntamos se houve avanços depois das medidas 

administrativas e pedagógicas que foram tomadas, o que ainda precisa melhorar, mudar, avaliando a Instituição Escolar em 

suas partes pelo corpo docente, discente e servidores.  

 No dia a dia observamos os comportamentos e atitudes de nossos alunos, a produção coletiva e individual de cada 

um, como se relacionam com os colegas, professores e servidores de um modo geral. Os questionamos sobre o 

desenvolvimento de alguns projetos, observamos se foram bem-sucedidos, após passarem por algum tipo de intervenção 

pedagógica como o plantão de dúvidas, ou escola integral. Nas reuniões coletivas aproveitamos para estudar um pouquinho 

mais, e as vezes, falarmos da nossa relação com o grupo de colegas e direção da escola. Estamos pensando, ainda não 

conseguimos materializar, em um documento que não seja só a ata, as nossas considerações sobre o PP, em uma forma de 

abrangermos todos os segmentos escolares e assim termos um retorno mais amplo das questões abordadas no nosso PP. 

Acreditamos que construímos o nosso PP, mas ele não é um documento estático. E se hoje possamos reescrevê-lo, com 
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certeza mudaríamos alguns aspectos. Não significa que, não somos fieis no que escrevemos, mas em uma gestão 

democrática, onde todos os segmentam participam e são corresponsáveis desde o ato da criação desse PP, os fatos 

externo mudam o planejamento diário de uma unidade de ensino. Como: Paralisações, reforma emergencial das partes  

elétricas ou algum espaço do ambiente escolar... O calendário inicial se altera...  Mas mesmo diante de vários 

acontecimentos externo, acreditamos que a prioridades é os nossos alunos e um ensino de qualidade, focando em sempre 

construir um PP flexível mas que nos fortalece e dar autonomia para as ações internas e as modificações externas do nosso 

cotidiano escolar. 

XIII– PROJETOS ESPECÍFICOS APÊNDICE DA OP DO PP 

 

       O Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro, beneficiário de diversas iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal e pela equipe de professores desta unidade de ensino, lista seus projetos: 

 

 Projeto Cine Com Ciência – cinema na Escola   

 Projeto Interventivo 1º e 2º anos – BIA – “APRENDENDO COM CRIATIVIDADE 

 Sala de Leitura 

 Valores no dia a dia 

 Semana de Educação para a Vida. 

 Projeto Biodança 

 Festa da Primavera e Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Lei n. 10.639/2003 

 Informática Educativa. 

 Plantando as diferenças 
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IDENTIFICAÇÃO DO 

 PROJETO 

Título do Projeto: PD2 – CINE COM CIÊNCIA 

Tema proposto: Estudo e produção de vídeos de curtas metragens 

Recursos materiais disponibilizados: Câmeras filmadoras, máquinas digitais, tripés, celulares, computadores 

Objetivo geral: Produzir vídeos cujo tema verse sobre assuntos relacionados ao universo infanto-juvenil. 

Público alvo: Alunos do turno matutino do CEF 1 Cruzeiro (6os a 8os anos) 

Recursos financeiros: Para a disciplina não contamos com financiamento de nenhum programa. Os 

equipamentos utilizados serão do professor, dos alunos (celulares disponíveis) e da Escola (projetor e 

computadores e outros equipamentos que possam ser adquiridos para a disciplina). 
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Justificativa do Projeto:  
 
 

Cresce o número de professores que, na busca de alternativas às aulas tradicionais, vêem no audiovisual, em 
particular no uso de filmes, instrumentos à motivação e a participação ativa dos alunos. Multiplicam-se as ofertas 
disponibilizadas aos professores visando a estimular o uso pedagógico da sétima arte na escola. São exemplos o “Curta 
Brasil”, da Rede Brasil (TV aberta e estatal) e vários sites temáticos como “Porta Curta Petrobras”, “Curta na Escola”, 
“Curta o Curta” e o “Curtagora”, todos com enfoque para a produção e difusão de curtas-metragens. 

A disciplina “PD 2 – CINE COM CIÊNCIA” visa a aprofundar esse debate no que pode existir de mais instigante e 
criativo: a produção de filmes feitos com e para os alunos. Segundo o professor Joan Ferrés, especialista em Ciência da 
informação, o uso pelos alunos de uma filmadora, metodologia na qual chamou de videoprocesso, “é uma das fórmulas 
mais criativas no uso didático do vídeo”. 
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Objetivos 

específicos 

Ações Metas 

Identificar as funções 

dos 

equipamentos de 

filmagens 

disponíveis. 

Observar o 

funcionamento dos 

equipamentos e 

manipulá-los em 

seguida. 

Que cada aluno conheça os procedimentos necessários para acionar os 

equipamentos para filmagem. 

Diferenciar os planos, 

tomadas e 

movimentações 

utilizados na 

linguagem 

cinematográfica 

Analisar um filme sob 

o olhar de quem o 

dirige. 

Que cada aluno ao assistir uma produção cinematográfica (comercial de 

TV, novela ou filmes), observe detalhes de sua produção, 

normalmente imperceptíveis ao espectador. 

 

Utilizar das câmeras 

realizando 

tomadas que 

reproduzam os 

 

Experimentar as 

câmeras 

disponíveis, 

observando 

 

Que cada aluno seja capaz de perceber as limitações dos equipamentos 

utilizados e realizar os enquadramentos e movimentações solicitadas 

pelo facilitador. 
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diferentes tipos 

de 

enquadramentos 

e de 

movimentações 

da câmera. 

limitações e 

possibilidades de 

seu uso nas 

tomadas 

solicitadas. 

Diferenciar num filme: 

“Storyline”, 

sinopse, 

argumento e 

roteiro. 

Analisar as descrições 

utilizadas numa 

produção 

cinematográfica. 

Que cada aluno seja capaz de diferenciar as descrições utilizadas na 

produção de um filme. 

Realizar as 

descrições de um 

curta-metragem. 

Produzir 

coletivamente: 

storyline, sinopse, 

argumento e 

roteiro de um 

curta-metragem. 

Que cada aluno colabore na história a ser contada produzindo as peças 

necessárias na descrição de um vídeo. 

Realizar a edição de 

um filme 

Diferenciar no 

Software as várias 

Que cada aluno possa usar as ferramentas básicas do programa 

computacional: captação e transição de imagens, titulação, 
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utilizando-se do 

“Windows Movie 

Maker”. 

ferramentas 

utilizadas na 

edição de um 

filme. 

sonoplastia. 

 

Resultados ao término no CINE COM CIÊNCIA: 

Os alunos produziram 56 vídeos. Desses 24 foram selecionados para a mostra no 1º Festival CURTA UM CURTA. 

Foram distribuídos troféus CRUZEIRITOS para nove grupos (três de cada série) e certificados para os alunos participantes. 

Para o CURTA UM CURTA houve o patrocínio do SINPRO; Supermercado Veneza, Puro Pano, Pastelaria Rossoni e 

Tintas. Houve também o apoio da Administração do Cruzeiro, Academia Cruzeirense de Letras e do Canal E da SEEDF. 

ATUALIZAR 

Avaliação do projeto:  

Após a realização do 1º Festival CURTA UM CURTA; Temos a certeza de que a disciplina PD2 – CINE COM CIÊNCIA, 

serviu para despertar os alunos para a importância e possibilidades do audiovisual.  

Foram realizadas duas reportagens sobre o Festival: Uma pelo CANAL E da SEEDF e outra do DFTV, da TV Globo, 

veiculada em três minutos, no dia 3 de dezembro de 2016, dando grande projeção à escola pública e, particularmente, ao 

que se produz no Centro de Ensino Fundamental 1 do Cruzeiro. 
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Projeto Interventivo 1º e 2º anos – BIA – “APRENDENDO COM CRIATIVIDADE” 

 

Aprendendo com Criatividade 

Segundo Paulo Freire (Freire e Shor 1986, p. 31), 

“É preciso criatividade para aprender”. 

“Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção” Paulo 

Freire (Pedagogia da Autonomia) 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Este projeto surgiu da necessidade de inserir e acelerar o processo da leitura e escrita dos alunos do 1º e 2º 

anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais do CEF01 do Cruzeiro. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Inserção de alunos em grupos de estudos adequando-os às suas capacidades intelectuais já adquiridas, 

beneficiando assim, aqueles que apresentam defasagem no processo de alfabetização e/ou avanços além do 

esperado para a série.das habilidades propostas para a série/ano em curso. 

O esperado é que possam ser incluídos no nível alfabetizado 1, conforme o nível da psicogênese. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Desenvolver no aluno a capacidade de decodificar e interpretar os símbolos linguísticos levando-o a compreensão do 

texto. 

 Desenvolver no aluno a capacidade de ler, escrever e interpretar vários gêneros textuais. 

 Desenvolver a capacidade de uso da linguagem oral e escrita, ampliando a compreensão, a interpretação e a análise 

de diversos gêneros textuais, tendo a leitura como fonte de informação e ampliação de conhecimento. 

 Identificar as várias linguagens (verbal e não verbal) dentro de um texto. 

 Desenvolver a capacidade crítica e as habilidades de produção espontânea, utilizando situações da realidade social e 

do seu cotidiano, compreendendo e distinguindo a língua oral da escrita e seus diferentes usos culturais. 

 Compreender os fatos e necessidades sociais, psicológicas e afetivas do cidadão, para ser capaz de defender e 

reivindicar direitos e deveres diante da sociedade. 

 Alfabetização Matemática na perspectiva do letramento: 

- Compreender os princípios fundamentais da matemática. 

- Conhecer as práticas, usos e funções dos diversos conceitos e procedimentos matemáticos. 

