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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

   A escola, como ambiente de múltiplas vivências, tem sido palco de diversas transformações 

experimentadas pelos estudantes. É parte primordial na formação integral do indivíduo como cidadão, 

e, tendo em vista tal responsabilidade é que se faz necessária a formulação de uma Proposta 

Pedagógica que coadune com os objetivos que a instituição de ensino, com suas especificidades e 

características únicas, visa alcançar. 

 

A Proposta Pedagógica é um instrumento flexível, que vem sendo aprimorado ao longo do 

tempo, com a participação do maior número de integrantes da comunidade escolar. Nela devem sempre 

estar claros aspectos como a função social da escola, os objetivos a que se propõe a instituição de 

ensino. Subsidia a organização do trabalho pedagógico realizado e se demonstra uma forma de 

materializar a aplicação do currículo. É avaliado de forma contínua, de acordo com a necessidade da 

realização de ajustes.  

 

Como documentos norteadores, lançou-se mão do Currículo em Movimento do Distrito Federal, 

bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Regimento Escolar e legislações 

pertinentes.  

 

Para embasar a formulação da atual Proposta Pedagógica, recorreu-se aos projetos já existentes, 

que através de discussões com a comunidade escolar devem ser aprimorados.  

 

Desta maneira, a instituição de ensino, em data prevista no calendário da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, realizou um convite à comunidade escolar para que se oportunizasse a 

discussão acerca dos projetos já realizados pela escola, sua infraestrutura, serviços oferecidos, dentre 

outros aspectos. Foram realizados questionários através dos quais tais informações foram obtidas, 

sendo que houve uma discussão prévia em sala de aula envolvendo os alunos, seus pais e/ou 

responsáveis, mediada pelos professores. Os questionários geraram dados que serviram para mapear os 

segmentos da comunidade escolar.  

 

A Proposta Pedagógica é um instrumento ideológico, político, que visa à participação de todos 

os segmentos da educação contemplando todas as dimensões. 

Nesse enfoque consideramos que o trabalho constituir-se-á de metas e estratégias a serem 

desenvolvidas a curto, médio e longo prazo em consonância com os eixos transversais – Educação para 

a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade, num esforço conjunto de toda comunidade escolar para realização de um objetivo 

comum numa perspectiva de qualidade social. 
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HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 

O Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília iniciou suas atividades em 24 de junho de 1971, 

funcionando, inicialmente, na Escola Classe 304 Sul, já que o prédio onde deveria se instalar 

encontrava-se ainda em construção. Para dirigir esta escola foi designada a professora Alzira Maria 

Auxiliadora Crelier de Araújo, como primeira diretora. 

Foi criada de acordo com Plano Diretor de Brasília com a denominação de Escola Classe da SQS 

103, sendo vinculada ao complexo “B” de Brasília. Em 11/02/77 sua denominação foi alterada para 

Escola Classe 103 Sul. Já em 20/10/80 passou a ser vinculada ao Complexo Escolar “A” de Brasília. 

No dia 11/10/2001, finalmente, sua denominação foi alterada para Centro de Ensino Fundamental 03 de 

Brasília, em virtude da demanda pelos anos finais. 

Em 2007, o Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília apresentava uma situação crítica de falta 

de identidade, casos de violência e uma grande quantidade de alunos em defasagem, estigmatizada com 

referência negativa em educação.  

Em 2008 iniciou-se um processo de construção de identidade da unidade escolar, baseada no 

diagnóstico realizado no segundo semestre do ano anterior pela direção que assumiu neste momento 

crítico. A partir de uma filosofia em que “Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas 

o sonho que se sonha junto é realidade”. (Raul Seixas) 

Diante da realidade crítica que este CEF estava vivenciando e na perspectiva de incentivar o 

protagonismo estudantil, em 2012 foi iniciada a Pedagogia de Projetos na gestão da Professora Sheila 

Cristina Moreira Santana (diretora) e Professora Simone Angélica Alves Passos (vice-diretora). Em 

2015 com aposentadoria da Professora Sheila, a Professora Simone assumiu a direção e a professora 

Cleidnéya da S. J. Bandeira, até então coordenadora pedagógica, foi convidada para assumir a vice-

direção. Em 2016 aconteceram as eleições e teve como vencedora a chapa única composta pelas 

Professoras Simone e Cleidnéya, diretora e vice-diretora respectivamente, conforme a Lei Nº 4.751, de 

7 de fevereiro de 2012, artigo 38, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática: 

   Art. 38. A escolha do diretor e vice-diretor será feita mediante eleição, por voto 

direto e secreto, dedado o voto por representação, sendo vitoriosa a chapa que alcançar a maior 

votação. 

O CEF 03 de Brasília está localizado em área urbana na SQS 103 Área Especial, telefone: 3901-

1533, e-mail: cef03brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br , mantida pela Secretaria de Estado Educação do 

mailto:cef03brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br


6 

 

Distrito Federal, CNPJ: 00394676-0001, SBN Quadra 02 Bloco C- Edifício Phenícia CEP 70.040-020. 

Fone: 3901-3176. Esta instituição de ensino está vinculada à Coordenação Regional de Ensino do 

Plano Piloto e funciona nos turnos matutino e vespertino, ofertando Ensino Fundamental de 09 anos, 

atendendo aos anos finais do Sistema de Ciclos para as Aprendizagens. São quatrocentos e vinte e oito 

alunos matriculados e distribuídos em dezesseis turmas, sendo que uma turma é Classe Especial que 

atende dois alunos TGD’s.  

