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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A Proposta Pedagógica (PP) do Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília 

para o ano de 2019, teve inicio na semana pedagógica com a reunião dos docentes 

imediatamente após o processo de escolha de turmas. Nesse momento, fez-se uma 

avaliação dos feitos no ano de 2018 para então desenhar como seriam as ações 

para o ano de 2019 na visão dos professores. Já os pais,   participaram dessa 

construção inicial respondendo a um questionário à eles destinado por ocasião do 

dia temático cujo tema foi PROPOSTA PEDAGÓGICA – UMA CONSTRUÇÃO 

COLETIVA DA COMUNIDADE ESCOLAR (gráficos em anexo). Já os alunos, além 

de responderem ao questionários onde se buscou conhecer o grau de satisfação 

desse segmento em relação à escola e suas particularidades, tiveram ainda a 

oportunidade de expressá-las por meio de desenhos e textos a partir da questão A 

ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QUEREMOS. A presente PP foi o 

resultado de um trabalho conjunto elaborado com a participação de toda 

comunidade escolar considerando sua história, características e necessidades 

portanto,  um instrumento teórico metodológico que visa enfrentar os desafios do 

cotidiano da escola de forma conjunta, reflexiva, consciente, sistematizada, 

orgânica, científica e principalmente participativa. Pretende, principalmente, provocar 

o engajamento de todos os segmentos da comunidade escolar no desafio de propor 

e buscar as melhorias não só do ambiente escolar como também do cotidiano 

daqueles que dele participam. Do ponto de vista pedagógico, é o plano global, 

construído com a intenção de resgatar e valorizar os saberes adquiridos pelo 

educando levando-o a refletir acerca de seus conhecimentos e apropriar-se do saber 

científico consolidado pela compreensão plena dos conteúdos que lhe são 

ministrados.   

De acordo com o modelo de Organização Escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens, o Centro de Ensino Fundamental 2 de Brasília e sua equipe de 

docentes pretendem prioritariamente que os objetivos propostos nas disciplinas da 

Base Nacional Comum Curricular sejam plenamente alcançados por todos os alunos 

considerando a identidade e as necessidades de cada aluno como um ser em 

formação. Assim, se faz necessária a compreensão e obediência, aos princípios 

norteadores que envolvem as questões didático-pedagógicas, a concepção de 
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ensino-aprendizagem e a forma de avaliação do educando de acordo com as novas 

políticas educacionais implementadas pela Lei 9394/96 e suas alterações que 

estabelecem as Diretrizes para a Educação Nacional . 

 É um instrumento que por possibilitar a  ressignificação da ação de todos os 

agentes da escola a partir de contribuições individuais e coletivas , serve para 

subsidiar a organização do trabalho pedagógico, materializar o currículo e 

demonstrar as ações e realizações para a comunidade escolar considerando a sua 

história e identidade. Portanto é democrático, flexível, participativo, dinâmico, 

intencional, vislumbra objetivos, provoca o pensamento e o agir da comunidade 

escolar e enfatiza a função social da escola. 

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília foi inaugurado em 15 de 

março de 1959, porém foi oficialmente criado por meio do Decreto  nº 481-GDF  no 

dia 14 de janeiro de 1966. Somente em 07 de abril de 1993 foi reconhecido por meio  

da Resolução nº 4036 do Conselho Diretor da então FEDF. Inicialmente funcionou 

como Escola Classe 107 sul, depois  como  anexo do Centro de Ensino 

Fundamental Polivalente, porém, em virtude da demanda de vagas e também pela 

qualidade do trabalho realizado, a comunidade escolar se organizou e a Secretaria 

de Educação do DF acatou o anseio, transformando a Escola em Centro de Ensino. 

Somente com a Portaria nº 61 de 29 de junho de 1994, recebeu autorização para 

transformação em Centro de Ensino Fundamental, trabalhando com alunos da 5ª a 

8ª séries nos dois turnos (matutino e vespertino). 

No ano de 2010, após um referendo com a comunidade escolar sobre a 

mudança de atendimento, o CEF 02 de Brasília aderiu ao projeto de Educação 

Integral em tempo Integral (PROEITI) que passou a vigorar a partir de 2011 sendo a 

única escola da CRE/PP a oferecer o regime integral a todas as suas turmas. Como 

não havia à época uma modulação própria sobre o funcionamento da Educação 

Integral, a escola atuou sob orientações da extinta CEINT (atual COEIF) e 

Coordenadores Intermediários de Educação Integral da CRE/UNIEB/PP em 

consonância com a legislação que regiam o assunto, a saber:  
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 Portaria nº 01 de 27.11.2009 e Portaria Conjunta SECT/SEEEI nº 03 de 

14.05.2009. 

 Anexo da Portaria 1/2009 - Amparo Legal do Mais Educação – MEC. 

 Portaria Interministerial nº 17/2007, Lei 10.172 de 09.01.2001 e Decreto 

nº 7083 de 27.01.2010.  

          Atualmente atendemos a 199 alunos de 6º e 7º anos, em regime de educação 

integral com carga horária de 10 horas por dia.  

 

 

 

 

 2.1-  DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL  

 

NOME: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DE BRASILIA 

ENDEREÇO: SQS 107 Área Especial s/nº Brasília – DF  

CEP: 70.346 - 000 

CNPJ: 38.050.506 / 0001-88  

E-mail: cefundamental2@gmail.com 
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2.2.  EQUIPE DO CEF 02 DE BRASILIA 

DIREÇÃO  

Prof. CLÁUDIO GOMES DOS SANTOS (Diretor) 

Prof.ª ANA CRISTINA CRUZ GUIMARÃES DOS SANTOS (Vice-Diretora) 

Sr.   FRANCISCO AESER (Secretário Escolar) 

COORDENAÇÃO 

Prof.ª DANIELE BERNARDES PIMENTA (Coordenadora Pedagógica) 

Prof.ª MARIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA (Coordenadora da Educação 

Integral) 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

Prof.ª  DANIELA VIEIRA CARVALHO 

EQUIPE DE APOIO TÉNICO-ADMINISTRATIVO 

FRANCISCO AIESER PONTES DE AGUIAR 

LIANDRA NEVES MAGALHÃES 

APOIO PEDAGÓGICO 

CLÉIA DA CONCEIÇÃO M. BATISTA 

JAQUELINE TERESA AGUIAR 

JAYME JOSÉ PIRES JÚNIOR 

MARIA DAS MERCÊS P. DA S. SOUZA  

 

CORPO DOCENTE 

Prof.ª DORACIR MARIA DE SOUZA FEITOSA (HISTÓRIA) 

Prof.º ANDERSON MAGALHÃES PEREIRA  (CABI) 

Prof.ª  ELIANE SILVA CHRISTINO/ Mª ANIZIA DE L.SANTIAGO (LETRAMENTO) 
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Prof.ª ARLETE DE MENEZES (RACIOCÍNIO LÓGICO) 

Prof.ª  DIOGO ALVES RIBEIRO (RACIOCÍNIO LÓGICO) 

Prof.ª MARIA SELMA DOS SANTOS (SALA DE APOIO) 

Prof.   LUDMILLA C. DE AMORIM/ALESSANDER R. DE OLIVEIRA (JOGOS I)  

Prof.   VINÍCIUS FERNANDES DE CARVALHO (JOGOS II) 

Prof.ª ELAINE C. BARBOSA WETLER (BIBLIOTECA) 

Prof.ª ANA CRISTINA BUGNI DE SOUSA (SALA DE RECURSOS) 

Prof. FRANCISCO JOSÉ T. G. FERREIRA/ DANILO C. BERNARDINO (EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL) 

Prof.ª SARAH BEATRIZ B.RODRIGUES (LETRAMENTO) 

Prof.ª KLELIA LÚCIA RAMOS RODRIGUES (INGLÊS) 

Prof.ª ARLENE  OLIVEIRA V. SOHSTEN (ARTES) 

Prof.ª MARIA HERTZ M. C. MELO (CIÊNCIAS) 

Prof. MATHEUS FERREIRA (PORTUGUÊS) 

Prof.ª MARIA REGINA MARQUES GOMES (GEOGRAFIA) 

Prof. MURILO MORAIS RORIZ / JEFFERSON DA S. CARDOSO (MATEMÁTICA) 

Prof.ª ANDREA DE MACEDO RIBEIRO (SALA DE LEITURA) 

Prof.ª PATRICIA RENATA CORREA MARANGON (SALA DE RECURSOS) 

Prof.ª SUELY DE MATTOS F. ALVES (SALA DE LEITURA) 

Profª ALEXSANDRA LIMA M. FERRO (MATEMÁTICA) 

Profº ERICA SILVA CHIANCA/AGAMENON BRUNO DA S. MORAES (OFA) 

Profª KEILLA PIRES SENHORINHO (PORTUGUÊS) 

Profª LYS PINHEIRO PORTO (ED. FÍSICA) 

 

EQUIPE DE EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

ALINE  DOS SANTOS BATISTA     

CLARA FRANCO NEIVA      

JEFFERSON BATISTA CLARINDO    

ANNA MARIA DE LIMA SOUZA VABO    
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JULIMEIRE FERREIRA LIMA 

AURECY OLIVEIRA DE SOUZA BARROS 

JULIANIE CLARINDO BATISTA CHAVES 

FRANCISCO JOABIO DE A. P. JÚNIOR 

LUA NAIMA FROTA VICENTINI 

MAHYONA FERNANDES BWOCK 

PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUSA 

WELLINGTON MADSON DA SILVA  

 

EQUIPE DA MERENDA (Terceirizada) 

ALINE APARECIDA BRITO D. DE ARAUJO   

JANAÍNA ARAUJO DE SOUSA  

JOSEFA RIBEIRO SOUSA 

EQUIPE DA LIMPEZA (Terceirizada) 

CEZAR SILVA DA ROCHA  

CRISTIANE FERNANDES VIANA  

MARIA APARECIDA SIQUEIRA BEZERRA 

MARIA DO ROSÁRIO FARIAS SILVA 

MARIA ROZA DA COSTA ARRUDA 

EQUIPE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (Terceirizada) 

GONÇALO DIAS NONATO FILHO 

LUCIENE BESERRA A. LEMOS 

ALDO SOARES DE LIMA 

ELIZETE DIAS DOS SANTOS 
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2.3 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

TURNO HORÁRIO Nº DE 

TURMAS 

SÉRIES Nº 

ALUNOS 

Integral 07:15 às 

17:15 h. 

07 6º e 7º 

anos 

199 

Obs.: Atendimento de 10 horas no período integral.  