 Despertar no aluno um cidadão crítico e participativo da sociedade, interagindo com: 

- Natureza e Ambiente; 

- Ser Humano e Saúde  

- Recursos Tecnológicos. 

 Construir a identidade social do aluno, tornando-o um cidadão crítico e participativo na sociedade: 

- Exploração e uso organizado do espaço escolar; 

- Vivência organizada das relações sociais escolares; 

- Introdução à contagem do tempo cronológico; 
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CEF 01 DO CRUZEIRO/ PLANO PILOTO 

BIBLIOTECA ASSIS CHATEAUBRIAND – SALA DE LEITURA 

 

 

BRASÍLIA-DF, abril DE 2019 

http://4.bp.blogspot.com/-N4rD63WZz9k/T2dzcGkLyeI/AAAAAAAAAI4/i9Zn_9TJ5Nc/s1600/%C3%8Dndice.jpg
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MISSÃO 

 

 

Gerar benefícios para os professores e alunos por meio da leitura, formando bons leitores e experiência no exercício 

da docência. 

Há um mundo a ser descoberto dentro de cada livro através da imaginação, da criatividade, das ações, do bem-estar, 

da liberdade, aprendendo valores e o desenvolvimento individual. Promovendo dessa forma, a interação entre docentes e 

discentes.  

 

Composição em 2018 

André Daniel de Freitas Souza ....................... Mat. 0026898- 

Rosa de Cássia Matos Santalucia .................  Mat. 0203537-5 

Susi Francis Amaral Piva ................................ Mat. 0027577-8 

Glaucia Maria....................................................Mat. 

 

INTRODUÇÃO 
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O projeto Sala de Leitura Assis Chateaubriand tem como principal característica despertar no aluno o gosto pela leitura, 

saber lidar com as diversidades, mantendo a determinação da missão, buscando os objetivos, vencendo os obstáculos, 

constituindo uma boa orientação aos docentes e discentes, expressando uma “intenção” de transformação, realização, 

contribuindo para o desenvolvimento da autoestima dos discentes, e assim, a partir das ações, proporcionar aos docentes o 

fascínio de ver seus alunos desenvolverem o hábito da leitura. 

Para a maioria das crianças, a única oportunidade de contato com obras literárias e outras opções de leituras é na 

biblioteca escolar. A biblioteca oportuniza essa convivência com os livros constituindo um dos objetivos da escola. 

A biblioteca, e ou, sala de leitura, além de ser o órgão mais importante a nível pedagógico da instituição, propõe a 

oportunidade de absorver e gerar informações de forma interativa e fazer do aluno um agente transformador, despertando a 

curiosidade e estimulando-o, dando condições para alcançar novos voos de ações no universo da leitura e da pesquisa.  

 

PERÍODO DE EXECUSSÃO 

 

Este projeto será constante na Sala de Leitura, perdurando por todo o ano letivo de 2019 

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Alunos dos anos Iniciais e do Ensino Fundamental. 
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PERFIL DA BIBLIOTECA 

 

Possui uma equipe de professores formados em: Pedagogia e Especialização em Supervisão Escolar professora Rosa, 

Graduada em pedagogia, professora Gláucia, Bacharelado e Licenciatura em Português. Professor André, formação em 

Pedagogia e Especialização em Psicopedagogia, professoras  Susi - Formação em Direito, Pedagogia, Especialização em 

Gestão Escolar e Temas Contemporâneos, Políticas Públicas para Gênero e Raça, Educação em e para Direitos Humanos.  

O atendimento a nossa clientela é voltado somente para alunos e professores. O apoio será feito com orientação, 

satisfação e controle através de registros. O atendimento aos alunos do Ensino Fundamental dos 6º aos 8º anos segue um 

cronograma de horários e dias. A disponibilização da biblioteca para os alunos dos 1º aos 5º anos também segue horário pré-

estabelecidos e entregues aos professores de modo a atender as necessidades de todos. 

A avaliação da biblioteca será através de reuniões pedagógicas, onde os docentes terão a oportunidade de sugerir e 

comentarem sobre o atendimento e suas expectativas. 

Zelar e controlar o acervo da biblioteca é de responsabilidades dos professores que trabalham na Sala de Leitura, como 

dos professores regentes e alunos que frequentam o espaço. A biblioteca localiza-se dentro da escola, possui acervo literário, 

como outros tipos de leituras conforme solicitação de alunos e professores. Assim, adquiriu-se gibis, mangas, romances, 

mídias de orientação pedagógicas, revistas e diversos. 

Foram confeccionadas caixas com títulos e autores diversos conforme o ano de escolarização dos alunos, respeitando 

assim a idade cronológica da maioria, a fim de dar apoio ao processo de leitura, em sala de aula e na própria da Sala de 

Leitura. Estes livros são utilizados em sala de aula com a orientação do professor e na sala de leitura como uma forma de 

continuação do trabalho iniciado em sala de aula, uma vez por semana o contador de histórias escolhe um destes títulos ou 
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outro semelhante e narra a história para os alunos em um encontro descontraído, onde os alunos participam com perguntas, 

ilustrações e a imaginação. 

Logo que terminou a entrega de livros didáticos, o atendimento ao público foi iniciado, limitando o recebimento dos 

alunos por turmas/ano/turno. Os mesmos são orientados pelos professores a como manusear corretamente os livros. O 

controle dos empréstimos, são feitos através da carteirinha, que é ofertada gratuitamente mediante uma foto três por quatro do 

aluno. A conservação do ambiente e dos livros utilizados na Sala de Leitura e em casa é de responsabilidade de todos. 

Além do atendimento individual e/ou com o acompanhamento dos professores, haverá contação de história pelo 

professor André. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 GERAIS 

 

 Integrar as atividades da Sala de Leitura aos Projetos Pedagógicos da Escola. 

 Aumentar a concentração e a atenção. 

 Elaboração de pensamentos críticos em relação as histórias contadas e lidas. 

 Incentivo à leitura. 

 Formação do indivíduo, enquanto ser pensante e produtor de cultura. 
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 Dispor o espaço como lugar de leitura e de escrita. 

 Participar das atividades festivas da escola. 

 

 

 ESPECÍFICOS  

 

 Possibilitar aos alunos a leitura de diferentes gêneros textuais e literatura brasileira. 

 Despertar, motivar, e incentivar o habito e o gosto pela leitura. 

 Reconhecer as lições de moral que as histórias trazem. 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade. 

 Ampliar a contextualização dos alunos na produção 

 

Metodologia 

 

 Os professores e as professoras do Ensino Fundamental - Series Iniciais receberão uma Caixa Literária, 

selecionada por eles com ajuda dos professores da biblioteca. A Caixa Literária ficará em sala de aula para 

utilização dos alunos conforme a conveniência do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores regentes. 

 Oportunizar a convivência dos alunos com livros, leitura e a independência na escolha destes, de acordo com a 

idade e  

 Escolaridade.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O planejamento de cada proposta varia de acordo com a turma: faixa etária, interesse, conteúdos trabalhados em sala, 

etc. O mais importante é que tudo não fique somente no papel, ou na mente, e sim, na prática.  

Para Vygotsky, o ser humano se caracteriza por uma sociabilidade primária.  A mesma ideia foi expressa por Henri 

Wallon “o indivíduo é geneticamente social”. (Wallon, 1959) 

A análise teórica de Vygotsky diz respeito às conduções e as relações de sociabilidade da criança. Essas serão o ponto 

de partida de suas interações sociais com seu desenvolvimento cultural e sua interação enquanto indivíduo. 

Conforme Jean Piaget uma vez que a criança tenha sentido (graças a seu altruísmo espontâneo e a disciplina 

adquirida), a unidade e a coerência das sociedades que são a escola e a família, lições apropriadas a conduzirão a descoberta 

da existência de outros grupos maiores aos quais se adaptar: a cidade e a nação e enfim, a própria humanidade. 

A educação tem que oferecer oportunidades para a auto realização, criar um ambiente rico e desafiador para que o 

indivíduo o explore do seu próprio jeito. A biblioteca e/ ou sala de leitura tem por objetivo transformar, despertar o pensamento, 

construir, desconstruir e reconstruir o saber individual. Isso faz parte do aprendizado social, da própria vida. Segundo Piaget, 

segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 

propõe.  

Bons leitores comprovam a teoria de Piaget.  A transformação tende a formar pessoas que acreditam em si, na sua 

capacidade e não ficam esperando condições ideais, buscam novas descobertas, realizam por vias do conhecimento adquirido. 
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 Através da leitura o indivíduo tende a mudar o pensar, as suas atitudes, tornando-se desafiadores e entusiasmados e 

entusiastas. Quanto mais se ler, mais nos tornamos abertos as transformações. Na parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental de nove anos temas abrangentes das leis: 8.069/90, 9.795/99, 9.503/97, 10.741/2003, são constantemente 

estimulados e cabe ao professor leitor abrir novas portas para grupos de alunos sobre esses temas, seja pelo encantamento 

das fábulas, dos contos ou pelas belas histórias da formação de outros povos, suas culturas, culinárias e mitos...  

 

 

 

 

 

Dicas  

 

I - Professores (as): a sala de leitura Assis Chateaubriand, visa: 

1. Oportunizar o acesso aos livros organizados e selecionados de acordo com o nível dos alunos. 

2. Disponibilizar o horário de atendimento da turma/dia, para empréstimos de livros. 

3. Proporcionar atendimento aos professores (as) no planejamento de suas atividades na sala de leitura. 

4. Orientar aos professores regentes quanto a seleção de livros referente a determinado conteúdo desenvolvido 

em sala de aula. 

5. O acervo da sala de leitura constitui-se em: Políticas Públicas, Sócio-Político Orientações Técnicas Legais 

para o processo de Ensino Aprendizagem, Literatura Brasileira, os Pensadores da Educação, Revistas 

Periódicas. 
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6. Para Series Inicias haverá: Contação de História pelo professor André; Caixas Literárias separadas por níveis 

3º, 4º e 5º anos e Cesta Mágica com contos clássicos para 1º e 2º anos. 