  

 

Equipe pedagógica: 

 

NOME FUNÇÃO 

Adriana  Educadora Social Voluntária 

Ana Meire Bezerra da Maia Professora de Inglês 8ºs e 9ºs anos 

Ana Paula Cavalcante de Albuquerque Professora de Português 8ºs anos 

Andréa Passos Palaci Coordenadora Pedagógica 

Carmem Lúcia Pacheco  Professora de Matemática 8ºs anos 

Cleidnéya da S. J. Bandeira Vice-diretora 

Cristina C. Oliveira Professora de Geografia 8ºs e 9ºs anos 

Emerson Cavalcante dos Santos Supervisor Pedagógico 

Eucilene Pereira Pinto  Professora de História 8ºs e 9ºs anos 

João Batista de Souza R. Neto Professor de Português 6ºs anos 

José Washington Aguiar  Professor de Matemáticas 6ºs anos e de Ciências 7ª 

Juliana Fonseca O. Ximenes Professora de Português 9ºs anos 

Lucinéia de Fátima Nepomuceno  Professora de Português 7ºs anos 

Patrícia da Costa Pedras Professora de Matemática 7ºs anos e Ciências 6º ano A 

Maria de Fátima P. de S. Guimarães  Orientadora Educacional 

Maria da Conceição F. da Silva Chefe de Secretaria 

Maristela B. C. de Melo  Assistente Pedagógica 

Maristela G. L. Ataíde Professora de Matemática 8ºs anos  

Maurício Meira de Sousa Professor da Sala de Recursos 

Mônica de Moura Quaranta Pedagoga da EAA (Itinerante)  

Nicole de Jesus Teixeira  Professora de Artes dos 6ºs e 9ºs anos 
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Paola Cecília Duarte César Psicóloga da EAA (Itinerante) 

Paula Cristina de Mendonça Professora da Classe Especial 

Priscila Alves Noronha Professora de Ciências 6ºs  B,C,D e 7ºs B,C,D 

Rafaela Andrade Pontes Educadora Social Voluntária 

Rayanne Pinheiro da Silva Professora de Ciências dos 8ºs e 9ºs anos  

Regina Maria Pereira Professora de Inglês 6ºs e 7ºs anos 

Renilda Gonçalves do Amaral Professora da Sala de Leitura 

Ricardo Lima de Souza Professor de História dos 6ºs e 7ºs anos 

Saulo Pacífico de O. Guedes Monitor 

Simone Angélica Alves Passos Diretora 

Soraia Nemetala Gomes Professora de Geografia 6ºs e 7ºs anos 

Tatiana B. Rabello  Professora de Artes dos 8ºs e 9ºs anos 

Vanessa Oliveira R. de S. Fonseca Assistente da Direção 

Vânia Cristina Rocha Seixas  Assistente Administrativo 

Yoko Clea Higuchi Professora da Sala de Leitura 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

TOTAL DE SALAS/ DEPENDÊNCIAS 

SALA DA DIRETORIA 

 

01 SALA 

SALA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

01 SALA 

SECRETARIA 

 

01 SALA 

SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E SALA DOS 

PROFESSORES 

 

01 SALA DIVIDIDA EM DOIS 

AMBIENTES 

SALA DE AULA 

 

08 SALAS  

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

01 SALA 

SALA DE LEITURA (BIBLIOTECA) 

 

01 SALA 

SANITÁRIO MASCULINO – ALUNOS 

 

02 AMBIENTES COM 05 VASOS 
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SANITÁRIO MASCULINO – FUNCIONÁRIOS 

 

01 AMBIENTE COM 01 VASO 

SANITÁRIO FEMININO – ALUNAS 

 

02 AMBIENTES COM 05 VASOS 

SANITÁRIO FEMININO – FUNCIONÁRIAS 

 

01 AMBIENTE COM 01 VASO 

SANITÁRIO SERVIDOR 

 

01 AMBIENTE 

DEPENDÊNCIAS PARA SERVIDORES 

 

01 AMBIENTE 

CANTINA 

 

01 AMBIENTE 

DEPÓSITO MERENDA 

 

01 AMBIENTE 

DEPÓSITO MATERIAL 

 

01 AMBIENTE 

PÁTIO COBERTO – INTERNO 

 

01 AMBIENTE 

SALA DE RECURSOS 

 

01 AMBIENTE 

                                                                        TOTAL 28 AMBIENTES 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

Nome Função 

Simone Angélica Alves Passos Diretora 

Cleidnéya da S. J. Bandeira Vice-diretora 

Emerson Cavalcante dos Santos Supervisor Pedagógico 

Andrea Passos Palaci  Coordenadora Pedagógico  

 

SONHAR PARA TRANSFORMAR 

“ Com a mão no coração fechou os olhos  

   E sentiu-se descoberta.  

   Antes,  tímida, perdeu o medo  

   Aprendeu a colocar seus sentimentos  

   Encontrou o seu valor;  

   E aumentou a sua visão de mundo.  

   Não tendo preconceitos,  

   Aceitou as diferenças,  

   Escutou, viu,  percebeu o outro  
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   E descobriu que,  

   Fazendo parte deste quebra-cabeça,  

   É uma peça importante  

   Que contribui,  part ic ipa 

   E caminha com o objetivo comum 

   De transformar,  

   E saber que para isto,  

   É preciso sonhar.”   (Vanda Farias, educadora popular)  

 

Ao longo de 2008, os pontos críticos foram identificados, em conjunto os enfrentamos e 

implantamos ações para solucioná -los, sempre com o objetivo de criar uma identidade 

e o prazer de fazer parte dela.  

De 2009 a 2011, dando continuidade ao trabalho de revitalização do Centro de 

Ensino Fundamental  03 de Brasíl ia, passamos para uma nova etap a: “Seguir em 

frente”.   

Houve um avanço significativo nas relações interpessoais, na redução do número 

de alunos em defasagem idade/ano, na participação dos alunos nas atividades 

escolares, também como, na realização de projetos com a participação da comunidade 

escolar, com ênfase no protagonismo estudantil  e na criação de uma identidade 

própria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 

Atualmente, o corpo discente do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília é formado por 

428 alunos oriundos de várias regiões administrativas do DF e entorno devido à localização 

centralizada desta IE, bem como a qualidade de ensino oferecida. A faixa etária do alunato é de 10 a 16 

anos, sendo que do total de alunos 18 estão em defasagem idade/ano e 58 alunos inclusos. 

Esses alunos são distribuídos em quatro turmas de 6º ano, quatro turmas de 7º ano no turno 

vespertino. No turno matutino são três turmas de 8º ano, quatro turmas de 9º ano e uma classe especial 

TGD. 

Nosso corpo docente é formado por vinte e nove professores, com licenciatura completa, a 

maioria é pós-graduada, conta com dois mestres, uma doutora e alguns possuem curso específico para 

atuar no ensino especial.  

Com a aplicação do projeto “Escola Acessível” foi possível à construção de rampas e banheiro 

adaptado para a melhoria da acessibilidade para atender os alunos com necessidades especiais.  

As melhorias no espaço físico acontecem conforme o recebimento dos recursos financeiros.   