 

 

2.4 -  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 

ESPAÇO FÍSICO QUANTIDADE ESPAÇO FÍSICO QUANTIDADE 

Sala de professores 01 Sala de coordenação 01 

Salas de aula 07 Mecanografia 01 

Salas p/ lab. de 

informática 

01 SAA 01 

Banheiro p/ professores 02 Secretaria 01 

Direção 01 Vice Direção 01 

 Sala de Leitura 01 Sala de Recurso 01 

Banheiros p/ alunos 02 Sala de Orientação 

Educacional 

01 

Cozinha 01 Sala de Apoio/ESV 01 

Depósito Alimentos 01   
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3.   DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

3.1 FUNDAMENTO  

O Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília é mantido pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Está localizada em uma área de blocos 

residenciais da Superquadra 107 Sul, onde grande parte dos moradores são antigos 

e de famílias tradicionais. Possui o privilégio de estar em uma área histórica da 

capital, contudo, enfrenta algumas dificuldades devido ao engessamento estrutural 

em razão do tombamento arquitetônico estabelecido no local. 

 

3.2 – PERFIL DOS ALUNOS 

Sua clientela apresenta perfis distintos.  São crianças com faixa etária entre 11 e 

13 anos de idade, oriundos em sua maioria das Escolas Classes 108 e 308 sul, onde 

cursaram o 5º ano do Ensino Fundamental e tiveram o CEF 02 como escola 

sequencial de seus estudos a partir do 6º ano.  

Segundo dados coletados por meio de questionário (anexo) , concluiu-se que a 

maior parte é oriunda da classe baixa como filhos de empregados domésticos, 

vigias, porteiros, zeladores e outros que trabalham nos prédios e nos comércios das 

imediações e residem em  outras regiões administrativas como Paranoá, Itapoã, 

Riacho Fundo, Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia e  cidades do entorno de 

Brasília.  
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 No ano de 2018 um estudo feito por alunos graduandos do curso de 

Antropologia  da UNB, revelou que alguns alunos do 7º ano percorrem uma distância 

média de até 38 quilômetros diários para chegarem à escola (Planilha anexa). A 

grande maioria utiliza o transporte urbano e são usuários do sistema de gratuidade 

de passagem rodoviária (passe estudantil), outros, utilizam transporte coletivo 
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particular e outra parcela fazem uso de veículos próprios da família para chegarem à 

escola.  
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O questionário aplicado ao segmento de alunos no mês de março/2019 cujo 

objetivo era conhecer o grau de satisfação dos estudantes em relação à escola e 

outras particularidades do contexto escolar , revelou que dentre as insatisfações dos 

alunos, a mais evidenciada foi a saída do CIEF e por isso,  a realização da 

Educação Física  acontece na própria escola. Assim, concluímos que os alunos 

valorizam atividades extras-classes e espaços amplos que possibilitem atividades 

coletivas e de movimentos livres. 

 

A qualidade da merenda oferecida em quatro intervalos diários também foi 

alvo de avaliação feita por desenhos por parte dos discentes (anexo) que sugeriram 

algumas melhorias  ficando  a galinhada, estrogonofe de frango e as frutas  os de 

maiores preferencias. 

Entrevistados quanto ao horário integral (7:15 às 17:15) os alunos 

demonstraram uma boa aceitação (39%) considerando que a parte da tarde é 

destinada aos projetos e à momentos de recreação, oficinas e para realização de 

tarefas escolares em substituição aos deveres de casa. 

 Dentre as formas de avaliação, 45% dos alunos consideram eficazes as 

modalidades de provas escritas, testes, participação e trabalhos. 

A limpeza e segurança patrimonial da escola é feita por empresas 

terceirizadas e na opinião dos alunos é considerada eficiente (boa). 
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Nos questionamentos destinados  aos pais/responsáveis, observou-se que 

aos alunos  são oriundos de famílias tradicionais (moram com pai e mãe) compostas 

por 4 a 7 membros e residem em casas próprias.  

 



17 

 

 

 

 

O ensino médio aparece como o nível de escolaridade  da maioria dos pais e 

a renda familiar evidenciada é em média de 1 a 3 salários mínimos,  adquiridos  por 

meio do trabalho informal (15,6%), seguido de trabalhadores do comércio (60%). Os 

alunos do sexo masculino representam 51,7% do corpo discente e a cor 

predominante é a parda.  
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3.3 - PERFIL DA ESCOLA.  

Por ser escola de regime integral, o CEF 02 de Brasília carece de espaços 

para atender os alunos de forma adequada. Não dispõem de refeitório, auditório e 

quadra de esporte  o que contribuiria sobremaneira para um melhor trabalho 

pedagógico. 

 Entrevistados alguns segmentos (insatisfações e anseios dos alunos, pais, 

professores e servidores) foram apontadas algumas deficiências e a necessidade de 

melhorias nas instalações e equipamentos da escola,  a saber:  
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Deficiências evidenciadas no Espaço Físico:  

- Pátio com espaço físico pequeno   para a circulação e movimentação dos 

alunos 

- Falta de uma quadra coberta para abrigar os alunos em atividades 

recreativas durante o dia. 

- Necessidade de mais brinquedos para os alunos durante os intervalos 

(mesa de ping-pong, totó, aero rock, espirobol, etc.) 

- Inexistência de espaço físico próprio para a realização de alimentação dos 

discentes (refeitório) 

- Substituição dos ventiladores por condicionadores de ar em todas as salas 

de aula. 

- Janelas das salas emperradas. 

- Substituição das Televisões por outras com recursos mais avançados para 

aulas mais interativas. 

 

Deficiências Pedagógicas 

- Aprovação de alunos com dificuldades de escrita, leitura, interpretação e 

resolução de problemas envolvendo as quatro operações matemáticas. 

- Dificuldades/imaturidade no relacionamento pessoal dos alunos com seus 

pares (agressões físicas e verbais) assim como amizades abusivas entre alunos 

voltadas para a prática do bullying e para a automutilação. 

- Episódios constantes de “namoricos” gerando conflitos entre alunos, bem 

como de comportamentos e posturas de alunas projetados para a sensualidade e 

sexualidade precoce. 

Além da necessidade de aquisição, reparos, reformas e construção de 

equipamentos na estrutura física, percebe-se a importância de ações que visem a 

contribuir para o conhecimento de assuntos inerentes à fase (pré-adolescência) dos 

educandos, em razão de suas idades e curiosidades como por exemplo aulas, 

palestras, fóruns, seminários, encontros e visitas à lugares que contribuam para a 

clareza de informações e para a informação e  formação integral dos alunos.  



22 

 

 

3.4 -  PERFIL DO PROFESSOR/EDUCADOR 

 
O professor do CEF 02 de Brasília é, acima de tudo  um EDUCADOR. Aquele 

que estimula, orienta e organiza os multimodos para facilitar e efetivar o ensino-

aprendizagem. É dinâmico e autêntico no trato com o educando; trabalha com 

análise e questionamento das ideias, respeitando o ponto de vista de cada aluno e 

evitando sobreposição de seu pensamento. 

A rigidez do docente é substituída pela liberdade de expressão do alunado, 

condição indispensável à criatividade. O professor é estimulado permanentemente a 

estudar, questionar e analisar os fatos cotidianos observados em sala a fim de que 

perceba e sinta que a educação é um ato contínuo, permanente e ininterrupto. 

Permanentemente o corpo docente do CEF 02 de Brasília, em suas 

Coordenações coletivas,  analisa, discute e decide ações pedagógicas que busquem 

o maior envolvimento do aluno e, consequentemente, seu crescimento intelectual, 

humanístico, crítico e consciente. Além disso, outras ações são adotadas com vistas 

à melhoria das atividades na escola e também  às práticas didático pedagógicas 

como participação em cursos, viradas pedagógicas, palestras, encontros,  

seminários, entre outras. 

O CEF 02 de Brasília,  oferece ainda o Serviço de Orientação Educacional  

(SOE), Serviço de Apoio a Aprendizagem (SAA) e atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais na Sala de Recurso (SR). 

 

 

3.5 -  RECURSOS HUMANOS/ QUADRO FUNCIONAL  
 
 

A equipe do CEF 02 de Brasília é composta por Servidores das carreiras 

Magistério, Assistência à Educação, professores Contratados, Educadores Sociais 

Voluntários e Servidores terceirizados na vigilância, limpeza e alimentação. O 

quadro abaixo, demonstra como estão   distribuídos nas quantidades e funções , 

bem como o nível médio de escolaridade de cada grupo, informados em entrevista:  

 

Legenda dos níveis:   (1) 1º Grau    (2) 2º Grau    (3) Ensino Superior 
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3.6 - RECURSOS FINANCEIROS 

 Os recursos financeiros do CEF 02 de Brasília para esse ano de 2019 são 

provenientes do PDDE (Governo Federal) e PDAF (Governo Distrital) os quais são 

administrados pela equipe diretiva com supervisão do Conselho Escolar e do 

Conselho Fiscal. Outros recursos advêm de festas, doações e contribuições 

voluntárias (APAM). 

  

 

FUNÇÕES NÍVEL DE  

ESCOLARIDADE 

QUANTIDADE 

Diretor 3 01 

Vice-Diretor 3 01 

Secretário Escolar 3 01 

Auxiliar de Secretaria 3 01 

Professores 3 30 

Coordenador Pedagógico 3 01 

Coordenador Integral                                                                             3 01 

Orientador Educacional 3 01 

SAA 3 01 

Sala de Recursos 3 02 

Sala de Leitura 3 03 

Mecanografia 3 01 

Apoio pedagógico-disciplinar 3 02 

Auxiliar de Conservação e Limpeza  

(terceirizados) 

1 04 

Auxiliar de Merenda  (terceirizados) 2 03 

Vigia (terceirizados) 2 04 
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3.7.  ÍNDICES DE APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO  

 

CRE PP - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DE BRASÍLIA 

 6º  e 7º ANO 

Aprovados 

s/dependência 

Aprovados 

c/dependência 

Reprovados Abandono

s 
Total 

Alunos % Alunos % Alunos % Aluno

s 

% Alunos % 

2018 174 91 16 8,4 02 1,05 01  192  

 

3.8 – JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS ÍNDICES DO IDEB 

A não apresentação do Índices do IDEB deve-se ao fato de que o CEF 02 de 

Brasília atende aos alunos de 6º e 7º ano e por essa razão, não participam das 

provas que originam os Índices de Desenvolvimento Educacional Brasileiro- IDEB 

 

4 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 As políticas educacionais corroboram a democratização do ensino quando da  

elaboração do Plano Distrital de Educação , do Currículo em Movimento  e da Base 

Nacional Comum Curricular, onde são considerados os aspectos necessários ao 

desenvolvimento individual e social do educando quando a educação para 

democracia se faz imprescindível na formação do aluno plural. O acolhimento ao 

estudante é também ação colaborativa entre família e escola, sobretudo quando a 

formação educacional se dá em regime integral, onde os alunos permanecem dez 

horas do seu dia na escola. Assim, ao construir as Diretrizes Pedagógicas da 

Educação em Tempo Integral, a Portaria nº 1  de 27/11/2009 dispõe que 

[...] em uma escola de tempo integral e não em uma escola dividida em dois turnos, todas as 

atividades são entendidas como educativas e curriculares. Diferentes atividades- esportivas e de 

lazer, culturais, artísticas, de comunicação, de educação ambiental, de inclusão digital, entre 

outras – não são consideradas extracurriculares ou extraclasses, pois fazem parte de um projeto 

curricular transversal que oferece oportunidades para aprendizagens significativas e prazerosas 

(p.21) 

 Nessa perspectiva, o CEF 02 de Brasília propõe ao estudante um 

acompanhamento desde a sua alimentação (ofertando-lhe o café da manhã, almoço 

e dois lanches nos intervalos) até o acompanhamento pedagógico e atividades 

recreativas no mesmo espaço escolar. Claro que não se exclui a participação da 

família, porém, cabe à escola, boa parte da formação integral do estudante. No 

universo escolar é possível observar atitudes, comportamentos que direta ou 

indiretamente interferem no rendimento pedagógico, levando-o ao sucesso ou ao 
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fracasso. Não obstante, o acolhimento em suas carências sócio-emocionais ocorrem 

a partir da detecção de suas fragilidades e, por vezes, observa-se que alguns alunos 

preferem escutar seus professores, tê-los como conselheiros, confiar-lhes suas 

angústias e anseios à seus responsáveis. Daí, advém a singularidade da escola que 

não se contrapõe à pluralidade de seu papel em tempos atuais, necessitando 

sobremaneira, de uma rede colaborativa de apoio e estruturas físicas para tal 

acolhimento. 