7. Ensino especial:  Livros sem textos. 

8. Caixa Itinerante para alunos de 7º e 8º e 9º anos, selecionados e autorizado pela supervisora Roberta  

9. Abordagem dos componentes transversais como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, os 

direitos da criança e adolescentes, diversidade cultural, a condição e direitos dos idosos, sensibilização a 

mulher...  

10. Intensificar o conhecimento dos componentes transversais iniciando com a sensibilização da mulher com 

durabilidade de um mês começando no mês de abril com as turmas de 3º, 4º e 5º anos, pela professora Susi. 

 

 

 

 

II - Alunos (as):  com algumas práticas, é possível melhorar a concentração. Na sala de leitura você pode: 

1. Ouvir histórias contadas. 

2. Leitura dentro da biblioteca juntamente com a professor (a) regente. 

3. Ter acesso aos livros e empréstimos dos mesmos. 

4. Premiação para alunos que lerem a partir de cinco livros, de acordo com o ritmo de cada um. 

5.  Em comemoração ao dia do livro será proporcionado lanche especial para os leitores mais assíduos.  

Premiação para os três melhores leitores no final do ano letivo no turno Matutino e Vespertino 
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RESULTADOS 

A proposta da Sala de Leitura Assis Chateaubriand é “Ler para gostar de Ler”.  Que o ato de ler leve o aluno não só a 

simplesmente buscar informações e conhecimento, mas ao prazer da boa leitura. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Quando possibilitamos aos nossos alunos oportunidades de unirmos as disciplinas vistas em sala de aula com outras formas 

de ver o mesmo tema, seja através de um livro correlacionado, uma história contada, mídias sociais, etc. Proporcionamos 

também, o encontro com outras possibilidades de vida, com a própria vida através de escolhas, de caminhos. Abrimos um 

universo novo, mágico e colorido para esses alunos. 

Bibliografia 

Wallon, Henri – Pensadores 

Vygotsky, Lev Smionovich – Educação.  

Piaget, Jean – Educador, Pensador 

Cury, Augusto – Pais brilhantes, Professores fascinantes, a educação dos sonhos formando jovens felizes e inteligentes 

Constituição da República Federativa do Brasil  

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – temas transversais. 
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Apostilas retiradas da internet. 

Conservação do Patrimônio 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

VALORES E VIRTUDES NA ESCOLA (No dia a dia) 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A carência do saber, a necessidade de ser, mesmo desconhecendo os porquês. É preciso que as crianças tenham 

acesso ao saber das virtudes para que possam, em suas transformações pessoais, encontrar um sentido positivo no mundo 

em que vivemos. A escola é um espaço de ensino, aprendizagem e vivencia dos valores. Nela, os indivíduos se socializam, 

brincam e experimentam a convivência com a diversidade humana. No ambiente educativo, o respeito, a alegria, a amizade 

e a solidariedade, a disciplina, o combate, a discriminação e a convivência, desenvolvem e fortalecem a noção de cidadania 

e de igualdade social. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

- Refletir sobre os valores universais, - amor, paz, verdade, ação correta e não violência – e como aplicá-los buscando a 

construção de um mundo melhor. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Possibilitar à comunidade escolar formas de fortalecimento da sociabilidade, desenvolvendo uma ferramenta para 

construção de uma escola humanista, que resgate o prazer de aprender, que aproxime o esforço, a confiança na construção 

de valores e conceitos que sejam significativos para a vida do educando. 

- Colaborar para a promoção do processo de cultivo da solidariedade e da paz no ambiente escolar e familiar. 

- Promover o fortalecimento das relações pessoais e interpessoais a fim de contribuir para a existência de uma cultura de 

paz. 

- Vivenciar atitudes de paz. 

- Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento; 

- Fomentar atitudes de colaboração e solidariedade; 

- Favorecer a criação de espírito crítico e construtivo diante da vida cotidiana; 

- Assumir, respeitar e cuidar do meio social, natural e cultural, enfocando aspectos globais e regionais; 

- Respeitar e valorizar as normas de comportamentos sociais e educativas, assumir responsabilidades, respeitar sexo, 

raça, diferenças e papeis de cada um; 

- Agir e desenvolver-se com autonomia; 

- Estabelecer relações equilibradas e construtivas com pessoas de idades diferentes. 

- Aceitar os resultados de sua atuação em competições, independentemente do êxito ou do fracasso pessoal, sem que 

isso se reverta em atitudes de rivalidade e menosprezo; 

- Valorizar e respeitar a opinião de outras pessoas; 

- Desenvolver capacidade de comunicação e diálogo em diferentes situações. 
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DESENVOLVIMENTO 

. Utilização de textos, músicas, dramatizações, filmes, documentários, mensagens escritas e áudio visuais; 

. Desenvolvimento de dinâmicas e reflexões em grupo ou individual; 

. Confecção de cartazes e textos dissertativos; 

 

PESSOAL ENVOLVIDO 

Professores e alunos do4º e 5º ano. 

 

AVALIAÇÃO 

Ao final de cada bimestre, os alunos farão auto avaliação do que foi produtivo e o que mudou no seu modo de pensar e agir 

diante das pessoas e da escola. Exposição de trabalhos no mural do pátio da Escola. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Serão utilizados materiais disponíveis na U.E., tais como: som, CD, Dvd’s, data show e materiais de papelaria. 

 

CRONOGRAMA 

O projeto será desenvolvido durante todo ano letivo de 2019. 
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SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

INTRODUÇÃO 

 

A “Semana de Educação para a vida” foi criada pela Lei no. 11.988, de 27 de julho de 2009, no sentido de estimular 

e favorecer a significação, contextualização do conhecimento crítico dos alunos e aproximar comunidade acadêmica e 

comunidade escolar favorecendo a participação dos sujeitos objetivando ministrar conhecimentos relativos a matérias não 

constantes do currículo obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, prevenção 

contra doenças transmissíveis, direito do consumidor, sob a forma de seminários, palestras, exposições, visita, projeções de 

slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional. 

 

Refletir e proporcionar conhecimentos sobre temas transversais do currículo obrigatório da Educação Básica, no 

intuito de contribuir com a formação acadêmica, profissional, social e cidadã dos alunos, professores, servidores e 

comunidade em geral. 

O período é determinado pelas Secretarias de Educação. Esta ação estimulará as práticas pedagógicas, fora do ambiente escolar. 

Criando, mais oportunidades de aprendizagem”. 
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JUSTIFICATIVA 

          O presente projeto será desenvolvido com a finalidade de fazer cumprir a lei, onde os alunos e toda equipe escolar 

terão a oportunidade de discutir e socializar os temas transversais. 

Na Era do Conhecimento, não se pode efetuar ações pedagógicas somente nos espaços escolares. A informação deve 

estar conectada ao contexto das experiências diárias dos nossos alunos e da nossa sociedade, transformando assim, a 

informação em conhecimento significativo. Focamos os Temas Transversais de forma a propiciar uma convivência mais 

harmônica no ambiente social dos nossos alunos.  

Por isso, os temas propostos serão ministrados através de palestras com orientações nas áreas de saúde, 

autoestima, trabalhos em sala com atividades individuais e em grupo através de leitura e discussão de textos pré-

estabelecidos.  

 

OBJETIVOS 

- Promover a participação da comunidade no espaço escolar; 

- Fortalecer o vínculo família-escola e comunidade-escola; 

- Incentivar atenção à saúde e autoestima dos alunos, pais, professores e funcionários. 

- Promover o bom relacionamento com o próximo, socializando e interagindo de maneira solidária e agradável. 

- Valorizar a importância dos valores morais e éticos para condução e orientação das ações humanas. 

- Promover palestras de relevante interesse para a comunidade escolar. 

 

CONTEÚDOS 

- Interpretação, produção e debate de textos; 
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- Higiene 

- Meio Ambiente 

- Efeitos das Drogas  

- Autoestima 

- Valorização da Vida 

- Educação para o trânsito 

 

METODOLOGIA 

Iniciaremos a semana com Hora Cívica – Hino Nacional e em seguida realizamos palestras e ações educativas com todas 

as turmas da escola sobre a Valorização da Vida, Comunidade Escolar, Higiene e suas várias mudanças, Craque sem crack, 

Inclusão, Autoestima, Bullying, Meio Ambiente, Importância dos Sonhos, eu quero eu faço, culminando com Um Café da manhã 

coletivo e aberto aos pais. 

O presente projeto será desenvolvido em todos os seguimentos desta escola. Será adaptada, a forma de 

apresentação dos textos e das palestras conforme o ano/idade dos alunos, pais e comunidade escolar. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Educandos, educadores, pais, funcionários, colaboradores, diretoria, coordenadores, e a Escola de Música de Brasília. 

RECURSOS MATERIAIS  

Textos, DVD com vídeos, máquina fotográfica, Data Show, aparelho de som, papeis coloridos, cola, tesoura, lápis de cor, 

canetinhas coloridas e cartolina. 
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AVALIAÇÃO 

 

Será avaliado através da observação das formas de expressão dos alunos e comunidade escolar, de seu 

envolvimento e participação nas atividades. 

A avaliação também será realizada pelos alunos (auto avaliação) através das atividades desenvolvidas em sala de 

aula e no pátio da escola. 

 

 

DURAÇÃO 

De 06 a 10/05/2019  
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PROJETO BIODANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESPECIAIS 

 

FACILITADORAS: Ângela Frias e Maria Christina Costa 

 

  

 

Público Alvo: Crianças Especiais, (especialmente os alunos especiais do CEF 01 do Cruzeiro). 