Em relação aos índices de aprovação e reprovação, abandono, desempenho escolar foi 

identificada uma grande evolução, mostrando que a construção do conhecimento através da pedagogia 

de projetos e o fortalecimento do protagonismo juvenil demonstram que o   caminho tomado foi o 

acertado. 

RESULTADO IDEB  

  

2007 

 

2009 

 

2011 

 

2013 

 

2015 

 

2017 

 

2019 

 

2021 

 

 

METAS 

PROJETADAS 

 

 - 

 

3,9 

 

4,1 

 

4,4 

 

4,8 

 

5,0 

 

5,3 

 

5,5 

 

RESULTADO 

OBTIDO 

 

 

3,8 

 

3,1 

 

4,9 

 

5,1 

 

5,4 

 

5,6 

 

---- 

 

---- 
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INDICADORES DE RENDIMENTO 

 

 2015 

 

2016 2017 2018  

 QUANTIDADE 

 

% QUANTIDADE % QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

 

APROVAÇÃO 

 

380 

 

 

96,7 

 

373 

 

94,4 

 

383 

 

94,8 

 

416 

 

99,05 

 

REPROVAÇÃO 

 

 

13 

 

3,3 

 

22 

 

5,6 

 

21 

 

5,2 

 

4 

 

0,95 

 

ABANDONO 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0  

 

TOTAL 

 

 

393 

 

--- 

 

393 

 

--- 

 

404 

 

--- 

 

420 

 

--- 
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Feminino  
43% 

Masculino  
57% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Perfil dos alunos - Sexo   

Até 12 anos 
41% 

13 a 15 anos  
58% 

16 anos ou mais 
1% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Perfil dos alunos - Faixa etária  
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Brancos  
28% 

Pardos  
51% 

Pretos  
10% Indígenas 

2% 
Amarelos  

1% 

Não quiseram 
declarar e/ou 

não sabem  
8% 

Perfil dos alunos -  Como eles se declaram   

DF 
81% 

TO 
1% GO 

7% 
PE 
1% 

PI 
1% 

SP 
2% 

BA 
1% 

MG 
2% 

RJ 
1% 

MA 
2% 

CE  
1% 

Outros Estados  
3% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

Perfil dos alunos - Naturalidade 
   

DF 

TO 

GO 

PE 

PI 

SP 

BA 

MG 

RJ 

MA 

CE  
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Itapoã 
6% 

Lago Norte  
1% 

Paronoá  
5% 

São Sebastião  
16% 

Planaltina 
3% 

Sobradinho  
3% 

Asa Norte 
1% 

Asa Sul  
12% 

Santa Maria  
3% 

Guará  
3% Núcleo 

Bandeirante 
1% 

Taguatinga 
7% 

Recanto da Emas 
4% Cruzeiro 

1% 

Samambaia 
8% 

Ceilandia 
16% 

Riacho Fundo  
4% 

Entorno  
7% 

Perfil dos alunos - Lugar onde moram  

Com os pais e/ou 
outros parentes 

98% 

Com amigos e/ou 
outros  

2% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

0% 

Perfil dos alunos - Com quem moram 
atualmente     
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Nenhuma 
24% 

Uma ou duas 
vezes 
43% 

Três ou quatro 
vezes 
18% Cinco ou seis 

vezes  
7% 

Mais de 6 vezes  
8% 

 
0% 

Perfil dos alunos - Frequência que participam 
de atividades culturais semestralmente  

Entretenimento  
55% 

Esporte 
10% 

Notícias 
2% 

Jogos  
33% 

 
0% 

 
0% 

Perfil dos alunos - Assuntos que assistem na 
TV e/ou plataformas de internet 
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0% 

Um ou dois 
29% 

Três ou quatro 
45% 

Cinco ou seis  
20% 

Mais de seis  
6% 

 
0% 

Perfil dos alunos - Quantidade de membros 
na família  

Não trabalha e os 
gastos são pagos 

pela família  
94% 

Trabalha e recebe 
ajuda da família 

3% 

Trabalha e se 
sustenta 

1% 

Trabalha e 
contribui para o 

sustento da 
família 

2% 

 
[PORCENTAGEM] 

 
0% 

Perfil dos alunos - Ocupação além dos estudos 
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A Associação de Pais, Alunos e Mestres desta Instituição Educacional é pouco participativa. A 

maioria dos alunos não pertence à comunidade local, são filhos de funcionários ou pessoas moradoras 

de várias localidades, que trazem os filhos para perto de seus locais de trabalho. 

Faz-se necessária criação de momentos de integração entre os diversos segmentos da 

comunidade escolar e programar ações pedagógicas que viabilizem a efetiva participação da família na 

escola, visando garantir ao aluno o acesso ao saber sistematizado e à formação de atitudes e 

habilidades, que proporcionarão condições para o exercício da cidadania plena e a construção de uma 

sociedade mais justa. 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 

 O papel do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília, como espaço crítico-social, é de 

propiciar o desenvolvimento das potencialidades, formando indivíduos críticos, participativos, 

conscientes dos seus direitos e deveres firmados nos valores humanos, visando a redução das 

desigualdades no ambiente de ensino percebendo as suas necessidades, suas ideias e sentimentos, com 

ações motivacionais e a partir da tomada coletiva de decisões, promovendo assim uma análise conjunta 

das providências a serem adotadas para o saudável desenvolvimento dos alunos e fortalecer a inclusão 

de forma integral.   

Todas as práticas pedagógicas devem contribuir para a formação de cidadãos mais preparados, 

capazes de atuar criticamente na sociedade, sendo sujeitos ativos de sua própria história.  

Sendo assim, a escola tem como função primordial garantir a aquisição das aprendizagens dos 

estudantes.  
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

 

Segundo as diretrizes do Currículo, baseado nos pressupostos teóricos, a unidade de ensino tem como 

orientadores os Princípios da Educação Integral e os Princípios Epistemológicos.  

 

No que concerne aos Princípios da Educação Integral, devem ser levados em consideração aspectos 

como: 

 Integralidade: deve ser entendida a partir da formação integral da criança, do adolescente e do 

jovem, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre 

os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Deve considerar a aprendizagem que 

se dá ao longo da vida, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento. 

 Intersetorialização: deve-se assegurar a articulação entre as políticas públicas, os projetos 

sociais, econômicos, potencializando a oferta de serviços públicos que objetiva, em segunda 

análise, a melhoria da qualidade da educação oferecida. 