Ademais, é fato que o aluno permanecendo dez horas do seu dia dentro da 

escola recebendo a educação necessária ao seu desenvolvimento individual e 

social, também  representa para seus familiares um conforto refletido na 

tranquilidade de poderem trabalhar sabendo que seus filhos estão protegidos dos 

riscos que a rua oferece. Portanto, indiscutível o papel social que a escola exerce na 

vida dos discentes e de sua família. 

 

 5 - PRINCIPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

A educação como prática da liberdade, segundo Paulo Freire, implica a 

negação do homem abstrato, isolado, desligado do mundo, assim como também a 

negação do mundo com uma realidade ausente de homens (FREIRE, 2005). Freire 

trouxe à luz da educação sistematizada e excludente (até então vigente nas escolas 

brasileiras) nova postura e função da escola a qual se abre para uma educação 

democrática, uma vez que insere em seu quadro a população mais carente. Assim,  

clama ao povo a participar coletivamente da sociedade, pensar a escola como 

espaço de troca de saberes e de vivências, pois leva em consideração suas histórias 

e necessidades o que torna a escola um instrumento de luta por igualdade em 

equalização de poderes.  

Partindo dos princípios que norteiam a Educação Integral nas escolas púbicas 

do Distrito Federal em que a integralidade busca dar a devida atenção aos alunos 

em todos os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais utilizando-se 

políticas públicas de diferentes órgãos articulados para contribuir sobremaneira para 

a melhoria da qualidade da educação (intersetorialização). Na prática, a 

transversalidade traduz as muitas formas de ensinar vinculando as aprendizagens 

aos interesses e saberes empíricos do aluno  que se coadunam por meio do diálogo 

escola-comunidade no âmbito da própria escola ou mesmo em outros espaços da 

comunidade como clubes, quadras comunitárias, praças etc.. (territorialidade). O 
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trabalho em rede é evidenciado pela troca de experiências entre os diversos atores  

oportunizando aos alunos diferentes conhecimentos. 

No contexto social, histórico e cultural da comunidade que o compõe, o CEF 

02 de Brasília reitera em sua Proposta Pedagógica, a busca por uma educação de 

qualidade, incorporando em seu trabalho didático-pedagógico a promoção dos 

educandos com a implementação de práticas que valorizam e respeitam suas 

vivências considerando os princípios epistemológicos do Currículo da Educação 

Básica da SEEDF a saber: 

Unicidade entre teoria e prática – Elementos articuladores entre as áreas de 

conhecimento/componentes curriculares e atividades práticas educativas que se 

conectam para favorecer o aprendizado dos estudantes permitindo-lhes conhecer a 

realidade e atuarem criticamente nos problemas existentes no contexto social  

resultando na superação das fragilidades antes detectadas.  

Interdisciplinaridade e Contextualização – Favorecem a abordagem de um 

mesmo tema em diferentes disciplinas de forma contínua e sistemática de modo a 

reforçar no aluno o aprendizado do conteúdo de uma disciplina (inter) ao mesmo 

tempo em que aprende o conteúdo de outra (intra). 

Flexibilização – Amplia a possibilidade de reduzir a rigidez curricular 

favorecendo o diálogo entre os conhecimentos  científicos e àqueles trazidos pelo 

aluno construídas em espaços sociais diversos de forma aberta, flexível e coletiva. 

Ao aportarem no CEF 02 de Brasília, os novos alunos bem como àqueles que 

já se encontram inseridos, passam a serem observados e  as ações e atitudes dos 

educandos no contexto escolar constitui o ponto de partida que impulsiona a prática 

pedagógica no sentido de mantê-lo e/ou torná-lo um ser educado, intelectual e  

socialmente aceitável. Ao final, espera-se que ele desenvolva a “percepção sobre a 

relação entre o que aprendeu e seus objetivos e interesses” e, por meio de 

incentivos constantes à descoberta e à valorização do pessoal, se torne cada vez 

menos objeto e cada vez mais sujeito de sua própria educação. 

A observação, análise  e avaliação constante desses resultados referenda e guia 

o fazer pedagógico da escola em consonância com o proposto no Currículo em 
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Movimento da SEEDF, com a LDBEN nº 9.304/96 art. 24 , Parecer nº 251/2013 do 

CEDF, Lei nº 13,005/2014, Portaria Interministerial nº 17/2007 regulamentada pelo 

Decreto nº 7.083/2010, Lei 9.795 de 1999  os quais possibilitam as aprendizagens, a 

partir da democratização de saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando 

os seguintes eixos transversais: Educação para a diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.  

A Educação em Direitos Humanos incorpora o princípio de empoderamento, o 

conhecimento de si, do outro, da realidade na qual se encontram inseridos com suas 

positividades e negatividades (Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 

2006). Nessa perspectiva, os professores das disciplinas da base nacional comum 

trabalham  em seus Projetos Diversificados (PDs) questões sobre  direitos e 

obrigações enquanto seres em formação. Busca-se ainda trabalhar  o respeito, a 

tolerância e a arte de mediar seus próprios conflitos. Os temas abordados nos PDs 

são: 

 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – trabalhado pela 

professora de Matemática; 

 A Arte de brincar – trabalhado pela professora de História 

 Ética e Cidadania – trabalhado pela professora de Educação Física 

 Civismo e valores de cidadania– trabalhado pela professora de 

Geografia  

 Literatura – trabalhado pelo professor de Português. 

A oferta do currículo para escola integral insere-se ainda no contexto do 

ensino por meio de atividades complementares trabalhadas nos projetos de 

Letramento, Raciocinio Lógico, Educação Ambiental,  Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena (CABI), ministradas no turno vespertino além de atividades sócio-

recreativas vivenciadas pelos discentes nas aulas de Jogos I e II também no 

vespertino.   

As oficinas ofertadas aos alunos  promovem um aprendizado que os 

estimulam a conhecer e aplicar na vida real o que lhes é ensinado  e levando-os a 
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assumirem  um compromisso com sua educação e serem protagonistas de seu 

próprio aprendizado.  

 A escola traz ainda em suas discussões a participação mais efetiva da 

comunidade quando a faz presente e envolvida nos projetos e ações que visam a 

melhoria da estrutura física da unidade de ensino oferecida aos estudantes. A 

colaboração com sugestões, mão de obra e financeira agregam à comunidade 

escolar valores de pertencimento e conservação do patrimônio, fatores importantes  

na busca de uma educação de qualidade que vai permitir o emprego de medidas 

capazes de combinar estudo e lazer.   

 

6. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

O ensino integral proposto pelo Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília  

se destina à formação de adolescentes, inclusive os que apresentam necessidades 

educacionais especiais, focado no desenvolvimento das potencialidades, na  

realização concreta de seus aprendizados bem como na preparação para o 

exercício da cidadania, considerando que, permanecendo dez horas do dia na 

escola e envolvidos em atividades lúdicas, os mesmos estarão imbuídos na 

construção de um futuro promissor e de certa forma,  protegidos das situações de 

risco que a rua oferece.  

Assim, e para que se concretize os planos  estabelecidos na presente 

proposta, é necessária a   implementação de ações administrativas, financeiras e 

pedagógicas que fomentem um fazer pedagógico comprometido com a educação de 

excelência , a saber: 

 Administrativas: Promover discussão sobre os principais 

direitos/deveres do cidadão elencados no Art. 5º da CRFB/88 bem como do servidor 

público do DF sob a égide da Lei 840 incluindo os contratados e terceirizados; 

Aplicar as punições cabíveis quando houver descumprimento dos regimentos e leis; 

Organizar reuniões periódicas para avaliar o desempenho dos servidores em suas 

respectivas funções; Promover a valorização dos servidores por meio de 
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mecanismos de profissionalização e responsabilização; Promover eventos sócio-

culturais que envolvam a participação de todos os servidores; Fazer levantamento 

junto à comunidade escolar das  necessidades de bens permanentes e de consumo  

por meio de questionários, rodas de conversas, etc; Fazer levantamento junto aos 

professores, de materiais didáticos e recursos necessários à melhoria de sua prática 

pedagógica em sala de aula; entre outras.  

 Financeiras: Utilizar os recursos financeiros do Programa de 

Descentralização dos Recursos Financeiros (PDAF) conforme legislação e 

participação efetiva do Conselho Escolar; Oferecer suporte financeiro às atividades 

desenvolvidas pela equipe escolar, por meio da unidade executora; Promover 

eventos pedagógicos que possam gerar recursos financeiros a serem utilizados em 

prol dos alunos; entre outras. 

 Pedagógicas: Manter o índice de zero por cento de evasão escolar; 

Promover estudos de temas específicos semanais com os professores para elevar o 

nível de qualidade das aulas; Aumentar a autoestima dos alunos defasados, dando 

atenção individualizada e estimulando aqueles com dificuldade; Realizar Projetos 

Interventivos com vistas ao alcance dos objetivo propostos em cada disciplina; 

Capacitar, adequadamente os profissionais da escola promovendo palestras e 

incentivando a participação em cursos; Promover estratégias de ensino 

diferenciadas por meio de tarefas individuais, discussão em sala, trabalhos em grupo 

e monitorias;  Realizar encontros bimestrais com professores, coordenador 

pedagógico, orientador educacional e direção em busca de soluções para os alunos 

com baixo desempenho escolar; Realizar reuniões bimestrais com os 

pais/responsáveis do aluno,  entre outras. 