A afetividade com mais qualidade de vida. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O projeto é desenvolvido com vistas a atender crianças de 11 a 23 anos, no período contrário às aulas com apoio 

das professoras e monitoras da escola. Aulas com uma hora de duração, uma vez por semana. 
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      OBJETIVO GERAL  

 

 Estimular uma melhor convivência entre os colegas, professores e funcionários, baseada no respeito e na afetividade. 

 Promover a construção coletiva de um ambiente favorável a um maior desenvolvimento humano saudável com 

espírito de paz, alegria, dignidade, aceitação as diferenças, liberdade, igualdade e fraternidade a partir do reforço da 

identidade pessoal e coletiva, favorecendo a autoestima dos alunos envolvidos no processo. 

 

    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reforçar a identidade 

 Aprofundar vínculos de afetividade saudáveis 

 Construir uma melhor relação baseada no respeito mútuo 

 Valorizar a expressão, a criatividade e a afetividade na convivência do grupo 

 Facilitar a entrega e a prontidão dos alunos 

 Integrar o aluno ao grupo e à escola, de forma a favorecer um equilíbrio saudável, promovendo a socialização 

destes alunos. 
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METODOLOGIA 

 

Começamos com a apresentação do grupo, fazendo um círculo de cultura, seguido de uma roda de conversa 

com um tema gerador diferente a cada semana levado pelo facilitador, considerando os motivos da 

implantação do projeto. Baseado sempre no sistema Biodança.  As vivências serão feitas com base no tema 

proposto para os encontros. Tendo como proposta geral dos exercícios trabalhados voltados ao fortalecimento 

da identidade, afetividade, integração e fluidez, essa atividade ocorrerá uma vez por semana, na própria 

escola, ou seja, no CEF 01 do Cruzeiro, em um ambiente antecipadamente preparado para a realização da 

atividade. 

 

NÚMERO DE ATENDIMENTO NOS ANOS LETIVOS  2019 

 

De 10 a 15 alunos. Com duração de dez minutos para a primeira parte de sensibilização e cinquenta minutos 

para a vivência em si. No círculo de cultura várias atividades poderão ser apresentadas, tais como: desenhos, 

cantos, jogos, dança. 

 

METAS A SEREM ALCANÇADAS  

 

 Facilitar o aprendizado e a convivência em grupo, a expressão verbal, corporal e emocional; 

 Reforçar os vínculos afetivos saudáveis; 

 Fortalecer a identidade de cada um dos envolvidos através da valorização da autoestima. 
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AVALIAÇÃO 

 

Faremos um questionário avaliativo para pais, professores e servidores (funcionários). Este questionário será 

respondido em uma roda de conversa. 

Através do feedback dos professores dos alunos atendidos. 

E pelos próprios alunos que através de dinâmicas e/ou conversas expressarão suas opiniões sobre o trabalho 

desenvolvido. 
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FESTA DA PRIMAVERA 

Talentos revelados junto à alegria das cores 

Brasília, DF 

                                                                                                 2019 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A estação mais florida e colorida do ano chega mostrando todo seu encanto na natureza, mas também na arte feita 

pelas mãos dos alunos do Centro de Ensino Fundamental 1 Cruzeiro.  

A Primavera é a inspiração para as obras feitas com garrafas plásticas, que além de reproduzir a beleza das flores 

também ajudam a preservar o verde natural do meio ambiente. 

A fim de  atender os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), onde encontramos subsídio de apoio à escola na 

elaboração do seu projeto educativo, inserindo procedimentos, atitudes e valores no convívio escolar, bem como a 

necessidade de tratar de alguns temas sociais urgentes, de abrangência nacional, denominados como temas transversais: 

meio ambiente, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo, com possibilidade de as escolas e/ou 

comunidades elegerem outros de importância relevante para cada realidade.” 

Segundo o PCN, a educação deve-se considerar que, a realidade funciona de um modo complexo em que todos os 

fatores interagem, bem como o ambiente deve ser compreendido com todos os seus inúmeros problemas. Tratar a questão 

ambiental, portanto, abrange a complexidade das intervenções: a ação na esfera pública só se consolida atuando no 
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sistema como um todo, sendo afetada e afetando todos os setores, como educação, saúde, saneamento, transportes, obras, 

alimentação, agricultura, etc. 

É importante ter claro que os processos de ensino-aprendizagem implicam sempre em mediações sociais, mas 

também cognitivas e afetivas, e não em um prol de conteúdos a serem repassados e multiplicados. Nesse sentido, envolve 

criatividade, identificação e/ou desenvolvimento de habilidades, de um universo de estratégias participativas. Pressupõe 

reflexão crítica e ação criativa e o reconhecimento de que a difusão de informações e técnicas sozinha não produz 

transformação.  

 

A escola representa o contexto imediato, em sua inserção na realidade local e como espaço de intervenção do/da 

professor/a, mas é necessário criar e/ou fortalecer comunidades de aprendizagem e redes de comunicação que possibilitem 

a educação continuada e ampliem a possibilidade de intervenção de cada educador/a. 

É ainda importante perceber cada vez mais o quanto a percepção da autoestima faz-se necessária para o 

desempenho do/da educador/a, que precisa estar seguro para inovar e reformular suas práticas. Sendo assim, os processos 

formativos não devem abrir mão tanto do tempo necessário para construção do conhecimento, como para o 

acompanhamento das ações, bem como das condições materiais necessárias e mínimas para o desenvolvimento dos 

processos, principalmente no que se refere a assessoria dada no desenrolar das atividades nas escolas e em sua inserção 

nas comunidades. 

A experiência desenvolvida demonstrou a importância do processo de planejamento das atividades por parte dos/as 

professores/as e da formação para a sistematização das experiências. Contribuindo para o repensar das ações, para o 

fortalecimento das iniciativas e o aumento da autoestima. Quanto a sistematização e a discussão conceitual, baseada na 
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percepção dos participantes, a estruturação do como fazer, observamos que são itens específicos que ficam melhor no 

início do processo de formação. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os processos de sistematização pressupõem construir a memória de uma experiência de desenvolvimento local, 

divulgar saberes relacionados às práticas (lições e ensinamentos), estimular o intercâmbio e a confrontação de ideias.  

Permite ainda contribuir e a reconstituir visões integradas dos processos de intervenção social. Ou seja, sistematizar 

é contar o que a organização da sociedade civil faz na sua prática a fim de ajudá-la a aprender com seus próprios 

processos. A sistematização revela conhecimentos, deixa raízes, transforma histórias de vida, interfere em processos 

sociais. Permite relacionar as teorias e as práticas de ação individual e coletivas também. Dando sentido aos inúmeros atos 

individualizados em um âmbito mais amplo e complexo da ação do grupo; contribuindo com o repensar da teoria do campo 

social baseada na experiência e local onde está se situa. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 

A Festa da Primavera terá como objetivo divulgar os diversos projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2014, 

do Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro, além de dar oportunidade para os alunos divulgarem seus diversos 

talentos para toda a comunidade escolar. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Sistematizar uma experiência ou projeto, não se restringe, portanto, a agrupar e ordenar informações, mas deve, 

sobretudo, enfatizar a reflexão crítica sobre as próprias experiências da organização para, a partir delas, identificar lições e 

aperfeiçoar seus métodos de ação.  

Assim, de uma série de projetos e experiências implementadas ao longo de um período pode resultar uma prática 

consolidada, um conjunto de metodologias que podem vir a ser utilizadas em contextos diversos.  

Tal iniciativa torna-se particularmente importante no tocante a experiências voltadas a educação contextualizada, seja 

pela pouca quantidade de trabalhos dessa natureza em detrimento das inúmeras práticas existentes, seja pela fragilidade 

teórico-metodológica que permeia muitas dessas práticas. 
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DURAÇÃO 

Uma semana no 4o. Bimestre 

 

PÚBLICO ÁLVO 

 

Toda a Comunidade Escolar, como: Alunos, Professores, Servidores, pais e comunidade, além dos alunos e 

professores do Mais Educação. 

 

METODOLOGIA 

 

Será um evento marcado pela emoção, e todo o público presente ficará contagiado com as apresentações. A 

decoração da festa contará com um colorido todo especial, com flores lembrando o tema da primavera. 

Várias são as competências e habilidades desenvolvidas nesses projetos, inclusive toda a preparação para a 

culminância dos mesmos acrescentará aos alunos mais uma oportunidade de desenvolver habilidades artísticas, demonstrar 

criatividade, saber como trabalhar em equipe, desenvolver o respeito às diferenças, aprendendo a valorizar ações de 

sustentabilidade e enriquecimento na pesquisa sobre as manifestações culturais. 

 

Os alunos do Mais Educação, marcarão presença com a apresentação de atividades aprendidas no programa, tais 

como a percussão e a capoeira, que darão um brilho todo especial entre as apresentações. Não menos diferente será o 

desfile apresentado pelas alunas, que customizarão suas roupas em uma oficina de fuxico. 
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Na ocasião, haverá exposição de todos os trabalhos realizados pelos alunos em sala de aula e nas oficinas. Também 

serão realizados o desfile e a premiação do Concurso “Miss Primavera.  

O Festival de Talentos tem como objetivo valorizar o talento de cada aluno, para que possa mostrar sua aptidão em 

relação à dança, ao teatro, à contação de histórias, música, poesia, entre tantas outras formas de expressar sua arte, 

buscando na união de ideias de toda a turma um trabalho em equipe. A intenção é também desenvolver a socialização, 

respeitando os limites e a capacidade de cada um, além de proporcionar momentos culturais e de lazer tanto para os 

estudantes quanto para a equipe escolar, pais e comunidade.  