 Transversalidade: aceitação de múltiplas formas de ensinar, considerando os diversos 

conhecimentos já trazidos pelos estudantes de fora da escola. Busca vincular a aprendizagem 

aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 Diálogo Escola e Comunidade: transformação da escola num espaço comunitário, de acesso de 

todos, oportunizando intensas trocas culturais para afirmação das identidades sociais dos 

diferentes grupos presentes. Deve-se manter um canal aberto à comunidade para que desta 

emanem seus saberes próprios, resgatando tradições e culturas populares. 

 Territorialidade: educação estruturada no trabalho em rede, na gestão participativa e na 

corresponsabilização pelo processo educativo.  

 Trabalho em rede: troca de experiências e informações, criando oportunidade de aprendizagem 

por parte dos estudantes. 

Quanto aos Princípios Epistemológicos, importante ressaltar que os mesmos são centrais nos 

enfoques teóricos e nas práticas pedagógicas, em articulação aos múltiplos saberes que circulam no 

espaço social e escolar. São eles: 
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 Princípio da unicidade entre teoria e prática: teoria e prática ganham novos significados. Há 

que se observar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra. Sob essa visão, o 

conhecimento é integrado, há uma visão articulada das áreas de conhecimento / 

componentes curriculares. As metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas. 

Exige do professor a constante análise crítica e a consequente clareza do Para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: a interdisciplinaridade favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas / componentes curriculares, 

ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá 

sentido social e político a conceitos próprios, propiciando relação entre as dimensões do 

processo didático. Estimula o diálogo entre os conhecimentos científicos, pedagógicos e 

experimentais. Faz-se mister o diálogo entre os professores.  

 

 

 Princípio da flexibilização: o currículo estabelece uma base comum, porém permite 

flexibilização para que as escolas, dentro do que foi pensando em termos de projetos e 

levando em conta as especificidades locais e regionais, realizem seu trabalho enriquecendo-

o com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes.  
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 OBJETIVO GERAL 

 

 

Formação integral dos educandos promovendo a aquisição do conhecimento embasados nas 

grandes necessidades contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, 

aprender a conviver, aprender a ser e aprender a empreender.   

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Desenvolver a pedagogia de projetos na sua forma mais ampla, fortalecendo o protagonismo 

estudantil. 

 Desenvolver atividades pedagógicas que estimulem o empreendedorismo. 

 Fazer com que as famílias percebam a importância e eficácia da sua participação efetiva na vida 

escolar do aluno, através do projeto “Pais na escola”. 

 Propiciar momentos de integração entre os diversos segmentos da comunidade escolar e 

comunidade local, por meio de atividades lúdico-pedagógicas. 

 Realizar reuniões periódicas com os servidores e professores para obter sugestões de melhoria das 

condições de trabalho. 

 Buscar a manutenção do espaço reservado à sala de recursos para garantir o atendimento 

satisfatório. 

 Garantir uma educação voltada para a aquisição de conhecimento e valorização das aprendizagens; 

 Garantir a aprendizagem de todos, fortalecendo a educação inclusiva inclusão na sua forma mais 

ampla, transformando a escola em um espaço para todos.  

 Articular interesses coletivos para a qualidade de ensino e o clima organizacional. 

 Propiciar o desenvolvimento de atitudes que valorizem a prática de tolerância, da solidariedade e do 

respeito à diversidade. 

 Fortalecer a pedagogia de projetos e estimular atividades onde o aluno atue como protagonista. 
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 Desenvolver ações que estimulem a preservação do patrimônio público, mostrando a relação entre 

bem-estar e ambiente limpo e conservado.  

 Buscar meios para solucionar os problemas de segurança que afetam a escola. 

 Gerenciar recursos materiais, financeiros e humanos de acordo com os princípios de autonomia e 

ética do administrador público. 

 Realizar reuniões periódicas com a comunidade escolar e o Conselho Escolar para levantamento 

das necessidades materiais a serem adquiridas com os recursos do PDAF e PDDE.  

 Buscar formas para obtenção de equipamentos eletrônicos de apoio e materiais pedagógicos. 

 Gerenciar recursos materiais, financeiros e humanos de acordo com o princípio de autonomia e 

ética do administrador público. 

 Estabelecer parcerias com a iniciativa privada com o objetivo de buscar mais recursos para a UE. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

 

A unidade escolar realiza em consonância com os preceitos legais vigentes: Constituição Federal, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96), Lei de 

Gestão Democrática do Sistema Público de Ensino do Distrito Federal (nº4.751/2012),  Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, Currículo em Movimento, Regimento Escolar  da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, Diretrizes de Avaliação Educacional e Legislações decorrentes. 

 

Cabe destacar que a escola realiza seu trabalho sempre pautado nos eixos transversais, que perpassam 

toda a organização do trabalho pedagógico em si. São eles: Educação para a diversidade, Cidadania, 

Educação em para os Diretos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.  

 

Como o Currículo da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, esta unidade de ensino embasa toda a 

sua práxis sob essa opção teórico-metodológica. Os saberes já existentes, oriundos da prática social 

inicial dos estudantes são levados em consideração quando da formulação dos projetos, sendo suas 

reais necessidades sempre elencadas para que o processo de aprendizagem ocorra de forma efetiva e 

significativa, representando para o estudante a forma como este construirá seu conhecimento agregando 

informações ao que dele já provêm em sua história de vida. Ainda sob esse viés e pensando sob a ótica 

da Psicologia Histórico-Cultural, o aluno é levado a crescer a partir de suas relações com o outro, onde 

tal conexão se dá no momento em que os discentes são instigados a resolverem um determinado 

problema e, juntos, elaboram a solução que acreditam ser a mais adequada. A aprendizagem se dá, 

desta forma, num fenômeno de colaboração onde interagem estudantes, o mundo à sua volta, os objetos 

que dele fazem parte, as diversas linguagens possíveis, os professores que mediam todo o processo, 

num ambiente favorável à humanização.  
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

A Organização do Trabalho Pedagógico deve ser assumida como prática de reflexão crítica, 

diagnóstico e de tomada de decisões, registrada na PP da escola (a organização curricular, o plano de 

ação) e nos planos de aula. O planejamento imprime qualidade ao trabalho pedagógico escolar a partir do 

momento em que aponta com clareza onde se quer chegar, levanta questionamentos e indica caminhos. 