  

No desenvolvimento do processo didático, o CEF 02 de Brasília busca: 

 

1. Conduzir o aluno no processo de “aprender a aprender”, a fim de 

ampliar a capacidade de convivência com a diversidade e a compreensão do 

cotidiano, analisando o presente como consequência do passado e a preparação 

para o futuro. 

2. Estimular a percepção da realidade, acreditando na aquisição de 

conhecimento e saberes, na construção de habilidades e na formação de 
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atitudes e valores, como partes igualmente importantes na formação dos 

indivíduos que conviverão com a diversidade das sociedades. 

3. Levar o educando a compreender-se, educar-se, cuidar de si e do outro de 

forma a contribuir para o seu desenvolvimento integral nas dimensões 

física, psicológica, intelectual, social, entre outras. 

 

6.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Melhorias do espaço físico: 

1 – Solicitar junto à engenharia da SEEDF a cobertura e fechamento (puxado) 

da área externa localizada no fundo da escola com vistas à ampliação e viabilização 

do espaço para o lazer dos alunos bem como para a realização de eventos e 

atividades extraclasse até dezembro/2021. 

2 – Disponibilizar a área do pátio (próximo à cantina) para a colocação de 

mesas e cadeiras para a realização das refeições dos alunos até dezembro /2021. 

3 – Adquirir brinquedos necessários ao lazer dos alunos durante os intervalos 

como mesas de ping-pong, totó, aero rock, e reativação do espirobol até 

dezembro/2021 

4 – Aquisição e instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula até 

dezembro/2021 

 

Melhorias do Pedagógico:  

1- Desenvolver um trabalho com os  professores dos diversos componentes 

curriculares, de forma interdisciplinar, com vistas a auxiliar os alunos a superarem as 

dificuldades de escrita, leitura, interpretação e resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações matemáticas.  

2- Otimizar os horários destinados à realização de tarefas com aulas de reforço 

e projetos interventivos com vistas à aprovação de 100% dos alunos para a série 

seguinte sem dependência; 

3- Proporcionar momentos de interação e integração entre os alunos bem como 

promover a conscientização da não violência no ambiente escolar com vistas à 

melhoria de 100% do relacionamento entre os discentes incluindo atividades e 
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palestras sobre bullying e automutilação a ser ministrada por órgãos e entidades 

parceiras. 

4-  Promover a realização de palestras para todos os alunos  sobre o tema 

sexualidade infanto-juvenil em conjunto com órgãos e entidades parceiras. 

 

7. CONCEPÇÕES QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

  As práticas pedagógicas e administrativas do CEF 02 de Brasília são 

balizadas principalmente nos preceitos da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) 

que à luz da Constituição diz que “A Educação, direito de todos, dever do Estado e 

da família ,será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, fundada 

nos ideais democráticos de liberdade, igualdade, respeito aos direitos humanos e 

valorização  da vida, e terá por fim a formação integral da pessoa humana, sua 

preparação para o exercício consciente da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.[...] , Lei  nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024), Lei 4.751/2012, 

Resoluções, Portaria Interministerial nº 17/2007, Currículo em Movimento da 

Educação Básica, Orientações Pedagógicas, Diretrizes de Avaliação, Regimento 

Escolar e demais legislações pertinentes.  

A qualidade social da educação passa obrigatoriamente pelas condições de 

acesso dos educandos e a sua permanência, com sucesso, na escola. Para isso 

acontecer é preciso que as políticas públicas se desenvolvam. O Plano Distrital de 

Educação do Distrito Federal prevê a ampliação da Educação em Tempo Integral 

em consonância com a proposta do Currículo em Movimento da Educação Básica 

da SEEDF, cujos pressupostos teóricos  baseiam-se  nos referenciais da Pedagogia 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural.  

Por acreditar que o aumento do tempo de permanência do estudante na 

Escola pressupõe a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais 

para um currículo integrado, o ensino requer ação didática e pedagógica sustentada 

em eixos transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) quais sejam: Educação para a Diversidade, 
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Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade.   viabilizando assim a produção do conhecimento por meio de uma 

prática pedagógica baseada na ampliação e na continuidade das aprendizagens do 

aluno. Essa permanência é sustentada por uma concepção de avaliação que busca 

aprimorar constantemente o processo de ensino e de aprendizagem em todas as 

suas dimensões. 

O educador tem a capacidade de mobilizar crianças e adolescentes para as 

diversas ações educativas, não obstante, os ciclos para as aprendizagens propõem 

a construção de uma escola que envolva todos os atores no contexto escolar, 

criando um clima de respeito à diversidade, de colaboração e liberdade.  Nesse 

sentido, a figura do professor, mediador entre o conhecimento científico e o 

conhecimento cultural (próprio do aluno) assume uma posição estratégica na ação 

pedagógica, a partir do momento em que compreende o processo em que está 

inserido e a organização do sistema do qual é integrante. 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO DA ESCOLA  

A Organização do Trabalho Pedagógico em ciclos, na escola, assenta-se na 

possibilidade de se recorrer a pedagogias diversificadas a fim de contemplar os 

múltiplos modos de aprender, tendo como base os preceitos da Pedagogia Histórico-

Crítica e da Psicologia  Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções teórico-

metodológicas do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF que 

consideram que o processo de ensino e aprendizagem parte das práticas sociais 

nas quais professores e estudantes estão inseridos.  

As aulas das disciplinas do Núcleo Comum são ministradas de segunda à sexta-

feira pela manhã, com início às 07h30min logo após o café servido aos alunos as 

07h15min. Em geral são aulas duplas com 45 minutos de duração cada o que 

resulta na regência aproximadamente de duas a três disciplinas por dia com término 

às 12h00min.  Às 12h00min começa a ser servido o almoço: organizadamente, os 

alunos vão até a bancada da cozinha e após receberem o prato, retornam para a 

sala para fazerem suas refeições na mesma mesa que utilizam para estudarem sob 

a supervisão do professor da última aula (almoço pedagógico). O intervalo é das 

12h15min às 13h00min, quando os alunos retornam para as salas e fazem as 
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tarefas e/ou estudam nos primeiros 45 min (1ª. Aula) acompanhados pelo professor 

que os auxilia na realização das atividades (acompanhamento pedagógico). Às 

segundas-feiras acontecem as oficinas a partir das 15h00min  para todos os alunos. 

No primeiro semestre serão realizadas as seguintes oficinas: 

 

 Cinema – ministrada pela professora Elaine Wetler (sala de leitura); 

 Artesanato – ministrada pela professora Sarah  (Letramento); 

 Francês – ministrada pela professora Daniele (Coordenadora) 

 Atletismo – ministrada pela professora Arlete (Raciocínio Lógico) 

 Futsal – ministrada pelos professores Alex e Vinícius (Ed. Física)  

 Brasília:  História e Patrimônio – ministrada pelo profº Anderson (CABI) 

 Xadrez – ministrada pelo professor Diogo (Raciocínio Lógico) 

  O mundo antigo e suas histórias  - ministrada pelo professor Danilo 

(Ed. Ambiental) 

 Desenho Básico  - ministrada pelo professor Bruno (OFA) 

As atividades que exigem mais espaço são feitas na área descoberta das 

escolas e para as demais atividades recreativas e/ou esportivas, utiliza-se a quadra 

de esporte da entre quadra 106/107 sul. As apresentações e palestras são 

realizadas no pátio interno e para melhor acomodação, os alunos levam as cadeiras 

para o pátio. Dependendo da atividade a ser realizada a equipe de professores e 

educadores sociais montam o espaço para a apresentação.  

As coordenações por área e as individuais são realizadas pelos professores e 

acompanhadas pela Coordenação e ocorrem nos dias pré-determinados. Às 

quartas-feiras, ocorrem as coordenações coletivas onde são discutidas  atividades e 

projetos a serem realizados no decorrer da semana norteados pelo planejamento 

bimestral. De acordo com as orientações da CRE-PP/UNIEB, são trabalhadas as 

temáticas e eventualmente os professores participam de coordenações coletivas em 

outros espaços determinados pela CRE/PP-UNIEB (Viradas Pedagógicas). A 

interdisciplinaridade e a contextualização são pressupostos básicos para elaboração 

das propostas e realização das mesmas. O Currículo em Movimento e a Base 

Nacional Comum Curricular são instrumentos de apoio e pesquisa dos docentes. 
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A educação inclusiva no CEF 02 se dá de forma acolhedora, com equidade e  

profundo respeito ao aluno PNEE independentemente de seu comprometimento. 

Com base nos objetivos preconizados pela LDBEN e imbuídos no desejo de um 

fazer pedagógico eficiente e de qualidade. Em relação alunos egressos, a equipe 

multiprofissional procura fazer contato com o professor/equipe de atendimento 

anteriores com vistas à aquisição de um conhecimento prévio e embasado acerca 

do(s) aluno(s) recém-chegados. A partir dessas informações e já na semana 

pedagógica, procuram juntamente com os professores das disciplinas curriculares,  

organizarem seus planos de aulas com vistas ao atendimento desses alunos como 

também dos já inseridos.  Ao chegarem à escola, os novos alunos são 

recepcionados por toda a equipe da escola e apresentados aos demais alunos 

enfocando-se sempre e reciprocamente a questão do respeito. No dia-a-dia, busca-

se envolve-los  de forma a participarem ativamente de todas as atividades 

propostas, e quando necessário, contam com o apoio dos Educadores Sociais 

Voluntários de forma acolhedora e respeitosa. 

O Conselho de Classe acontece sempre ao final de cada bimestre e por 

ocasião  das coordenações pedagógicas cujo plano de ação encontra-se anexo ao 

presente documento. Geralmente, contam com a presença de todos os professores 

das turmas, coordenação, profissionais da sala de recursos e membros da direção. 

A situação de cada aluno é tratada individualmente com projeção do carômetro para 

uma melhor identificação e avaliação  dos discentes pelos professores. Os alunos 

que não atingiram os objetivos propostos são evidenciados  e os projetos 

interventivos necessários ao seu alcance são imediatamente estudados e propostos.  

8.1 - RELAÇÃO ESCOLA /COMUNIDADE 

O CEF 02 de Brasília por iniciativa dos gestores e professores incentivam as 

famílias dos educandos a participarem do trabalho pedagógico por meio de 

convocações de responsáveis, reuniões de pais na escola, palestras educativas e/ou 

específicas para estudo de natureza psicopedagógico e aprofundamento dos 

assuntos concernentes à educação e aos alunos. Recebe e acata 

sugestões/reclamações de moradores dos blocos vizinhos e toma providencias 

quando necessárias. 
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O CEF 02 de Brasília tem um canal aberto com a família dos educandos via 

WhatsApp para fins pedagógicos e comunicação dos principais acontecimentos do 

dia-a-dia, e ainda,  para coletar sugestões de temas que permearão debates e 

discussões pertinentes, respeitando-se as peculiaridades e necessidades dos 

alunos, do grupo e do contexto social.  