O projeto visa à conscientização dos alunos e de toda a comunidade escolar no intuito de preservar o patrimônio 

público, seja este escolar ou não, a fim de incutir o espírito de pertencimento e de respeito àquilo que é utilizado de maneira 

coletiva para o bem de todos. 

A culminância dos Projeto desenvolvidos ao longo do ano e o Programa Mais Educação, serão expostos com o 

objetivo de apresentar para a comunidade escolar as atividades realizadas durante o último período. Nesse momento a 

escola apresenta o que foi trabalhado e nosso principal objetivo é interagir com a comunidade escolar através de 

apresentações e oficinas desenvolvidas durante as atividades. 

Dentro da programação estão apresentação de judô, tênis de mesa, futsal e depoimentos de alunos e professores 

sobre os Projetos e o Programa Mais Educação. É nesse momento que a sociedade toma conhecimento das atividades 

desenvolvidas pela escola As crianças se orgulharão em mostrar os trabalhos confeccionados durante o ano. 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação, que consiste em diagnosticar a situação real de aprendizagem do aluno em relação a indicadores de 

desempenho, definidos pela Escola em sua proposta pedagógica, será de forma contínua, baseada em objetivos definidos 

para cada ano de escolaridade. Será feita através da observação de cada aluno por sua professora e a observação da 

satisfação da comunidade. Após a festa, a direção e a equipe pedagógica se reunião com os professores para avaliar o 

resultado dos procedimentos pedagógicos utilizados o seu alcance bem como o planejamento para o ano seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS INTERDISCIPLINARES 2019 

 

 

PROJETO OBJETIVO PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS-

PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

 Campanhas educativas e preventivas 

contra o maltrato aos idosos. 
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1º Bimestre 

MEUS AVÓS, 

MINHA 

HISTÓRIA, 

MEU 

FUTURO 

 

 Despertar em nosso aluno a necessidade de 

conhecer sua própria a história a partir das suas 

origens, conhecendo a árvore genealógica de sua 

família. 

 Compreender a importância da necessidade de 

respeitar os idosos e entender que o 

envelhecimento é um ciclo natural de todas as 

espécies. 

 Trabalho individual de produção da 

Árvore Genealógica. 

 As turmas farão uma campanha de 

respeito ao idoso, confeccionado um 

painel com frases, imagens, etc. 

 Campanha promovida pelo Grêmio para 

arrecadação e produtos de primeira 

necessidade para doações em um ou 

mais asilos escolhidos previamente pelo 

Grêmio, que ao final farão a seleção de 

um grupo de alunos para fazer a entrega 

dos mesmos. 

2º Bimestre 

“Drogas? 

Diga Não” 

 Desenvolver no educando a percepção e a 

conscientização sobre o perigo e os malefícios do 

uso das drogas. 

 Despertar em nossos alunos a capacidade de            

conviver com seus problemas sem buscar nas 

drogas, as falsas soluções. 

 Conscientizar o nosso aluno sobre a 

incompatibilidade do uso das drogas e a pratica 

esportiva ”dopping”. 

 Realização dos jogos Internos 

Polivalentes. 

 Promover campanhas educativas para 

alertar a comunidade sobre os problemas 

psicossociais e econômicos promovidos 

pelo uso e comércio da droga. 

 Debate sobre o tema em data 

especificada no Cronograma Anual de 

Atividades. 
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 Confecção de painéis sobre o tema. 

3º Bimestre 

Festa da 

Primavera e 

Dia Nacional 

da Luta da 

Pessoa com 

Deficiência 

 Aprendendo sobre os Ecossistemas, biomas, fauna e 

flora. Entendendo a Ecologia e sua importância para 

o Planeta. 

 Conscientização dos alunos para a necessidade de 

respeito, tolerância e inclusão nas mais diversas 

áreas da sociedade.  

 Visita da Adasa e conscientização sobre 

o uso ecologicamente correto da água. 

 Produção de trabalhos e confecção de 

cartazes. 

 Trabalhos sobre as Paraolimpíadas. 

4º Bimestre 

Resgatando 

a Cultura 

Negra e 

Indígena 

Brasileira 

 Eliminar a segregação imposta desde a época da 

Escravidão no Brasil. 

 Proporcionar ao nosso aluno um conhecimento mais 

específico sobre as influências das culturas negra e 

indígena no processo da formação da Cultura 

Brasileira. 

 Realização da segunda edição dos Jogos 

Indígenas no dia da Culminância do 

Projeto, em data especificada conforme a 

disponibilidade. 

 Apresentações Artísticas no pátio, 

exposição de atividades relacionadas. 
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PROJETO: PLANTANDO AS DIFERENÇAS 
 
 
1- TÍTULO DO PROJETO 
 Plantando as diferenças – O cultivo orgânico e a alimentação saudável no Ensino Especial. 
 
 
1.1- Delimitação do tema 

Com a realização do projeto os alunos adquirem e reforçam conhecimentos sobre as plantas e sua importância para a 
manutenção do equilíbrio dos ecossistemas; sistema monetário, alimentação saudável e a prevenção de doenças; cozinha 
experimental e práticas de boas maneiras. 

 
 

2- JUSTIFICATIVA 
 

Atualmente, com a correria do dia-a-dia, é muito comum o consumo de alimentos industrializados, que contém 
corantes, conservantes e outros produtos nocivos a nossa saúde. Dessa forma, a proposta do projeto “Plantando as 
diferenças” é a inserção de alimentos saudáveis e livres de qualquer produto químico, gerando melhorias na prevenção de 
doenças e na qualidade de vida dos nossos estudantes e seus familiares, uma vez que os alunos levam os resultados do 
projeto para o contexto familiar, progressivamente mudando os hábitos alimentares. 

É importante salientar, que o Planeta Terra se encontra em um desastroso cenário de degradação ambiental, 
resultante da ação antrópica através do desperdício, do consumo desenfreado, do processo de extinção de espécies, do 
mau uso dos recursos naturais, entre outros.  

 
 

3- OBJETIVOS 
 
3.1- Objetivo geral 
 
 Conscientizar os alunos e a comunidade escolar no sentido de que a vida depende do meio ambiente e que para 
continuar usufruindo dos recursos naturais precisamos mudar nossas atitudes em relação ao uso indiscriminado dos 
mesmos, cuidar do nosso planeta e melhorar nossa alimentação para termos uma vida mais longa e mais saudável. 
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3.2- Objetivos Específicos 
 

 Oportunizar aos alunos e seus familiares uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e por eles mesmos 

cultivados; 

 Sensibilizar e conscientizar toda a comunidade escolar na tentativa de minimizar os impactos ambientais. 

 Criar na escola uma área verde produtiva; 

 Incentivar a responsabilidade individual, para o bem da coletividade; 

 Proporcionar práticas diárias que visam uma melhor sustentabilidade do planeta; 

 Incentivar a utilização de restos alimentares, para compostagem e produção de matéria orgânica utilizável como 

adubo; 

 Realizar a coleta seletiva e a reciclagem do lixo; 

 Criar hábitos de divisão de tarefas e de trabalho coletivo;  

 
4 – METODOLOGIA 
 
 O projeto acontece na escola durante todo o ano letivo. São intercaladas aulas teóricas e práticas. Nas aulas teóricas 
estudam as plantas e suas partes, os vegetais cultivados no ambiente escolar (a forma e a época de plantio, o tempo de 
germinação e de colheita, entre outros) e os fatores abióticos que interferem no cultivo (sol, umidade, adubação, entre 
outros). 
 No primeiro momento das aulas, os alunos são divididos em dois grupos: um é responsável por organizar o café da 
manhã, com produtos da nossa horta e outro que vai para a horta realizar as atividades diárias: limpeza e manutenção dos 
canteiros, organização das ferramentas, retirada de ervas daninhas, adubação, plantio, colheita, compostagem e poda. No 
segundo momento, após o intervalo acontece a parte pedagógica, com as aulas teóricas da horta e das demais disciplinas. 

Além do cultivo orgânico, os alunos fazem compostagem, reciclam materiais, receitas saudáveis e sucos, e levam 
parte da produção para a família. O projeto engloba ainda a venda dos produtos e mudas produzidos pelos alunos para a 
comunidade escolar e nos arredores da escola. O dinheiro arrecadado com a venda dos produtos é utilizado para a 
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manutenção da horta e para um passeio que é realizado todos os anos em comemoração ao dia 21/09 Dia de Luta das 
Pessoas com Deficiência, Lei Federal nº:11133/2005, para um Hotel Fazenda com os nossos alunos da Classe Especial e 
seus familiares. 
 Especificamente, para o referido Circuito de Ciências nossos alunos apresentarão esse projeto de uma forma 
adaptada, com a mostra de vídeos da nossa prática na escola, com a apresentação dos nossos produtos cultivados, de 
mudas, de receitas saudáveis e de chás medicinais. 
 
 
 
5- EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS. 
 
 Como o projeto é contínuo, ocorrendo durante todos os anos na escola, nossos resultados são apresentados 
diariamente com a colheita e venda dos produtos orgânicos e mudas, da produção de receitas saudáveis e chás. Além da 
aquisição de mudanças nos hábitos alimentares. 
 A colheita não acontece todos os dias, depende do plantio. O destino do que é colhido é decidido pela professora, 
juntamente com os alunos, pois depende da quantidade e da necessidade da turma. Por vezes é vendido para a 
comunidade escolar, a preço simbólico, para a manutenção da horta e para passeios dos estudantes. Outras vezes os 
produtos colhidos são utilizados para a fabricação de receitas saudáveis na cozinha experimental ou são doados para as 
famílias dos alunos. 
 