“Uma das funções mais importantes do planejamento é assegurar a unidade e coerência do trabalho 

pedagógico da escola como um todo e o de cada turma em particular” (VILLAS BOAS, 2004 p. 95). 

Essa Instituição Educacional privilegia as aprendizagens significativas e a construção de 

competências, onde os componentes curriculares e respectivas cargas horárias servem para atender às 

novas concepções filosófico-metodológicas, tendo como Organização Escolar o 3º Ciclo para as 

aprendizagens- anos finais (6ºano ao 9ºano) do Ensino Fundamental – amparada legalmente pelos artigos 

23 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394, de dezembro de 1996.   

O 3º Ciclo para as aprendizagens pretende aprimorar constantemente os processos de ensinar, 

aprender e avaliar, tendo como princípio basilar a garantia das aprendizagens para todos os estudantes dos 

anos finais do Ensino Fundamental. A organização escolar em ciclos apresenta outra sistematização para 

os espaços e tempos escolares com vistas às aprendizagens. No bojo dessa proposta, ganham relevância a 

avaliação formativa e a reorganização do trabalho pedagógico, que devem realizar-se coletivamente com, 

entre e para os sujeitos envolvidos na ação educativa (Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 

3º Ciclo). 

Dentro de cada Bloco ocorre a progressão continuada (do 6º para o 7º ano ou do 8º para o 9º ano) e 

a retenção pode ocorrer ao final de cada Bloco (do 7º para o 8º ano e no 9º ano), sendo que diversas são as 

estratégias de que se lança mão para que os estudantes recuperem as aprendizagens, dentro da 

ressignificação dos tempos e espaços a que se propõe a metodologia. 

A organização escolar em ciclos prioriza a valorização das aprendizagens à luz da Psicologia 

Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, considerado as práticas sociais dos estudantes e 

professores, bem como a superação do ensino fragmentado, a garantia da inclusão educacional, 

diversificação das estratégias pedagógicas como forma de promover e oportunizar o aprendizado concreto 

a todos os educandos.  
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Nesta unidade escolar são atendidos 428 alunos, regularmente matriculados, distribuídos 

em 16 turmas, sendo 7 turmas regulares e uma Classe Especial pela manhã e 8 turmas regulares na 

parte da tarde. 

 

 

3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS – CEF 03 DE BRASÍLIA 

 

 

 

BLOCO 1 

 

6º ano A, B, C e D 

 

Turno Vespertino 

(das 13:30 às 18:30)  

7º ano A, B, C e D 

 

 

BLOCO 2 

 

8º ano A, B, C 

 

Turno Matutino 

(das 07:30 às 12:30)  

9º ano A, B, C e D 

 

Classe Especial 

 

O público atendido tem diversas origens, alguns alunos sendo moradores das redondezas e outros 

oriundos de diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Em virtude disto, torna-se um desafio 

estimular a presença e participação dos pais e/ou responsáveis no cotidiano escolar. Projetos como “Pais 

na Escola” (pormenorizado em “projetos específicos”) têm como função estreitar os laços entre família e 

escola, estabelecendo uma melhor comunicação entre essas partes.  
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São realizados momentos como a Reunião de Pais, culminância de projetos, dias letivos temáticos, 

dentre outras atividades, que visam intensificar tal participação, fazendo com que a parceria se torne mais 

efetiva a cada dia.  

 

A organização do trabalho pedagógico, embasada nos princípios da Educação Integral, é estabelecida de 

forma a contemplar aspectos que favoreçam a aprendizagem significativa por parte do aluno. Sendo assim, 

são levados em consideração os diversos aspectos formadores, que norteiam a execução dos projetos 

idealizados.  

 

As ações são pensadas para que o protagonismo estudantil seja ressaltado, onde o aluno possa 

sentir-se pertencente ao processo, apropriando-se do mesmo, corresponsabilizando-se. Da mesma maneira 

o diálogo é uma prática essencial em todos os tempos e espaços, enaltecendo a coordenação pedagógica 

como local onde a troca de experiências acontece e a criatividade flui, de forma que todo o planejamento 

seja pensado para garantir ao estudante o alcance às aprendizagens.  
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

“A Organização Pedagógica da escola e da aula tem como 

foco o processo de ensino e a aprendizagem dos estudantes, sendo a coordenação pedagógica o 

espaço primordial dessa construção. Essa possibilidade de trabalho colaborativo, de interações 

com compromisso mútuo e de formação continuada concretiza-se por meio das ações coletivas e 

individuais e pelas intencionalidades pedagógicas declaradas no Projeto Político-Pedagógico 

das unidades escolares, como compromisso de todos. Reforça-se, assim, a relação de dialética 

entre o projeto da escola e a coordenação pedagógica (SILVA, 2007).” 

 

O espaço da Coordenação Pedagógica garante ações estratégicas e reflexões para melhoria das 

práticas, reconstrução das ações realizadas, busca por metodologias diferenciadas para garantir a 

educação na sua forma integral, assim como proporcionar uma educação de excelência. 

A carga horária de quinze horas semanais da Coordenação Pedagógica visa complementar e 

suplementar as ações dos professores, incentivando a formação continuada com a finalidade de 

referenciar e aprimorar o trabalho.  

Diante do cenário educacional da gestão democrática o papel do coordenador pedagógico 

corrobora com a gestão participativa e é fundamental no processo de articulação junto ao corpo 

docente, discente, bem como os responsáeis pelos alunos. Assim sendo, atua de maneira formadora e 

transformadora com toda a comunidade escolar.   

 

 

SALA DE RECURSOS 

 

Para atender os alunos com deficiência intelectual e física contamos com sala de recursos 

generalista, onde devem atuar dois professores, promovendo sensibilização do corpo docente, adequação 

curricular de pequeno e grande porte, atendimento aos alunos e às famílias visando esclarecimento e 

orientação de procedimentos em relação aos seus filhos.  

Disponibiliza atendimento diferenciado com ações estruturadas para acompanhar 

pedagogicamente os alunos com necessidades educativas especiais e tem no espaço da coordenação 
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pedagógica um momento para estabelecer e fortalecer a parceria com os professores que atuam nas 

classes regulares, inclusivas e especiais. 