 

      8.2 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 

Prof. Daniela Vieira Carvalho 

O CEF 02 de Brasília oferece também o Serviço de Orientação Educacional 

composto por profissional qualificado e especialmente preparado para acompanhar 

com atenção a vida escolar do aluno. Dessa forma, procura orientar seus alunos no 

que tange a problemas disciplinares na escola, à dificuldade de aprendizagem, ao 

relacionamento interpessoal, bem como à formação pessoal e profissional dos 

discentes. Compete ao SOE estabelecer as linhas de ação que regem a relação 

entre FAMÍLIA e ESCOLA. 

 

8.3 – SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA 

A sala de leitura/biblioteca, constitui um espaço de trânsito livre para os 

discentes, utilizada em horários pré-agendados em razão de só comportar 20 alunos 

por vez . É  percebida como um local de interação onde os alunos dispõem de  

espaço e um acervo de livros e periódicos para fins de leitura e/ou pesquisas nas 

diversas áreas do conhecimento, sobretudo, na disciplina de Português. Dar ênfase 

ao estudo da Língua Portuguesa é imprescindível para que tenhamos, na sociedade, 

cidadãos críticos, participativos e protagonistas no cenário social e político. Nesse 

sentido, a atuação do professor da sala de leitura está em sintonia com o proposta  

pedagógica da escola, sendo sua atuação diretamente ligada ao planejamento da 

equipe docente. Ao receber o aluno em seu local de trabalho, seja orientando-o 

quanto às fontes de pesquisa, seja auxiliando-o nas dúvidas que lhe surjam 

enquanto ali permanecer, o professor da sala de leitura  exerce o papel de 

interlocutor entre os componentes curriculares além de ser, por excelência,  um 

incentivador do saber. 
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8.4 – LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

O laboratório de informática, embora temporariamente inativo, traduz um 

espaço destinado  ao aprendizado como atividade complementar realizada no 

período vespertino em regime de escala por dia e por turma. Quando em 

funcionamento, limita-se ao ensino de noções de informática como edição de textos 

e planilhas eletrônicas, reprodução de som e imagens ministrado por monitor e/ou 

educador social com habilidade para tal, bem como para a utilização de qualquer 

professor que queira promover suas aulas utilizando os recursos tecnológicos ali 

existentes. 

 

      8.5 - SALA DE RECURSOS 

Prof.ª: Patrícia Renata Correa Marangon  

Prof.ª:  Ana Cristina Bugni De Sousa       

 A inclusão educacional é um conceito que ainda apresenta diversos olhares, 

diversas formas de intervenção.  A SEDF entende que é preciso uma atenção mais 

apurada para pessoas com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD) e Altas Habilidades (AH). Segundo a LDB, a educação especial é uma 

modalidade oferecida a estudantes com necessidades educacionais especiais, de 

modo a oportunizar condições favoráveis à sua aprendizagem, desenvolvimento e 

participação social autônoma e cidadã. A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) define como seu público os 

estudantes com deficiência (s), Transtorno Global do desenvolvimento (TGD) e com 

Altas Habilidades/Superdotação. Nas últimas décadas, os sistemas de ensino vêm 

promovendo ações que buscam a oferta de uma educação pública de qualidade 

social para essa população especifica, preferencialmente na rede regular de ensino.   

A educação especial, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

oferece, no Atendimento Educacional Especializado, meios, recursos e 

processos, configurando um serviço que visa “identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades especificas” 

(BRASIL, 2008, p.21).  na SEDF, o Atendimento Educacional Especializado  é  
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realizado nas salas de recursos, conforme definição das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), como um 

serviço de natureza pedagógica, conduzindo por professor especializado, que 

suplementa (no caso de estudantes com Altas Habilidades/ Superdotação) e 

complementa (para estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares 

desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da educação 

básica. 

O CEF 2 De Brasília possui uma Sala de Recursos Generalista que atende 

alunos com Deficiência Intelectual, Física e TGD’s matriculados nesta instituição, 

bem como os ANEE’s do CEF 01 de Brasília com as mesmas especificidades, 

sempre no contra turno das aulas regulares.  

 São atribuições desenvolvidas por esta sala: 

 Mediar ações e orientar os professores regentes quanto às atividades que 

devem ser desenvolvidas, respeitando os limites cognitivos,  motor e as 

especificidades  de cada aluno; 

 Fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua 

organização, facilitando a compreensão da criança  em relação à sala de aula; 

 Dar suporte aos professores regentes para organização de contextos 

educativos que favoreçam a atenção e a concentração dos estudantes nas 

atividades desenvolvidas em sala de aula. 

 Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante 

compreenda o que necessita fazer; 

 Organizar uma rotina diária previsível e adequada para cada estudante; 

 Identificar  e facilitar o acesso à sala de recursos de modo que o estudante 

possa se dirigir sozinho ao local de atendimento; 

 Elaborar tarefas de acordo com a complexidade, de modo a proporcionar ao 

aluno a necessária segurança emocional; 
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 Identificar a existência de fatores desencadeadores de problemas de 

comportamento; 

 Incentivar a comunicação do estudante, colocando à sua disposição 

mecanismos que lhe possibilitem pedir o auxílio que necessitar; 

  Acompanhar os ANEE`s, quando necessário, em atividades fora de sala de 

aula (hora cívica, apresentações no pátio, atividades na quadra) e fora da escola 

(visitas, passeios, aulas de campo, etc.); 

 Dar suporte à Direção e Secretaria nos assuntos referentes aos alunos 

atendidos, sempre que for solicitado; 

 Dar suporte aos professores regentes quanto às adequações curriculares; 

 Estar em constante contato com as famílias para relatar o desenvolvimento 

dos alunos, bem como solicitar ajuda no acompanhamento em casa; 

 Acompanhar as reuniões de conselho de classe e entrega de relatórios; 

 Participar das coordenações coletivas da escola e com a coordenação 

intermediaria da Regional de Ensino; 

 Fazer sensibilizações nas turmas e com todos os servidores da escola 
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8.6 - SALA DE APOIO E APRENDIZAGEM – SAA 

Psicóloga responsável: Maria Selma dos Santos 

 O Programa de Atendimento aos estudantes com Transtornos Funcionais 

Específicos é normatizado na Portaria nº 39 de me 09 de março de 2012 para atender 

alunos com dificuldade de aprendizagem e/ou comportamento em decorrência de:  

 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); 

 Dislexia; 

 Discalculia; 

 Dislalia; 

 Disortografia; 

 Transtorno De Conduta (TC); 

 Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC). 

Tal programa envolve um profissional itinerante em cada CRE/UNIEB e um profissional 

formado em Pedagogia ou Psicologia para atender em cada polo. 

Os alunos são atendidos em contra turno por duas vezes na semana por 1 hora-aula 

em cada grupo de 4 a 6 alunos que são encaminhados após a formalização no 

PAIQUE e finalizadas as ações previstas no nível do aluno. Tal encaminhamento é 

realizado pela coordenação intermediaria do SEAA, na figura do professor itinerante. 

Para esse atendimento, o Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília, atende em 

sua Sala de Apoio à Aprendizagem – Polo II as seguintes escolas:  

 CEF 01 de Brasília; 

 CEF 02 de Brasília; 

 CEF 03 de Brasilia 

 CEF 04 de Brasília 

 CEF 214 Sul 
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 EC 102 Sul; 

 EC 108 Sul; 

 EC 305 Sul. 

 

Objetivo Geral: 

Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva institucional e 

interventiva, sempre em articulação com os profissionais do SEEAA e Orientadores 

Educacionais, visando a diminuição das queixas escolares e manifestações de 

fracasso escolar. 

Objetivo especifico: 

Desenvolver as atividades sistematizadas orientadas pelo SEEAA e estratégias 

definidas em caso de estudo. 

Ações Pedagógicas  

 Trocar informações com os profissionais da SEAA e OE relacionadas aos alunos 

com Transtornos Funcionais Específicos; 

 Planejar as intervenções a serem realizadas com os alunos com TFE após leitura 

dos laudos médicos e relatório do SEAA; 

 Atender os alunos com TFE no contra turno, em dois encontros semanais em 

agrupamentos conforme sugerido em Portaria 39/2012; 

 Mapeamento do quantitativo de alunos por escola atendida no polo; 

 Convocação dos pais/ responsáveis para informações e orientações quanto ao 

atendimento no polo dos alunos com TFE; 
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 Participar das coordenações pedagógicas coletivas da escola em que atua 

semanalmente e nas demais Instituições Educacionais atendidas à medida em que 

houver solicitação e disponibilidade; 

 Providenciar relatórios sobre o atendimento do aluno com TFE na Sala de 

Apoio e devolutivas para a escola, família e professores; 

 Participar de formação continuada promovida pela EAPE; 

 Articular com a professora itinerante da SAA as dificuldades dos alunos do 

polo; 

 Orientar aos profissionais da escola onde se localiza o polo de atendimento e 

demais membros da comunidade escolar sobre os TFE; 

 Participar de reuniões semanais com a coordenação intermediaria da GREB 

para receber informações e orientações; 

 Participar de reuniões periódicas com o NUEEAA para receber informações e 

orientações. 

 

Avaliação  

 A avaliação dar-se-á processualmente para que cada ação possa ser avaliada 

e repensada de acordo com o seu objetivo. 

 Serão utilizados materiais diversos e jogos pedagógicos para a análise das 

intervenções e reorganização das atividades propostas, de acordo com o 

desenvolvimento individual dos alunos. 
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8.7- ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

 

Nesse ano de 2019, o CEF 02 de Brasília em razão da sua peculiaridade de 

oferta da Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI) e,  por possuir em seu 

corpo  discente  alunos portadores de necessidades especiais, conta com 12 (doze) 

educadores sociais voluntários distribuídos nos dois turnos. Dentre as atividades 

desenvolvidas, as principais são: 

 Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 

escovação dentária, nos intervalos/recreio, em atividades no pátio escolar, na 

educação física, em passeios e em outras atividades diárias.  

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos.  

  Desenvolver projetos e/ou oficinas com o (a) estudante, conforme a Proposta 

Pedagógica da Unidade Escolar. 

. 

9- PROGRAMAS E PROJETOS  

O CEF 02 de Brasília encontra-se inserido nos seguintes programas de 

governo: 

 Rede Integradora de Educação Integral da CREPP 

 Programa de Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI 

 

   10-  CONCEPÇÕES, PRATICAS E ESTRATEGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Os critérios de avaliação do CEF 02 de Brasília se baseiam no Regimento 

Escolar: das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal conforme os artigos 183, §1 e artigo 184 § 3:  
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 Art. 183 § 1 – avaliação formativa, 

processual, continua, abrangente, 

diagnostica e interdisciplinar, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os fatores quantitativos do desempenho do 

aluno; 

Art. 184 § 3 – no caso de serem adotados 

testes/provas, como instrumento de 

avaliação, o valor a eles atribuído não pode 

ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da 

nota final de cada bimestre.  