Geralmente colhemos nos seguintes intervalos de tempo e quantidades: 

TIPO TEMPO QUANTIDADE 
ESTIMADA 

Acerola  A cada ano 3kg 

Alface Toda semana 30 pés 

Abacaxi  A cada 3 meses 2 unidades 

Banana  A cada 30 dias 2 cachos 

Berinjela  A cada 30 dias 10 unidades 

Beterraba  A cada 2 meses 3kg 

Cana  Duas vezes ao ano 3 pés 

Cebolinha  Toda semana 15 molhos 
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Cenoura Toda semana 4kg 

Coentro  Toda semana 15 molhos 

Couve  A cada 15 dias 15 molhos 

Jiló  Toda semana 10 unidades 

Lima Ainda não houve 
colheita 

Ainda não houve 
colheita 

Limão  Ainda não houve 
colheita 

Ainda não houve 
colheita 

Mandioca  A cada 3 meses 5kg 

Mamão  Toda semana 3 unidades 

Pinha  Ainda não houve 
colheita 

Ainda não houve 
colheita 

Quiabo  Toda semana 10 unidades 

Rúcula  Toda semana 15 molhos 

 
As plantas medicinais e aromáticas são colhidas diariamente, variando o tipo e a proporção, de acordo com a cozinha 

experimental, para a fabricação de chás, bolos e receitas saudáveis. São elas: 

 Alecrim 

 Babosa 

 Basilicão   

 Boldo  

 Capim santo  

 Erva cidreira 

 Erva doce 

 Lavanda  

 Levante  

 Manjericão verde 

 Manjericão roxo 

 Orégano  
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 Sálvia  

 Tomilho  

 Vick  

 5.1- Em 2017 não houve plantio, apenas manutenção do que já estava plantado, em decorrência do racionamento de 
água no Distrito Federal. 

5.2- Produção e colheita em 2018 
5.2.1 Janeiro: Férias escolares. Apenas regas como manutenção. 

5.2.2-Fevereiro: Manutenção  
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PLANO DE AÇÃO 2019-SALA DE RECURSOS – ATENDIMENTO SÉRIES INICIAIS 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES  

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

 

1-Oferecer atendimento 

individual especializado 

na sala de recursos aos 

ANEES; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Atender os ANEES 

individualmente ou em grupo, 

quando necessário, duas 

vezes por semana com 

duração de uma hora por 

atendimento; 

-Montar duas salas de 

recursos- uma no CEF1 e 

outra no JI1; 

-Atender os alunos em dias 

específicos: CEF1, segunda 

 

-Família, professor 

regente, direção das 

escolas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o ano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presença 

constante dos 

alunos; 

-Atendimento 

permanente nas 

duas salas; 
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2-Conscientizar pais e 

responsáveis sobre a 

necessidade de 

atendimentos específicos 

como fonoaudiologia, 

fisioterapia e outros; 

 

3-Auxiliar os professores 

regentes na construção 

da adequação curricular 

e sua implementação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

e terça feiras, e os alunos do 

JI1 serão atendidos na 

quinta-feira; 

 

-Conversar com os pais 

sobre a importância de 

tratamentos terapêuticos e/ou 

clínicos que o aluno 

necessita; 

 

 

- Ajudar os professores 

regentes nas coordenações 

pedagógicas a elaborar as 

adequações curriculares; 

-Conscientizar os professores 

regentes quanto à 

implantação das adequações 

curriculares; 

-Conversar com os pais 

sobre a importância da 

 

 

-Família, Centro de 

Ensino Especial, 

COMPP,SOE, EEAA 

e outros; 

 

 

 

-Professor regente, 

SOE, EEAA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Professor regente, 

direção da escola, 

 

 

 

-Início do ano e 

em reuniões 

periódicas; 

 

 

 

-Mês de abril e 

sempre que 

houver 

necessidade; 

 

 

 

 

 

 

 

-Durante todo o 

ano; 

 

 

-Realização dos 

atendimentos 

necessários; 

 

 

 

-Implementação 

das adequações 

curriculares; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uso adequado 

do material 
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4-Confeccionar/adquirir 

material pedagógico que 

facilite o processo de 

aprendizagem tanto em 

sala de aula quanto na 

sala de recursos; 

 

 

 

5-Conscientizar a 

comunidade escolar 

sobre a importância da 

inclusão escolar e social 

dos ANEES; 

 

adequação curricular e seu 

alcance; 

 

-Discutir com os professores 

regentes a necessidade de 

material pedagógico 

específico para uso de cada 

aluno em sala de aula; 

-Favorecer aprendizagem 

significativa tendo sempre em 

vista o plano de AEE; 

-Enviar periodicamente 

informativos à comunidade 

escolar sobre a importância 

da inclusão; 

-Revitalização do mural da 

escola sobre inclusão; 

 

família; 

 

 

 

 

-SOE; 

adquirido; 
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6-Favorecer a 

acessibilidade a crianças 

com dificuldade de 

locomoção; 

-Construção de rampas e 

nivelamento do piso da 

escola para facilitar o acesso 

a todos os ambientes; 

-Direção da escola 

através do uso do 

PDAF e outros 

setores da 

sociedade; 

 -Todo o ano; -Acesso 

adequado; 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2019/SALA DE RECURSOS – ATENDIMENTO SÉRIES FINAIS 

 

 

Objetivo Específico: 

-Promover a cultura do respeito às diferenças 

-Propiciar situações de aprendizagem que busquem sanar ou minimizar as dificuldades do (a) educando (a) portador (a) de 

necessidades especiais, no Ensino Regular. 

-Atender as necessidades específicas do (a) portador (a) de necessidades especiais, atuando com pequenos grupos e/ou por meio de 

planos educacionais individualizados e adequações curriculares. 

Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

-Promoção de encontro nas turmas dos alunos 

inclusos. 

-Professores da sala de 

recursos. 

-O plano se desenvolverá 

ao longo do ano letivo de 

-Ao final de cada encontro, será 

feita uma avaliação com os 
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-Identificação e elaboração e organização de 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

diminuam e/ou eliminem as barreiras para a 

participação dos(as) educandos(as), 

considerando suas necessidades específicas, 

buscando sanar as dificuldades encontradas 

dentro do ensino regular, bem como possibilitar 

a aquisição de elementos para redimensionar o 

processo educacional na conquista de um 

convívio mais harmonioso, criativo, superando a 

alienação dominante há longo tempo nas 

relações educacionais. 

-Elaboração de planos de atendimentos 

educacional especializados (Plano AEE), e 

adequações curriculares que atenda às 

necessidades do aluno e que seja uma 

ferramenta para diminuir as dificuldades de 

aprendizagem, socialização, autonomia e 

independência dentro e fora da escola. 

 

-Professores do ensino 

regular. 

-Direção e comunidade 

escolar. 

-Família e responsáveis 

do aluno. 

2018, com reavaliações 

bimestrais. 

alunos, com 

questionários/Gráficos. 

-Nas Coordenações Coletivas, 

obter junto ao grupo de 

professores, o desenvolvimento 

do aluno em sala de aula. 

-Conselhos de classe: analisar 

se o objetivo foi alcançado. 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO A APRENDIZAGEM PARA O CEF 01 DO CRUZEIRO 

 

 

Introdução 

Baseando-se na Orientação Pedagógica para a construção do PP, disponibilizada às Gerências Regionais de 

Educação Básica pela SUBEB, na Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem, na lei 

n°4751/2012 e na Pedagogia Histórico-Crítica segue o Plano de Ação desta EEAA para o triênio 2014/2016.  

 

Apresentação 

Esta EEAA é composta pelas seguintes profissionais itinerantes – Milena Borba (psicóloga) e Janaína Ribeiro de Lima 

Felipe (pedagoga). São atendidas as escolas: CEF 01 do Cruzeiro e Jardim de Infância 01 do Cruzeiro. O serviço é 

normatizado pela Portaria nº 30, de 29 de janeiro de 2013.  



198 

 

 

 

 

Em seu Anexo I, capítulo I, a Portaria estabelece que a “atuação do SEAA abrange somente os Centros de Ensino 

Especial e as unidades escolares que ofertam Educação Infantil e o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, observando-se as 

seguintes diretrizes: as unidades escolares com menos de 350 estudantes contarão com o serviço itinerante dos 

profissionais com formação em Pedagogia, que serão lotados em unidades escolares polos, previamente designadas pela 

Gerência Regional de Educação Básica das Coordenações Regionais de Ensino, enquanto não houver ampliação do 

quantitativo destes profissionais na rede pública de ensino do DF; todas as unidades escolares que oferecem as etapas e 

modalidades de ensino mencionadas contarão com a atuação itinerante dos profissionais com formação em Psicologia, na 

proporção de até 1500 estudantes, que serão lotados nas unidades escolares polo referidas enquanto não houver ampliação 

de seu quantitativo na rede pública de ensino do DF”. 

A Gerência Regional de Educação Básica desta Coordenação Regional aguarda preenchimento da carência dos 

profissionais itinerantes com formação em Pedagogia e Psicologia para atuação no Ensino Fundamental – Anos Finais.  

 

 

Plano de Ação 

 

Objetivo 

 

Atuar na promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem por meio de ações institucionais 

preventivas e interventivas, visando a diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar;  promovendo 

a superação das contradições entre as práticas educativas e as efetivas demandas dos diferentes sujeitos; subsidiando o 

aprimoramento das atuações institucionais e profissionais dos atores da escola; contribuindo para a melhoria do 
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desempenho dos alunos pela concretização da cultura de sucesso escolar e do fortalecimento da avaliação educacional e 

institucional formativa.  

 

 

 

 

Ações 

 

 Observação dos espaços e das práticas escolares; 

 Assessoramento ao trabalho pedagógico da escola, criando e revitalizando espaços de reflexão com e entre os 

professores, coordenadores pedagógicos, direção da escola, SOE, Sala de Recurso, promovendo discussões 

acerca das práticas pedagógicas observadas. 