O plano de ação da Sala de Recursos busca ainda sensibilizar todos os alunos da Unidade 

Escolar, no que concerne à inclusão e à boa convivência com os alunos portadores de necessidades 

especiais: pequenas intervenções em sala de aula, como conversas em grupo ou particular sobre o 

respeito às diferenças; promoção de atividades diversas para envolvê-los no tema inclusão, como 

utilizar painéis, filmes e palestras durante todo o ano letivo. 

 

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

 

 

 O Serviço de Orientação Educacional – SOE – é responsável pelo atendimento a diversas áreas de 

atuação dentro da Unidade de Ensino, desde a obtenção de dados da comunidade escolar até 

coordenação de ações junto a professores, alunos e responsáveis. 

Os objetivos específicos desse atendimento estruturam-se em: 

 Caracterizar a escola por meio de levantamento de dados gerais dos alunos, entrevistas com os 

envolvidos no processo pedagógico: pais, responsáveis e alunos, além da organização dessas 

informações por meio de arquivos desses dados; 

 Apresentar e informar junto aos alunos as atribuições das Orientadoras Educacionais na escola; 

 Preparar os alunos para escolha dos representantes de turma e professor conselheiro, bem como 

orientar os estudantes escolhidos sobre a condução de metas e perspectivas do ano letivo em 

curso; 

 Coordenar ações voltadas para a prevenção à violência velada (bullying), como promover 

oficinas com professores, pais e alunos; 

 Coordenar ações voltadas para a educação sexual e prevenção às drogas – discussão com equipe 

de professores os conteúdos curriculares relacionados aos temas, promover atividades 

individuais e em grupos que atendam às necessidades dos alunos; 

 Encaminhar os alunos aos serviços especializados – identificar atendimentos coletivos e 

individuais; 

 Participar do Conselho de Classe; 



29 

 

 Coordenar ações voltadas para o desenvolvimento dos hábitos de estudo dos alunos – aplicar 

diagnósticos da situação atual do educando e elaboração de roteiro de estudo individual visando 

o sucesso escolar. 

 

 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM (EEAA) 

 

 

O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um serviço 

de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em 

Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos 

profissionais das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do 

desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

A atuação da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) acontece de forma 

itinerante e deve ser direcionada para o assessoramento à pratica pedagógica e ao acompanhamento do 

processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, 

sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a prestação 

desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas orientações legais da LDB/1996, 

pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 

02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

 

MONITOR DO ENSINO ESPECIAL 

A função do monitor de Ensino Especial prioriza o atendimento a alunos com altas necessidades 

especiais, ou seja, aqueles com alto grau de dependência locomotora quando da execução de atividades 

diárias dentro da Unidade de Ensino. 

O monitor de Ensino Especial participa das atividades pedagógicas e de suporte ao aluno 

especial, atua como intermediário entre professor e o aluno em questão, concentrando seus esforços no 

processo de ensino aprendizagem do estudante que necessita de atendimento especial, bem como 

suporte na inclusão deste entre os demais alunos. 

 

EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 

 

O Programa Educador Social Voluntário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

teve início no ano letivo de 2012 e este ano está regulamentado pela portaria nº 22, de 02 de fevereiro 
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de 2018.Tal Programa visa dar suporte às escolas como forma de atender às exigências para o 

desenvolvimento de projetos e outras atividades de diversas áreas, dependendo sempre da necessidade 

de cada Unidade de Ensino. 

O Educador Social Voluntário tem suas funções focadas na área pedagógica, de apoio ao aluno 

portador de necessidades especiais, de maneira a dar continuidade ao processo escolar inclusivo desses 

alunos. 

 

SALA DE LEITURA 

É um espaço destinado ao aproveitamento de recursos para aprendizagem e fortalece a interação 

pedagógica:  

 

 Socializa o conhecimento na escola, possibilitando a inserção do aluno, professores e servidores 

a partir da utilização desse recurso; 

 Oportuniza aos alunos meios de obter conhecimentos e informações atualizadas por intermédio 

de pesquisa e leitura; 

 Oferece aos professores suporte para a implementação de seus trabalhos em sala de aula, 

colaborando para enriquecer o currículo; 

 Promove empréstimo de obras literárias, consulta às obras de referência para pesquisa na sala 

de leitura. 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICA E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de acordo com as orientações dadas 

pelo documento “Diretrizes para Avaliação”, onde é apresentada na seguinte concepção: a avaliação 

deverá ser diagnóstica, processual, contínua, cumulativa e participativa. 

Com base nos princípios norteadores explicitados na atual Proposta Pedagógica das Escolas 

Públicas do DF e a LDB, em consonância com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino 

Distrito Federal e com o Currículo e Movimento da Educação Básica, serão realizadas de forma 

contínua, avaliações do processo ensino-aprendizagem, assim como o monitoramento da nossa 

Proposta Pedagógica, com vistas ao alcance dos objetivos aqui definidos. 

Em suma, a avaliação vista através do seu caráter investigativo e processual estará direcionada 

para a função básica da escola, que é promover o acesso ao conhecimento, ao mesmo tempo em que 

promove o estímulo de alunos e professores à conquista da construção e da reconstrução do seu 

importante papel social em um mundo mais dinâmico, complexo e mutável. 

Nesse sentido, consideramos que a avaliação é parte do processo ensino-aprendizagem, devendo 

ser interdisciplinar, contextualizada em permanente realização conforme são preconizados nas teorias, 

assumindo uma direção formativa e orientadora da prática pedagógica. Aplicamos também avaliações 

agrupadas por áreas afins no intuito de apresentar que o conhecimento não é fragmentado. Avaliar não 

se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com medida, pois medir é apenas 

uma pequena parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de informações. Analisá-las para 

promover intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo. Por isso, as afirmativas de que, 

enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens são válidas tanto por parte 

do docente quanto do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, 

avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, SOARES, 2013). 

O Conselho de Classe se mostra como importante ferramenta para a avaliação do desempenho 

do estudante, do professor e da escola. Nesta unidade escolar é realizado o pré-conselho, onde o 

professor conselheiro reúne-se com sua turma, discute com ela sobre a realidade escolar, buscando 

saber do alunado sua opinião a respeito de diversas questões e levando-os a realizar uma avaliação 

crítica quanto à sua responsabilidade frente à dinâmica escolar como um todo. Tal relato serve como 

base para a realização do Conselho de Classe colegiado, onde são discutidos aspectos cognitivos e 

comportamentais dos discentes, levando-se em conta o feedback dado pelos mesmos no pré-conselho, 

e, a partir deste ponto, elaboradas estratégias para que o trabalho pedagógico aconteça de forma mais 
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efetiva, seja realizando intervenções mais pontuais, encaminhamentos ou ainda elaborando projetos de 

intervenção mais profunda.  