A dinâmica das avaliações desta Unidade de Ensino consiste na aplicação 

(pelos docentes, no decorrer do bimestre e após a conclusão dos assuntos 

trabalhados) de testes oral e escrito, prova bimestral, seminários, entrevistas, 

trabalho em grupo, pesquisa, estudo dirigido e atividades diversificadas que 

compõem, assim, as médias bimestrais  traduzidas ao final no alcance (A) de forma 

total, parcial (AP) ou o não alcance(NA) dos objetivos propostos em cada 

componente curricular. 

 Entendendo que o aprendizado se faz em todos os lugares e a todo  momento, 

a escola possibilita ainda atividades de visita monitorada a diversos órgãos 

governamentais e a outros,  em consonância com a proposta curricular desta 

Unidade de Ensino. Após as visitas, são realizadas atividades pertinentes ao 

assunto  selando o entendimento e a aprendizagem compondo, assim, aspectos da 

avaliação formativa. Não obstante e, compreendendo que todos apresentam 

múltiplas aprendizagens, são realizadas também, diversas ações em paralelo como: 

Feiras Culturais, Jogos Inter classes entre outras atividades, todas com o 

envolvimento do corpo escolar. 

 

10.1- SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A sistemática de avaliação é um componente indispensável no processo ensino- 

aprendizagem, pois permite analises no que se refere ao desempenho dos sujeitos 
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envolvidos, com vistas a redirecionar e incrementar ações pedagógicas. Tais 

avaliações ocorrem por ocasião dos Conselhos de Classe realizados ao final de 

cada bimestre letivo com a participação de todos os professores, coordenação e 

Direção.  

 Ao abranger os vários aspectos da formação integral do educando, o sistema de 

avaliação adotado pelos professores do CEF 02 de Brasília vai além dos critérios 

quantitativos (notas), em avaliações escritas, e insere critérios de valorização do 

desempenho formativo e auto avaliativo, pelo uso de metodologias conceituais, 

construção de projetos, condutas, inter-relações humanas e sociais. O educando é 

avaliado de forma continuada em que os aspectos qualitativos se sobrepõem aos 

quantitativos, além do acompanhamento do seu desempenho conforme dispõe o 

Regimento Escolar da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal. 

Aos alunos com necessidades educacionais específicas (ANEE), é assegurada a 

adequação curricular para flexibilizar a pratica educacional e a avaliação 

diferenciada, observando-se: 

I. A introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição individual 

do aluno; 

II. A modificação dos procedimentos, da organização didática e introdução de 

métodos; 

III. A temporalidade, com a flexibilização do tempo para realizar as atividades e o 

desenvolvimento de conteúdos; 

IV. A avaliação e promoção com critérios diferenciados, de acordo com as 

adequações e em consonância com a Proposta Pedagógica (PP) da I.E., respeitada 

a frequência obrigatória. 

As reuniões de pais para entrega dos relatórios ocorrem após a conclusão das 

avaliações pelo  Conselho de Classe quando os pais são chamados à escola para 

um encontro com os professores de todas as disciplinas onde são esclarecidas as 

potencialidades e fragilidades dos alunos bem como a entrega dos relatórios aos 

responsáveis. 
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10.2 - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA ALIADA À AVALIAÇÃO FORMATIVA 

  A avaliação formativa dá trabalho, requer que se diversifiquem instrumentos e 

procedimentos avaliativos, ela precisa se tornar uma avaliação encorajadora, porém, 

só será possível se houver um engajamento e pacto de qualidade negociado, com a 

formação e investimentos na carreira e na área caminhando pari passu com a 

implementação de políticas públicas efetivas. 

• Quando mapeados os percursos de aprendizagem, não se deve agrupar os 

alunos em níveis de dificuldades, mas diversificar as estratégias de ensino e 

avaliação. 

• O conselho de classe se torna um espaço ampliado da coordenação coletiva, 

isso diz respeito à necessidade de ressignificar esse espaço ampliando os termos de 

avaliar, pesquisar, planejar e de a escola se auto avaliar constantemente. 

• Avaliar na perspectiva da avaliação formativa – requer compreensão do que 

cada estudante precisa saber e conhecer o que se espera que ele aprenda, o que se 

deseja que ele realiza – docente realiza feedbacks ou retornos que permitem que o 

aluno se auto avalie para progredir. 

 

11 - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A organização da proposta curricular do CEF 02 de Brasília, baseia-se na 

utilização de diferentes instrumentos e procedimentos a fim de possibilitar as 

aprendizagens dos alunos na escola e busca corroborar avanços, progressos e a 

continuação de seu crescimento intelecto-cognitivo durante toda a trajetória do 

estudante.  

Na perspectiva de um ensino integral em tempo integral no qual se configura,  o 

CEF 02 de Brasília, além de abranger os conteúdos da base nacional comum, 

assegura aos seus discentes ações didáticas e pedagógicas sustentada em eixos 

transversais como Educação para a Diversidade, Cidadania e para a 

sustentabilidade concretizadas pela oferta da disciplina de CABI (Cultura Afro 

Brasileira e Indígena) e EA (Educação Ambiental). Aliados  à essas teorias, estão os 

projetos pensados e construídos nas oficinas que traduzem a prática do que é 

ensinado seja na confecção de peças e utensílios artesanais (oficina de artesanato), 

as que evidenciam a importância das diversas culturas mundiais e seus ancestrais 
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(mundo antigo e suas histórias), por meio da língua (oficina de francês), de recursos 

audiovisuais (oficina de cinema), de jogos e movimentos (xadrez, futsal e atletismo) 

do conhecimento do local onde se vive (Brasília: História e Patrimônio) bem como  

das diversas formas de expressão artística (oficina de desenho). 

Considerando a importância da articulação de componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada , a proposta contempla, ainda, eixos 

integradores como Letramento e Raciocínio Lógico, todos, ministrados por 

professores regentes no turno vespertino. Tais objetivos, debruçam-se, 

sobremaneira, na complementação e/ou aprimoramento das habilidades e 

competências dos alunos, a saber: 

CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA (CABI) – Promover e capacitar no 

educando potencialidades para a construção de seu conhecimento acerca das 

culturas afro-indígenas. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) – Incentivar e provocar no aluno a compreensão 

e responsabilidade da cidadania ambiental levando-o a compreender-se como 

parte integrante da natureza, crítico e transformador do meio em que vive. 

LETRAMENTO – Desenvolver a competência leitora, incentivar/aprimorar as 

habilidades artísticas-literárias bem como a compreensão, apreensão e domínio 

da escrita da Língua Portuguesa. 

RACIOCÍNIO LÓGICO – Reconhecer o significado dos números em diferentes 

contextos, praticar a leitura, interpretação e resolução de situações problemas 

envolvendo as quatro operações bem como conjuntos,  números e grandezas, 

expressões, sistemas  e funções.  

OFICINA DE ARTES (OFA) – Compreender a arte omo parte da história da 

humanidade. Identificar e aplicar elementos básicos das diversas linguagens  

artísticas.  

 

JOGOS I e II – Participar de atividades corporais estabelecendo relações 

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando 

características físicas e de desempenho de si e dos outros aceitando-os em suas 

diferentes características (pessoais, físicas, sexuais ou sociais)
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12- PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

12.1 Dimensão: Gestão Pedagógica 

OBJETIVOS             METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Conscientização e 

orientação dos 

professores  

100%  dos 

professores 

orientados para 

as práticas 

pedagógicas 

com base na 

organização 

em ciclos para 

as 

aprendizagens.  

Reuniões e 

Coordenações 

Pedagógicas 

voltadas para a 

orientação e 

auxilio dos 

professores 

quanto às 

prática 

pedagógicas 

(apresentação 

e discussão do 

Guia Prático) 

Discussão, Construção e  

entrega dos objetivos de 

cada disciplina para a 

Coordenação 

Professores e 

Coordenadores 

Até o final do 2º 

bimestre 
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12.2. Dimensão: Gestão de Resultados 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Assegurar o sucesso da 

aprendizagem  e 

aprovação dos alunos 

para a série seguintes 

Garantir o 

alcance  total 

e/ou parcial de 

100% dos 

objetivos 

propostos das 

disciplinas 

curriculares, 

aprovam 

do100% dos 

alunos sem 

dependência 

Aulas práticas 

e teóricas bem 

como a 

introdução de 

projetos 

interventivos 

necessários à 

compreensão 

e apreensão 

dos objetivos 

Resultados apresentados 

pelos alunos no final do 

bimestre, por meio do 

Conselho de Classe 

Professores e 

Coordenadores 

Bimestralmente 
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12.3.Dimensão: Gestão Participativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Envolver o maior número 

possível de integrantes 

da Comunidade Escolar 

e oportunizar momentos 

de diálogo/interações 

entre os diversos 

segmentos 

Conhecer, 

sistematizar e 

relacionar os 

anseios da 

comunidade 

escolar como 

um todo nos 

diversos 

aspectos 

Abertura e 

Utilização de 

canais de 

comunicação 

com a 

comunidade 

escolar 

Reuniões de pais e 

responsáveis, 

coordenações e reuniões 

de professores, rodas de 

conversas com alunos, 

servidores e comunidade 

vizinha  

Direção e 

Coordenação  

 Semestralmente 

ou em Dias 

temáticos e de 

reposição de dias 

letivos (sábados) 
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12.4. Dimensão: Gestão de Pessoas 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1-Convocar e integrar 

pais, mãe e alunos e 

profissionais da escola 

para participarem de 

discussões inerentes ao 

ambiente escolar como: 

disciplina, avaliações 

institucionais, direitos e 

deveres, valorização e 

reconhecimento do 

trabalho escolar, etc. 

 

 

 

 

 

 

Integrar todos 

os segmentos 

na discussão 

dos mais 

variados 

temas 

referentes ao 

funcionamento 

da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Convocações 

para reuniões, 

encontros e 

rodas de 

conversas no 

âmbito escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de participação e 

de contribuições 

observados nas reuniões 

e encontros promovidos 

na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção e 

Coordenação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre que se 

fizerem 

necessários 
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2-Incentivar os 

profissionais da escola a 

participarem de 

atividades internas ou 

externas como cursos, 

seminários, fóruns e 

debates relativos à 

assuntos escolares e 

práticas pedagógicas. 