 

 Orientações psicopedagógicas aos professores quanto aos alunos com Transtornos Funcionais 

Específicos com apresentação de material teórico/prático; 

 Orientações psicopedagógicas aos professores sobre as deficiências com apresentação de 

material teórico/prático; 

 Atendimento/intervenção junto aos professores; 

 Orientações aos professores da sala de recursos. 

 Criação de espaço de escuta dos professores para orientações quanto às expectativas em relação ao 

desempenho escolar dos alunos; 
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 Acolhimento dos alunos encaminhados para avaliação/reavaliação e providências relacionadas aos relatórios e 

devolutivas para escola, família e professores; 

 Assessoria à Classe Especial; 

 Participação nas Coordenações Pedagógicas, pelo menos quinzenalmente; 

 Participação nos Conselhos de Classe das Séries Iniciais e Finais, sempre que possível; 

 Oferta de subsídios para ações pedagógicas voltadas ao melhor rendimento escolar dos alunos com 

necessidades educacionais especiais; 

 Orientações à escola, ao professor e aos demais membros da comunidade escolar sobre a sua 

responsabilidade diante das intervenções que se fizerem necessárias ao êxito escolar dos alunos; 

 Busca de parcerias com as famílias tornando-as corresponsáveis pelo desenvolvimento acadêmico do aluno 

orientando-as e subsidiando-as no acompanhamento deste frente às suas dificuldades de aprendizagem; 

 Atendimento direto ao aluno, sempre que possível, quando não houver superação da queixa inicial depois de 

feitas as intervenções junto à escola, ao professor e à família; 

 Atendimento/intervenções junto aos alunos da classe especial, quando necessário. 
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PLANO DE AÇÃO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2019 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- “Organizar e 

sistematizar o 

Trabalho a ser 

realizado na 

Instituição Educacio-

nal ” (retirado da 

Orientação 

Pedagógica da 

-Organização física do espaço do 

SOE, criando e mantendo arquivo 

para registro dos atendimentos 

realizados; 

- Atualização e elaboração de 

instrumentos para atendimento, 

acompanhamento e 

encaminhamento dos casos e 

- Secretaria da 

escola 

 

  

Fevereiro e 

Março 

- análise da 

eficiência do 

espaço e dos 

instrumentos no 

dia-a-dia da 

Orientação 

Educacional 
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Orientação 

Educacional) 

 

registro das ações da OE, além 

de modelo de bilhetes diversos 

necessários ao desenvolvimento 

do trabalho; 

- Divulgar o 

planejamento do 

SOE para 2019 à 

equipe pedagógica 

da escola; 

- esclarecer sobre as 

prioridades do 

Serviço  

deOrientação 

Educa-cional. 

 

 

 

- Apresentação do Plano de Ação 

da OE de 2019 ao corpo escolar. 

 

 

- x - - Profissionais 

da escola 

-Primeiro 

semestre letivo 

(após análise 

pelo Consultor da 

GREB) 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes 

durante a 

exposição do 

Plano de Ação e 

avaliação oral dos 

presentes ao final 

da apresentação. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- “Participar do 

processo de 

elaboração, 

execução e 

acompanha-mento 

da Proposta 

Pedagógica da 

escola promovendo 

- Participação das reuniões para 

discussão do Currículo em 

Movimento da Educação Básica; 

- Participação da Comissão 

Organizadora do processo de 

elaboração do PPP da escola. 

 

 

- diretora 

- vice-diretora 

- coordenadoras 

pedagógicas 

- Supervisão 

Pedagógica 

- professoras  da 

sala de recursos 

Toda 

Comunidade 

escolar 

- Primeiro 

semestre letivo 

 

 

 

 

 

 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes 

(público) nas 

discussões e nas 

avaliações 

propostas; 
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ações que 

contribuam para im-

plantação e 

implemen-tação das 

Orientações 

Curriculares/Currícul

o em Vigor na rede 

publica de ensino do 

DF” (retirado da 

Orientação 

Pedagógica da OE) 

 - Apoio 

Pedagógi-co. 

  

 

- Colaboração nas reuniões de 

planejamento das Avaliações 

Institucionais e demais ações de 

avaliação do trabalho da escola. 

- equipe de 

profissionais da 

escola  

Toda 

Comunidade 

escolar 

- durante o ano 

letivo 

- Análise dos 

dados coletados 

nas avaliações. 

- Participar da 

identificação, 

acompanhamento 

e/ou 

encaminhamento de 

alunos que 

apresentem queixas 

escolares, incluindo 

dificuldades de 

aprendizagem, 

- Observação do aluno; 

- Levantamento de dados do 

aluno junto à secretaria e a 

professores que já o 

acompanharam (na escola atual, 

na anterior ou na Escola Parque, 

conforme o caso); 

- Análise das produções escritas 

dos alunos, cadernos, portfólio, 

etc. 

- equipe 

pedagógica da 

escola; 

-responsáveis 

pelos alunos; 

- secretaria da 

escola; 

- profissionais de 

escolas que 

atenderam 

- alunos 

encaminhados à 

Orientação 

Educacional 

- durante todo 

ano letivo 

Obs.: Os 

atendimentos a 

alunos e 

responsáveis 

serão 

intensificados no 

primeiro 

semestre para 

- Análise oral do 

crescimento 

acadêmico do 

aluno pelos 

professores e 

outros 

profissionais que o 

acompanham; 

- Avaliação oral, 

pelos 
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comportamentais e 

outras que interfiram 

em seu sucesso 

escolar. (adaptação 

da Orientação 

Pedagógica da 

Orientação 

Educacional) 

 

 

- Assessoramento ao professor 

para discussão/troca de idéias 

sobre estratégias de intervenção 

junto ao aluno, grupo ou turma 

(conforme o caso); 

- -Entrevista, atendimento e 

assessoramento aos 

responsáveis, se necessário; 

anteriormente 

alunos desta 

escola; 

-  Equipe 

Especializada de 

Apoio à 

Aprendizagem; 

(continua) 

-  

identificação dos 

casos que 

precisam de 

encaminhamento 

à EEAA, 

obedecendo aos 

prazos 

estabelecidos 

pela SEEDF. 

responsáveis, do 

desempenho dos 

alunos em casa 

(apurada durante a 

reunião bimestral 

de pais, 

atendimentos 

individualizados 

e/ou repassados 

pelos professores); 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

  m(continuação) 

Observação 

importante: 

Orientador 

Educacional não é 

disciplinador. O 

atendimento do 

(continuação) 

- Atendimento (diagnóstico e/ou 

interventivo) ao aluno, 

individualmente, em grupo e 

também na própria turma (os 

atendimentos em grupo serão 

feitos mensalmente); 

(continuação) 

- Equipe do 

Programa de 

Altas 

Habilidades; 

- Conselho 

Tutelar/ Vara da 

 

Todas as 

turmas do 

CEF01 Cruzeiro 

– matutino e 

vespertino. 

 (continuação) 

- Avaliação oral do  

desempenho e 

crescimento 

realiza-do pelo 

próprio aluno 

durante o 
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aluno com 

dificuldade 

comportamental será 

previamente 

planejado  e não 

ocorrerá no momento 

do ato inadequado 

com o objetivo de 

punição ou 

admoestação, sob 

pena de desarticular 

ou inviabilizar todo o 

processo. 

- Participação dos Conselhos de 

Classe; 

- Reunião com o professor 

regente,  direção, coordenadores 

pedagógicos, professora da Sala 

de Apoio e do Apoio Pedagógico 

e/ou Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem (conforme 

o caso) para definição de 

estratégias de atuação junto ao 

aluno, grupo ou turma; 

-   Encaminhamento a 

profissionais/instituições para 

atendimento específico ou 

contato/reuniões com estes 

profissionais, caso o aluno já 

esteja sendo acompanhado; 

- Participação de Estudo de 

Caso dos alunos, quando houver; 

- Elaboração de relatórios de 

alunos, em conjunto com o 

infância e da 

Adolescência/ 

Ministério 

Público; 

- Postos de 

Saúde/ Hospitais 

Públicos; 

- COMPP; 

- Adolescentro; 

- Profissionais 

liberais: 

psicopedagogos, 

psicólogos, 

fonoaudiólogos, 

entre outros. 

 

atendimento com a 

OE ou verbalizado 

à professora. 
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professor regente (e professor da 

Sala de Apoio, conforme o caso), 

a pedido dos profissionais 

(psicólogos, neurologistas, etc.) 

que já os acompanham ou que 

irão iniciar o atendimento. 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- Sensibilizar o corpo 

docente e possibilitar 

aos professores 

maior conhecimento 

sobre seu aluno, 

suas características 

psicológicas, sociais 

e cognitivas. 

- participação das discussões, 

reflexões e demais atividades 

das  

Reuniões Extraordinárias e da 

Coordenação Coletiva Semanal 

dos Professores; 

- Desenvolvimento de temas 

referentes à valorização dos 

- diretora 

- vice-diretora 

- coordenadoras 

pedagógicas 

- professora da 

sala de recursos 

- Equipe 

Especializada de 

- Professores 

regentes 

- Nas Reuniões 

de Coordenação 

dos Professores 

 

 

 

 

 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes na 

atividade. 
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professores e/ou outros da 

competência da Orientação 

Educacional nas Reuniões de 

Coordenação dos Professores, 

por meio da aplicação de vídeos 

e/ou leitura reflexiva de textos e 

mensagens. 

Apoio à 

Aprendizagem 

 

 

 

- Identificar alunos 

que possam 

apresentar 

dificuldades visuais 

que comprometam a 

sua aprendizagem e 

providenciar o 

encaminhamento à 

consulta 

oftalmológica  

 

- Aplicar o TAV (Teste de 

Acuidade Visual) 

 

- Comunicação às famílias dos 

alunos considerados suspeitos 

de problemas visuais, por meio 

de bilhetes, e posterior 

encaminhamento destes alunos, 

acompanhados de seus 

responsáveis, para atendimento 

na Clínica Oftalmológica, 

conforme vagas a serem 

disponibilizadas. 