De forma subsequente dá-se a Reunião de Pais e/ou responsáveis, onde os responsáveis são 

chamados à escola para tomarem conhecimento da situação dos estudantes, bem como receberem 

informes e detalhes que uma conversa individualizada é capaz de contemplar. A família tem acesso às 

informações sobre o desempenho acadêmico dos alunos de forma prévia através do aplicativo 

disponibilizado pela escola (Acadêmico Total), porém os professores colocam-se à disposição para 

serem consultados isoladamente. Alguns casos são direcionados à Direção para que situações como 

excesso de faltas ou queda no desempenho escolar possam ser tratados de forma mais pontual.  

De acordo com o artigo 138 da Resolução número 01/2012 – CEDF, a progressão parcial com 

dependência deve ser ofertada nos casos em que o aluno tenha concluído todo o processo de avaliação 

das aprendizagens e seu aproveitamento no ano anterior (do primeiro para o segundo bloco – 7º para o 

8º ano) for insatisfatório em até dois componentes curriculares.  

Nesta unidade escolar os professores elaboram um calendário de atividades a serem realizadas 

pelos alunos, produção de portfólios, trabalhos, fichas, questionários que contemplem os objetivos de 

aprendizagem não alcançados pelo estudante, dando suporte ao mesmo em suas dúvidas, realizando um 

trabalho paralelo ao que é feito na sala regular.  
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ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM MATUTINO 

 

DISCIPLINA 8ºANO  9ºANO 

Português  Identificar e comparar os vários 

editoriais de jornais impressos e 

digitais e de sites noticiosos, de forma 

a refletir sobre os tipos de fato que são 

noticiados e comentados; as escolhas 

sobre o que noticiar e não noticiar, o 

destaque, o enfoque dado e a 

fidedignidade da informação.  

 Produzir artigos de opinião tendo em 

vista o contexto de produção dado, a 

defesa de um ponto de vista.  

 Identificar em textos lidos ou de 

produção própria os termos 

constitutivos da oração (sujeito e seus 

modificadores). 

 Identificar em textos lidos ou de 

produção própria verbos da voz ativa e 

na voz passiva, interpretando os 

efeitos de sentido do sujeito ativo e 

passivo. 

 Interpretar efeitos de sentido de 

modificadores do verbo (adjuntos 

adverbiais) usando-os para enriquecer 

seu próprio texto.  

 Identificar em textos lidos ou de 

produção própria os termos 

constitutivos da oração. 

 Construir o conceito de anotação / 

denotação. 

 Aprimorar o repertório de leitura. 

 Inferir efeitos de sentido decorrentes 

do uso de recursos de coesão 

sequencial; articuladores textuais. 

 Utilizar ao produzir o texto, 

conhecimento linguístico e gramatical: 

construir os conceitos de 

complemento nominal, aposto e 

vocativo.  

 Conhecer o anúncio publicitário, a 

carta ao leitor e as cartas 

argumentativas e de solicitação como 

gênero e produzi-los.  

 Identificar em textos lidos ou de 

 Escrever textos corretamente de 

acordo com a norma-padrão, com 

estruturas sintáticas no nível da 

oração e do período. 

 Analisar e comentar a cobertura da 

imprensa sobre fatos de relevância 

social comparando diferentes 

enfoques. 

 Identificar efeitos de sentido do uso 

de orações substantivas e adjetivas. 

 Compreender a relação entre a 

colocação pronominal e os outros 

elementos de uma oração para efeito 

de sentido. 

 Identificar e construir humor, 

suspense e mistério em diversos 

gêneros textuais. 

 Reconhecer e utilizar figuras de 

estilo, pensamentos e sintaxe em 

textos literários e não literários. 

 Identificar e aplicar, em produções 

escritas, a relação que as conjunções 

coordenativas e subordinativas 

estabelecem entre as orações. 

 Confrontar opiniões, expressar ideias 

despertando a criticidade por meio 

de argumento. 

 Produzir artigos de opinião 

assumindo posição diante de tema 

polêmico. 

 Identificar orações com a estrutura 

sujeito-verbo de ligação-predicativo. 

 Diferenciar, em textos lidos e em 

produções próprias, o efeito de 

sentido de uso dos verbos de ligação. 

 Conhecer e produzir textos 

dissertativos-argumentativos a partir 

de princípios de continuidade e 

progressão. 

 Inferir efeitos de sentido decorrentes 

do uso de recursos de coesão 

sequencial (conjunções e 

articulações textuais). 
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produção própria agrupamento de 

orações em períodos, diferenciando 

coordenação e subordinação.  

 Identificar em textos lidos orações 

subordinadas com conjunções de uso 

frequente, incorporando-as às suas 

próprias produções. 

 Utilizar, ao produzir texto, 

conhecimento linguístico e gramatical 

ortografia, regência e concordância 

nominal e verbal, modos e tempos 

verbais, pontuação. 

 Comparar o uso de regências verbal 

e nominal na norma padrão com o 

uso coloquial. 

 Aplicar os princípios que envolvem 

o fenômeno da crase. 

Matemática  Solucionar cálculos com potências de 

expoentes inteiros e aplicar esse 

conhecimento na representação de 

números em notação científica. 

 Resolver e elaborar problemas usando 

a relação entre potenciação e 

radiciação, para representar uma raiz 

como potência de expoente 

fracionário. 

 Reconhecer e utilizar procedimentos 

para a obtenção de uma fração geratriz 

para uma dízima periódica. 

 Elaborar e resolver situações-

problema, envolvendo cálculo de 

porcentagens relacionados a situações 

reais de consumo, utilizando inclusive 

recursos tecnológicos e visando um 

consumo consciente.  

 Elaborar e resolver situações-

problema que envolvam cálculo do 

valor numérico de expressões 

algébricas.  

 Compreender o significado de 

medidas por meio de situações-

problema que expressam seu uso no 

contexto social.  

 Identificar padrões existentes em 

sequências numéricas, expressando 

essas regularidades por meio de 

algoritmo que permita o cálculo de 

termos subsequentes.  

 Elaborar e resolver problemas que 

envolvam o cálculo do volume.  