 

100 % dos 

Profissionais 

treinados e 

orientados 

para 

contribuírem 

com o bom 

andamento da 

escola  

 

 

Divulgação de 

cursos e 

eventos 

promovidos 

pela 

EAPE/SEEDF 

ou outros 

autorizados 

pela Secretaria 

de Educação  

 

Certificação de 

participação e 

contribuições para a 

melhoria do ambiente 

escolar e das práticas 

pedagógicas 

 

Direção e 

Coordenação 

 

Sempre que 

surgirem cursos e 

oportunidades. 
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 12.5. Dimensão: Gestão Financeira 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A 

1 - Programar os 

recursos financeiros 

para aquisição de 

brinquedos e 

equipamentos 

necessários ao 

lazer dos alunos 

nos horários de 

intervalo   

 

2 – Solicitar junto à 

Engenharia da 

SEEDF a cobertura 

da área externa 

localizada no fundo 

da escola  

Adquirir 2 mesas de 

ping-pong, 1 jogo 

de totó, 1 mesa de 

aero-hockey e 

reativar o espirobol 

da escola. 

 

 

 

Ampliar os espaços 

da escola para  

atender às 

necessidades de 

lazer dos alunos 

incluindo práticas 

de atividades 

extraclasses. 

Incluir na ata de 

prioridades do 

PDAF para o ano 

de 2019 a compra 

de novos 

brinquedos e 

reforma do 

espirobol 

 

 

Abertura de 

processo via SEI 

para a cobertura 

de área externa. 

Autorização para a 

compra de novos 

brinquedos e reforma 

do espirobol por meio 

dos recursos do 

PDAF 

 

   

 

Aprovação por parte 

da Engenharia e 

autorização para 

fazer a cobertura da 

área externa.  

Direção e Conselho 

escolar 

 

 

 

 

 

 

Setor de 

Engenharia da 

SEEDF 

Anualmente 

 

 

 

 

 

 

Até 

Dezembro/2019 
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12.6. Dimensão: Gestão Administrativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Disponibilizar 

recursos humanos , 

serviços e materiais 

necessários à 

realização das 

atividades 

pedagógicas e 

administrativas da 

escola. 

Atender 100%  as 

demandas de 

professores, alunos, 

servidores e demais 

segmentos 

escolares em 

relação à materiais, 

serviços e recursos 

humanos no biênio 

2018/2019 

Reuniões 

setorizadas para 

conhecer as 

necessidades de 

cada 

setor/segmento e 

aplicação de 

enquetes  para 

melhoria dos 

recursos 

humanos e 

serviços 

prestados 

Listagem das 

necessidades de 

materiais,  e de 

melhorias dos 

recursos humanos e 

serviços  prestados à 

comunidade escolar 

Direção e Conselho 

Escolar 

Semestralmente 
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13 - PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONO GRAMA 

 

AVALIAÇÃO 

DAS ACÕES 

1-Trabalhar as 

interdisciplinaridades na 

escola  

 

2- Proporcionar 

momentos de trocas 

experiências 

3 – Passar os informes 

e obter  as devolutivas 

das pautas e 

discussões  já 

apresentadas 

Elaboração e apresentação da 

pauta de assuntos da 

Coordenação; 

Discussão dos tópicos e 

programação das ações. 

Acompanhar as ações e 

cobrar os resultados 

Escola da Natureza 

CIEF e outros 

Parceiros (UnB) 

Professores 

Regentes, 

readaptados, 

SOE, Sala de 

Recursos, SAA, 

Coordenadores 

e Direção 

 

SEMANALMENTE 

(quarta-feira) 

Discussão , 

questionamen

to e 

observações 

dos 

professores  

acerca dos 

resultados 

das ações 

propostas 
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14 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

A presente PP foi implementada ao longo do 1º semestre do ano de 

2019 com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e 

alcança as práticas e propostas com previsão até dezembro de 2021, no 

entanto e de acordo com a efetividade dos resultados, sua (re) avaliação dar-

se-á no primeiro bimestre de cada ano letivo susequente ou ainda sempre 

que se fizer necessário, pelo coletivo da escola. Os instrumentos utilizados 

são questionários a partir das observações e avaliação institucional do ano 

anterior. As discussões tem início já na semana pedagógica e se estendem 

durante o ano por ocasião das coordenações coletivas conforme previsão das 

pautas  e objetivam rever as ações que devem ser mantidas, melhoradas ou 

excluídas  inclusive os projetos. Além disso, serão realizadas reuniões com a 

participação de toda a comunidade escolar, propondo mudanças, 

aprimoramentos ou inserindo novas ideias que coadunem com as metas 

traçadas para o bom desempenho do ano letivo cujos registros far-se-ão 

constar em atas. 

  

15 – PROJETOS E OFICINAS DA ESCOLA 

15.1 – PROJETOS 

15.1.1 – Letramento 

15.1.2 – Raciocínio Lógico (RL) 

15.1.3 – Educação Ambiental (EA) 

15.1.4 – Cultura Afro Brasileira  e Indígena (CABI) 

15.1.5 – Futsal 

15.1.6 – Oficina de Artes (OFA) 
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15.2 – OFICINAS  

15.2.1 – Artesanato  

15.2.2 – Atletismo   

15.2.3 – Brasília – História e Patrimônio  

15.2.4 – Cinema  

 15.2.5 – Desenho Básico 

 15.2.6 – Francês  

 

15.2.7 –  Futsal 

15.2.8 – Mundo Antigo e suas Histórias 

15.2.9 – Xadrex  
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16 - QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E/OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 

ESCOLA   

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Letramento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver nos alunos a 

competência da escrita e de leitura e 

compreensão, a sensibilidade 

estética, a imaginação, a 

criatividade e o senso crítico. 

Despertar o interesse dos alunos 

pela leitura bem como pela escrita 

Conhecer as características 

estruturais dos textos . Conhecer a 

diferença entre sentido literal e 

sentido figurado; Conhecer alguns 

dos principais poetas brasileiros de 

destaque ;          Desenvolver as 

habilidades artísticas-literária dos 

alunos. Trabalhar a letra, a escrita e 

produçdos vários tipos de textos 

Aula expositiva 

dialogada, vivências/ 

dinâmicas, temas 

geradores e debates. 

Leitura de poesias 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah (6ºs anos) 

Anísia (7ºs anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de 

atividades voltadas 

para a escrita correta 

das palavras, leitura 

compreendida e 

contextualizada, 

redação de textos 

discursivos, de 

histórias e de 

autocrítica. 

 

Criação de poesias 

inspirados em 

vivencias e estórias 

contadas em versos e 

prosas de diversos 

autores e gêneros 

literários 
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Futsal 

 

Ensinar o futsal por meio da 

ludicidade de jogos adaptados 

trabalhando a inclusão e criando 

uma maior vivência na 

experimentação do esporte, 

evitando a exclusão e 

consequentemente o bullying 

 

Realização de  jogos 

recreativos, estafetas, 

jogos cooperativos, 

jogos desportivos, 

regras e brincadeiras 

 

Alessander (6º ano) 

Vinícius (7º ano) 

 

Evolução do aluno 

quanto à técnica do 

futsal, assim como 

suas regras.  Será 

objeto de avaliação a 

prática do respeito à 

individualidade de 

cada um.  
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Educação 

Ambiental (EA) 

 

 

Fomentar e incentivar no âmbito 

escolar atitudes e conhecimentos 

dos alunos voltados para a  

sustentabilidade, consciência 

ecológica e respeito à natureza e ao 

meio ambiente levando-o sentir-se 

responsável pela natureza e tudo o 

que há nela.. 

 

 

 

Aulas expositivas com 

discussões e debates 

 

Prof. Danilo 

 

Participação e 

realização de tarefas 

e atividades  além de 

trabalhos individuais 

e em grupos em sala 

de aula. 

Oficina de Artes 

(OFA) 

Incentivar os alunos  por meio do 

teatro, da música, das artes visuais 

e da dança  a criar, produzir e 

construir suas próprias teatralidades 

.Aulas teóricas e 

práticas com 

construção de cenas e 

cenários  utilizando os 

recursos disponíveis e 

de acordo com cada 

tema 

Profº Bruno  Apresentações 

teatrais e outras 

avaliando a 

participação, 

compromisso, 

expressões e 

desenvoltura dos 

alunos 
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Cultura Afro 

Brasileira e 

Indígena (CABI) 

Reconhecer a importância dos 

povos indígenas e africanos para a 

formação do povo brasileiro, suas 

características e manifestações 

sociais, culturais e religiosas  

 

 

 

Aulas expositivas e 

dinâmicas com 

projeção de filmes e 

documentários, 

trabalhos de pesquisa 

e vivências em sala de 

aula 

Profº Anderson Confecção e 

apresentação de 

trabalhos e atividades 

individuais e em 

grupo sobre os povos 

indígenas e africanos 

inclusive Comidas, 

danças, músicas e 

etc.) 

 

Raciocínio Lógico 

(RL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver, por meio de desafios 

lógicos, a fala, a maneira de falar, 

de se expressar; Estimular o 

interesse pela descoberta, reflexão 

e atenção por meio da execução 

dos jogos lógicos-matemáticos; 

Identificar a aplicação de questões 

de lógica no dia-a-dia, 

especialmente na argumentação e 

na linguagem matemática; etc.. 

 

Auxiliar no 

desenvolvimento do 

raciocínio lógico de 

forma criativa e 

motivadora;Apresentar 

aos alunos novas 

ferramentas de 

aprendizagem como 

jogos, recursos de 

informática, recursos 

materiais que a escola 

possui. 

 

Profª Arlete (6º ano) 

Profº  Diogo (7ºano) 

 

 

 

 

 

 

 

Participação, 

interesse,cooperação, 

disposição, disciplina 

e respeito aos 

colegas e grupos na 

realização das 

atividades propostas.  
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OFICINAS 

 

 

1-Artesanato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Despertar as habilidades manuais 

dos alunos; Desenvolver a 

concentração, habilidade e 

aprimorar a coordenação motora 

incentivando o respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

 

Aulas teóricas e 

práticas enfatizando 

as técnicas e 

utilização de materiais 

recicláveis para 

confecção de objetos 

e utensílios artesanais 

(cartões, bichos de lã, 

caixas de papel, 

pulseiras de 

miçangas, porta jóias, 

origamis, marca-

páginas e etc...) 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

 

 

Profª : Sarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 

Confecção e 

exposição de objetos 

e utensílios 

produzidos em sala 

observando-se o 

empenho, o 

compromisso e o 

avanço na perfeição 

dos objetos 

construídos. 
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2-Atletismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver nos alunos a prática do 

Atletismo nas modalidades de 

corrida com e sem obstáculos, 

trabalhando as habilidades motoras, 

de equilíbrio e principalmente de 

interação com seus pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas práticas e 

teóricas sobre o 

Atletismo, atividades 

de  alongamento, 

corrida em velocidade 

e corrida de fundo, 

trote intervalado, 

mostra de troféus e 

medalhas 

conquistadas no 

esporte e exibição de 

filmes que falam sobre 

a modalidade (Meu 

pai, meu herói; 

Carruagem de fogo,e 

outros... 