- secretaria da 

escola 

 

- Alunos dos 1os 

e 5 os Anos, 

turno vespertino 

e alunos do 6º 

e7º anos, 

matutino,priorita

riamente, e 

alunos dos 

demais Anos 

indicados pelos 

professores. 

- Primeiro 

Semestre 

- Retorno dos pais 

sobre as consultas 

oftalmológicas 

- Possibilitar  o maior - Coordenação e - Secretaria de - Alunas entre - Março, maio e - Análise do 
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número de alunas 

(alvo da Campanha) 

sejam vacinadas) 

acompanhamento da Campanha 

de Vacinação  

Estado de Saúde 

do DF 

- secretaria da 

escola 

 

 

09 e 13 anos. setembro de 

2019 

percen-tual das 

alunas vacinadas 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- Aprimorar conheci-

mentos e 

compartilhar 

experiências com os 

demais Orientadores 

Educacionais da 

CREPPC 

- Participação das Reuniões de 

Coordenação Coletiva dos 

Orientadores Educacionais do 

Plano Piloto/Cruzeiro 

- COE (Coorde-

nação Interme-

diária dos OEs,  

- GOE (Gerência 

de OE); 

- EAPE, 

- EGOV (Escola 

de Governo) 

- Orientadores 

Educacionais da  

CREPPC 

- Semanalmente, 

às sextas feiras 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes na 

atividade. 

- Avaliação oral, 

pelos 

participantes, ao 

final do encontro. 

- contribuir com o 

processo de 

transição dos alunos 

do 5º para o 6º Ano 

- Desenvolvimento de Projeto (a 

ser elaborado) junto às turmas 

dos 5os Anos, cujo professor 

aderir à proposta, que se dará 

- Professor (es) 

do 5º Ano que 

aderir(em) à 

proposta 

- turma(s) do 5º 

Anos 

- No segundo 

semestre letivo 

- Observação e 

análise do 

envolvimento e da 

reposta dos alunos 
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orientando-os para a 

realidade da próxima 

etapa de ensino e 

para as habilidades 

necessárias para um 

melhor 

aproveitamento 

escolar, 

incentivando-os a 

avaliar e avaliar-se, 

propiciando a 

reflexão e vivência 

de questões que 

envolvam respeito, 

cooperação, sociabi-

lidade, responsabili-

dade, alteridade, 

respeito às 

diferenças 

sociais/individuais e 

escolha de soluções 

por meio de encontros periódicos 

de aproximadamente uma hora 

de duração, a serem 

coordenados pela orientadora 

educacional, na presença e com 

a colaboração do professor 

regente, em dia e horário 

previamente marcados 

 

- Coordenadores 

Pedagógicos 

nas atividades 

propostas nos 

encontros por 

parte da OE e do 

professor regente; 

 

- Avaliação de 

cada encontro 

oralmente pela 

turma e pelo 

professor; 
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não violentas para 

resolução dos 

conflitos. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- Valorizar e 

estimular os agentes 

de educação da 

escola no seu papel 

de  co-educadores 

dos alunos da escola 

 

 

 

- realização de encontros com os 

agentes de educação utilizando 

dinâmicas e/ou leitura reflexiva 

de textos e mensagens (quando 

possível realizar este encontro 

em conjunto com os professores 

promovendo vínculos e 

estreitando laços) 

 

- diretora 

- vice-diretora 

- coordenadoras 

pedagógicas 

- apoio 

pedagógico 

(professora 

readaptada) 

Servidores da 

- Servidores da 

Carreira 

Assistência da 

escola 

 

 

 

 

 

- 

semestralmente. 

Observação: se a 

demanda permitir 

poderá ser 

realizado dois 

encontros no 

segundo 

semestre 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes na 

atividade. 

- Avaliação oral, 

pelos 

participantes, ao 

final do encontro 
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Proporcionar 

reflexões e ações 

relacionadas à 

valores, atitudes, 

emoções, hábitos e 

escolhas que 

contribuirão para o 

pleno 

desenvolvimento dos 

alunos. 

 

Atendimento às turmas do 

matutino, de 6º, 7º,8º e 9º anos e 

01 turma de Ensino Especial, e 

no turno Vespertino, turmas do 1º 

ao 5º ano e 01 turma de Ensino 

Especial. Para as turmas do 1º 

ao 3º ano aplicando mini projetos 

( hábitos de higiene, valores,) e 

para turmas de 4º,5º,6º e 7º anos 

– ( valores e Projetos de vida ) – 

Temas esses norteadores do 

Projeto Político Pedagógico de 

nossa escola. 

 

 

Carreira 

assistência. 

 

 

Professores 

Alunos 

Coordenadores 

Supervisão 

Pedagógica 

Sala de recursos 

Apoio 

Pedagógico 

 

 

 

Alunos 

Professores 

 

 

 

 

 

As turmas serão 

atendidas mês a 

mês no decorrer 

do  ano letivo. 

 

 

 

 

- Avaliação será 

realizada após a 

conclusão do 

trabalho do mês. 
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PROJETO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

TITULO:  Ações das coordenadoras pedagógicas 

RECURSOS MATERIAIS: Sala de coordenação, vídeos, etc 

OBJETIVO GERAL: Motivar e consolidar o trabalho coletivo, apoiar, desenvolver e executar o projeto do corpo 

docente, para maior aproveitamento do desempenho no ensino público 

PÚBLICO ALVO: Professores do CEF 01 do Cruzeiro 

 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista um corpo docente muito qualificado e experiente, observou-se a necessidade de uma noção 

pedagógica com o apoio e incentivo das coordenadoras pedagógicas, com o objetivo de organizar grupos de 

estudos, discussões sobre temas propostos, debates, sugestões de momentos cívicos e harmonizar o ambiente 

promovendo maior e melhor integração entre o corpo docente /direção e demais servidores. 

 

Objetivos específicos Ações Metas  Cronograma 

- Denominar o trabalho 

coletivo; 

- Trabalhos com 

incentivos, reuniões, 

- Estruturar relações entre 

os membros da escola 

- Durante as coordenações 

pedagógicas no ano letivo 
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- Conectar os indivíduos 

envolvidos no meio 

educacional; 

- Apontar alternativas para 

solucionar problemas; 

- Reunir ideias 

Sugerir metodologias 

inovadoras da prática 

escolar 

 

 

discussões de casos e 

estudos 

- Promover momentos de 

troca de experiências, 

verificando a conexão 

entre teoria e prática 

- Sugerir leituras, estudos 

e cursos; 

- Promover interação entre 

professor/família/ 

direção/servidores  

- Atividades diversificadas 

em sala e fazendo 

vivencias 

para um bom andamento 

do processo educacional 

- Dinamizar o trabalho 

coletivo 

- Avaliar o trabalho 

pedagógico 

-  Auxiliar o professor 

- Organizar o projeto 

interventivo  
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PROJETO LÚDICO EM ARTES 

  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

TITULO:  Lúdico em Artes 

TEMA PROPOSTO: Artes visuais no Ensino Especial 

RECURSOS MATERIAIS: vídeos, tinta guache, pinceis, giz de cera, cola e diversos papeis, carimbos, cola, tesoura e 

caderno de desenho, materiais de artes 

OBJETIVO GERAL: Criar desenhos, colagens, modelagens, pinturas, recortes, utilização de elementos da linguagem 

das artes visuais: pontos, linha, cor, forma, volume,  luz, rabiscos, utilizando procedimentos necessários para 

desenhar, pintar, colagem, gravuras 

PÚBLICO ALVO: Professores do CEF 01 do Cruzeiro 

 

JUSTIFICATIVA 

  O projeto lúdico em artes, visa a descoberta, imaginação, socialização, atenção, ritmo, associação e interesse. 

Onde se brinca por meio de experimentação de técnicas variadas em artes. O lúdico é de extrema importância para 
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os alunos de classe especial pois desperta saberes de forma prazerosa e essencial para o desenvolvimentos do 

aluno e habilidades e objetivos a serem alcançados. 

 

 

 

 

Objetivos específicos Ações Metas  Cronograma 

- Despertar a linguagem da 

arte 

- Trabalhar a criatividade 

individual e em grupo 

-  Estimular a criatividade 

- Apresentar artes 

diversificadas em seu 

contexto 

 

- Utilizar elementos das 

Artes visuais 

- Proporcionar um 

momento de descoberta 

através de desenhos 

- Trabalhos com 

incentivos,  

 

- Atividades diversificadas 

em sala  

- Observar as obras de 

artistas diversos 

- Representação gráfica do 

corpo humano 

- Diferenciar as técnicas 

atendendo e respeitando 

as dificuldade individuais 

- Desenho espontâneo 

- cores primarias 

- Estruturar relações entre 

os alunos 

- Dinamizar o trabalho 

coletivo e individual 

- Despertar a criatividade e 

o desenvolvimento 

emocional, lúdico e social 

-  Auxiliar os alunos, 

respeitando suas 

dificuldades 

- Organizar os trabalho 

para uma exposição 

- Durante  no ano letivo 
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- Adequar material/técnica 

para o aluno 

- Ampliar o conhecimento 

do mundo manipulando 

diversos materiais, 

explorando suas 

características e 

possibilidades de 

manuseio 

- Desenvolver a 

coordenação motora 

- Identificar cores primárias 

-Identificar figuras 

geométricas 

- Estimular o respeito e 

apreciação pelo seu 

semelhante 

- história em quadrinhos 

- Desenho livre 

- Obras de artistas 

- auto retrato 
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