 

 

 

 

 

 

Profª  Arlete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de mini-

competiçoes, jogos e 

atividades educativas, 

exercícios e redações 

sobre o tema e sobre 

os filmes exibidos. 
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3-Brasília:História 

e Patrimônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despertar o interesse pela história 
da cidade que abriga a escola onde 
estudam; 
Confecção de maquete da quadra - 
parque modelo da 308 sul; 
Instigar a participação dos alunos no 
desenvolvimento de habilidades 
artísticas; 
Conduzir o aluno à percepção de 
seu papel enquanto elemento 
transformador do espaço em que 
vivem; 
Desenvolver habilidades manuais e 
artísticas; 
Desenvolver noções de espaço, de 
proporção e dimensões 
matemáticas; 
Despertar a consciência para o uso 

de materiais sustentáveis para a 

realização de trabalhos escolares 

 

 

 

 

 

Apresentação do 
projeto O Plano Piloto, 
de Lúcio Costa: vídeo-
documentário, fotos e 
livros. 
 
Visitas a quadra 
modelo 308 sul: 
Escola Classe, Escola 
Parque, biblioteca, 
Cine Brasília, Clube 
de Vizinhança, 
Igrejinha de Fátima e 
prédios residenciais e 
praças. 
Visita ao Espaço 
Lúcio Costa, na Praça 
dos Três Poderes. 
Visita ao Inst. 

Geográfico 

 

 

 

 

 

Profº Anderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redações e produção 

de relatórios, 

confecção e 

exposição de 

maquetes  dos locais 

visitados. 
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4-Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentar com filmes o contexto da 

história do cinema, participar dos 

Dias Temáticos da escola e 

apropriar-se do espaço da chamada 

“quadra do cinema de Brasília” 

(107/108 sul), onde a escola está 

inserida geograficamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeção de filmes da 

história do cinema 

bem como de temas 

transversais previstos 

no CNM; 

Estimular a leitura das 

obras literárias nas 

quais os filmes foram 

baseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Elaine Wetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversas, debates e 

apresentação de 

peças teatrais 

relacionadas aos 

filmes trabalhados. 
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5-Desenho 

Básico I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver junto ao educando 

habilidades como a rreflexão 

artística, a observação, a criação e o 

treinamento psicomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas teóricas e 

práticas para 

construção de 

projetos artísticos 

utilizando diversas 

técnicas de desenhos  

e a arte do traço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profº Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação, 

avaliação  e 

pontuação das 

técnicas utilizadas 

com exposição e 

apresentação dos 

trabalhos feitos pelos 

alunos. 
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6-Francês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer sobre a língua e a cultura 

francófonas, o vocabulário francês 

na escrita e na oralidade (alfabeto e 

letras e pronúncia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do 

alfabeto, verbos e 

pequenos diálogos 

entre os estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentações de 

canções, traduções e 

ditados de palavras e 

expressões de 

diversos países 

francófonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

7-Futsal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentar a criação e adaptação 

de regras que possibilitem a 

inclusão, interação e o espírito 

competitivo entre os alunos de 

forma saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas teóricas e 

práticas sobre a 

modalidade e seus 

fundamentos, 

enfatizando os 

aspectos sociais 

(disciplina, 

organização, respeito 

e tolerância) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profº Alessander   

(6º ano)  

Profº Vinícius         

(7º ano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competições, jogos e 

treinamentos 

observando e 

avaliando a interação,  

a  postura e a 

obediência às regras 

por parte dos alunos.  
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8-O Mundo 

Antigo e suas 

histórias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão da diversidade da 

vida humana com apresentação das 

distintas maneiras de  transmissão 

de conhecimento, percebendo a 

importância e a presença do mundo 

antigo na realidade atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas expositivas , 

apresentação de 

textos e materiais que 

mostram as diversas 

formas de vida e de 

comunicação do 

mundo antigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profº Danilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de 

materiais escritos e 

concretos (escrita 

cuneiforme na argila) 

e avaliação da 

aprendizagem por 

meio do 

reconhecimento de 

obras cânones da 

literatura antiga. 
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9-Xadrex 

 

Promover a  interação e integração 

dos alunos por meio do jogo de 

xadrez estimulando o raciocínio 

rápido e a tomadas de decisões 

favorecendo a contextualização do 

jogo com as demais disciplinas   

(interdisciplinaridade) 

 

Informações sobre a 

história do xadrez e 

dos grandes mestres 

por meio de vídeos; 

Disponibilização de 8 

(oito) tabuleiros de 

xadrez para a prática  

entre os alunos  sob 

orientação  do 

professor 

 

Profº Diogo 

 

Exercícios teóricos e 

práticos de tipos de 

“mate”, avaliando as 

condições para a 

realização do “roque” 

e de estratégias para 

um melhor 

posicionamento das 

peças no próprio 

jogo, em relação aos 

adversários 
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APÊNDICE 

 Questionário aplicado com os alunos em - 2019  

 

1 - Qual o seu sexo? 

 

2 - Qual a sua faixa etária? 

 

3. Como você se autodeclara? 
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4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

5 - Em que região administrativa você mora? 

6. Com quem você mora atualmente? 

7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, 

museu ou teatro? 

8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

 

9. Quantos membros de sua família moram com você? 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 
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11. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? 

 

12 - Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera 

adequado: 
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13- Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim. 

 

14. Registre aqui suas sugestões e observações para a melhoria do nosso 

trabalho.
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Questionário Socioeconômico Pais - CEF 02 de Brasília 2019 
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DISCIPLINA OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

PORTUGUÊS  Localizar a ideia principal de textos verbais e não verbais 

 Diferenciar tese e argumentos, em textos opinativosa 

 Embasar a própria opinião sobre temas propostos em argumentos 

consistentes 

 Reconhecer a língua padrão como elemento de convergência entre 

os falantes das diversas variantes linguísticas 

 Expressar-se em modalidade escrita de forma clara, co mperíodos 

que façam sentido para o leitor 

MATEMÁTICA  Conhecer, ler e escrever os símbolos no sistema de numeração 

romano. 

 Entender, reconhecer, ler e escrever no sistema de numeração 

indo-arábico. 

 Reconhecer o conjunto dos números naturais; entender a ideia de 

antecessor e sucessor e identificar a diferença entre número, 

numeral e algarismo 

 Conhecer os significados da adição e aplicar suas propriedades na 

resolução de problemas. 

 Conhecer os significados da subtração e aplicar a relação 

fundamental na resolução de problemas. 

HISTÓRIA  Compreender diferentes formas de noção de tempo e periodização 

dos processos históricos 

 Analisar a distinção entre história e memória 

 Conhecer e comparar algumas hipóteses científicas sobre o 

surgimento da espécie humana na sua historicidade 

 Caracterizar a vida humana no período paleolítico e diferenciá-la da 

vida do neolítico 

GEOGRAFIA  Geografia como Ciência • Conceitos e importância. 

 Geografia como Ciência • Classificação e finalidades. 

 Geografia como Ciência Relação Ser Humano/ Natureza e 

Sociedade. 

 Geografia como Ciência • O trabalho e a transformação do espaço 

geográfico. 

 

CIÊNCIAS  Reconhecer os hábitos de higiene como indispensáveis para a 

saúde humana. 
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 Perceber que a água participa de um ciclo global e contínuo 

provocado pela energia solar 

 Reconhecer as mudanças de estados físicos da água. 

 . Caracterizar e classificar em homogênia e heterogênia a mistura 

de substâncias como água e sal, água e óleo, água e areia, etc. 

 Identificar a ocorrência de transformações químicas a partir da 

comparação entre o estado inicial do sistêma (reagentes) e o 

estado final (produtos). 

 Reconhecer as propriedades específicas da matéria (ponto de 

fusão e ebulição, e densidade). 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  Pesquisar estudar os benefícios que a atividade física regular 

exerce sobre o corpo humano, tendo em vista a promoção da 

saúde 

 Registrar os conhecimentos aprendidos (através da oralidade, 

desmpenhos, textos escritos, paineis ,etc) 

 Conhecimentos sobre o corpo e os seus desenvolvimentos 

(aspectos culturais, históricos, políticos, religiosos e sociais) 

INGLÊS 
 Usar saudações e apresentações pessoais  

 Identificar o ambiente e objetos escolares; 

 Descrever o ambiente e objetos escolares 

 Reconhecer as cores 

 Reconhecer os alimentos, expressando gostos e preferências 

 Descrever os alimentos 

 Identificar estado das pessoas e objetos 

 Compreender textos curtos e simples 

ARTES  Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte 

rupestre e utilizar as noções trabalhadas em produções artísticas. 

 Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à 

análise e ao entendimento, por meio da produção de pintura 

corporal com padronagem indígena. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das 

artes visuais e utilizar as noções trabalhadas em produções 

artísticas. 

 Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das 

artes visuais – Grafitti. 

 Desenvolver a capacidade crítica de leitura e releitura de uma obra 



98 

 

 

por meio da técnica de desenho e/ou colagem. 

 Produzir artisticamente a partir dos conteúdos trabalhos sobre Arte 

Urbana (Graffiti - Stencil) 

 Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas 

influências e contribuições como instrumento de transformação 

social  

 Conhecer a linguagem do grafite em suas dimensões histórica e 

técnica  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  Compreensão da importância de medidas afirmativas, indiivudais, ou 

coletivas, para contribuir para uma vida mais harmoniosa com o meio em 

que nos encontramos 

 Conscientização do pertecimento de si ao meio ambiente 

 Reflexão sobre o seu próprio meio e qual o seu papel nele 

RACIOCÍNIO LÓGICO  Executar as atividades propostas 

 Conhecer outros sistemas de numeração (egípcio, romano) 

 Comparar números naturais, reconhecer antecessor e sucessor 

 Resolver situações, problemas compreendendo diferentes significados 

das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação que envolvem números naturais 

 Resolver expressões numéricas que contenham operações com números 

naturais 

LETRAMENTO  Leitura de gêneros diversos e percepção de suas características 

 Compreensão e interpretação de textos adequados à série 

 Elaboração de textos dos gêneros com coesão e coerência 

 Reescrita dos textos e percepção dos erros linguísticos 

 Progressão em ortografia e ampliação de vocábulos 

JOGOS  DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR (MOTOR, COGNITIVO, SÓCIO-

AFETIVO) 

 ATIVIDADES ESPECÍFICAS (PASSE, RECEPÇÃO, DRIBLE) 

 ATIVIDADE EXTRA (REDAÇÃO, ATIVIDADES EM SALA) 

CULTURA 

AFROBRASILEIRA E 

INDÍGENA 

 Compreender a geografia, a diversidade e a riqueza das civilizações antigas 

da África 

 Compreender e identificar as relações entre as culturas africanas com a 

história do Brasil 
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