 Demonstrar propriedades de 

quadriláteros por meio da 

identificação da congruência de 

 Reconhecer um número e sua relação 

de pertinência aos conjuntos N, Z, Q, 

I e R. 

 Efetuar as operações nos Reais. 

 Resolver problemas no conjunto dos 

Reais. 

 Compreender funções de Primeiro 

Grau. 

 Resolver situações que envolvam 

Equações de 2º Grau. 

 Desenvolver problemas e resolver 

através de um sistema de 2º grau. 

 Estruturar gráfica e algebricamente 

situações-problema por meio de 

funções do 2º grau. 

 Polígonos: reconhecer e construir 

polígonos regulares utilizando régua 

e compasso. 

 Probabilidade e estatística – 

reconhecer, em experimentos 

aleatórios, eventos independentes e 

dependentes e calcular a 

probabilidade de sua ocorrência nos 

dois casos.  

 Escolher e construir o gráfico mais 

adequado com ou sem o uso de 

planilhas. 

 Analisar e identificar, em gráficos 

divulgados pela mídia, elementos 

que podem induzir o erro de leitura. 
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triângulos.  

 Calcular a probabilidade de eventos, 

com base na construção de espaço 

amostral. 

 

 

 

Ciências  Perceber que o conhecimento é 

construído ao longo do tempo; 

valorizar suas aprendizagens; 

reconhecer a importância da 

observação do ambiente como forma 

de revelar o conhecimento. 

 Caracterizar e reconhecer a célula 

como a unidade morfofisiológica dos 

seres vivos, capaz de autoduplicação.  

 Compreender os níveis de organização 

dos seres vivos e exemplifica-los; 

definir o que são tecidos. 

 Definir, exemplificar e correlacionar 

as funções vitais do organismo. 

 Diferenciar alimento e nutriente. 

 Compreender a função da respiração, 

da circulação e da excreção, bem 

como saber o papel dos órgãos que 

compõem os sistemas. 

 Identificar estruturas do sistema 

esquelético; caracterizar tipos de 

tecido muscular e suas respectivas 

funções. 

 Compreender a função do sistema 

nervoso e das glândulas endócrinas.  

 Discutir sobre a função da reprodução. 

 Reconhecer o núcleo celular como 

responsável pelo controle das 

atividades celulares. 

 Discutir e diferenciar as teorias de 

Lamark e Darwin. 

 Discutir os conceitos de clonagem e 

transgenia; conhecer o projeto 

Genoma Humano. 

 Identificar fatores abióticos e sua 

importância no ambiente. 

 

 Perceber que o conhecimento é 

construído ao longo do tempo; 

valorizar suas aprendizagens; 

reconhecer a importância da 

observação do ambiente como forma 

de revelar o conhecimento. 

 Discutir o conceito de matéria; 

compreender suas propriedades; 

conhecer algumas unidades de 

medida e realizar cálculos e 

experimentos básicos. 

 Conhecer as diferentes formas de 

energia e os principais tipos de 

usinas produtoras de energia elétrica; 

compreender os mecanismos de 

conversão e conservação de energia; 

discutir formas alternativas de 

produção de energia. 

 Definir e exemplificar grandeza 

física; conhecer o sistema de unidade 

de medida. 

 Compreender o conceito de 

substância química; reconhecer as 

diferenças entre substância simples e 

composta, bem como substância e 

mistura. 

 Conhecer a estrutura básica do 

átomo; compreender a distribuição 

eletrônica em camadas; discutir o 

conceito de elemento químico, 

átomo e íon.  

 Compreender a estabilidade dos 

gases nobres. 

 Reconhecer a reação química; 

identificar fatores que alteram a 

velocidade das reações químicas. 

 Diferenciar funções orgânicas e 

inorgânicas. 

 Reconhecer e caracterizar 

movimento, repouso e referencial.  

 Reconhecer e compreender as forças 
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que atuam em nosso redor. 

 Discutir o conceito de pressão. 

 Discutir os conceitos de calor e 

temperatura; conhecer as escaldas 

termométricas e a relação entre elas. 

 Compreender as definições de onda, 

som e luz. 

 Compreender o processo de atração e 

repulsão. 

 Comparar e diferenciar ímã natural e 

ímã artificial; compreender os 

fenômenos magnéticos. 

 Reconhecer os impactos ambientais 

decorrentes do desmatamento, do 

buraco na camada de ozônio, do 

efeito estufa, da chuva ácida e da 

contaminação radioativa.  

História  Analisar os impactos da Revolução 

Industrial. 

 Identificar e relacionar os processos da 

Revolução Francesa. 

 Compreender a época de Napoleão e 

seus desdobramentos. 

 Analisar a formação dos EUA. 

 Identificar e contextualizar os diversos 

processos de independência nas 

Américas. 

 Discutir a independência do Brasil. 

 Caracterizar a Guerra da Secessão. 

 Compreender e analisar as disputas 

políticas durante o Primeiro Reinado. 

 Descrever e comparar o Período 

Regencial. 

 Identificar e analisar os processos 

econômicos, sociais e políticos do 

Segundo Reinado. 

 Reconhecer o Imperialismo europeu 

no continente Africano.  

 Conhecer e contextualizar a 

resistência ao imperialismo na África 

e na Ásia. 

 Reconhecer as questões externas e 

internas sobre a atuação do Brasil na 

guerra do Paraguai. 

 

 Descrever os principais aspectos da 

emergência da República no Brasil. 

 Compreender o sistema oligárquico 

brasileiro da Primeira República.  

 Analisar a emergência de 

movimentos sociais urbanos e rurais. 

 Relacionar os conflitos que levaram 

ao advento da 1ª Guerra Mundial. 

 Compreender os desdobramentos 

mundiais da Revolução Russa.  

 Analisar a crise capitalista de 1929 e 

seu desdobramento em relação à 

economia global. 

 Compreender os processos 

econômicos e políticos que levaram 

aos conflitos da 2ª Guerra Mundial. 

 Compreender e analisar o período 

Vargas no Brasil. 

 Identificar e analisar os processos 

sociais, econômicos e políticos do 

Brasil a partir de 1946. 

 Identificar o processo que resultou 

na Ditadura Militar. 

 Discutir o papel da mobilização da 

sociedade brasileira no final do 

período ditatorial. 

 Analisar e entender as 

transformações políticas e 

econômicas do Brasil 

contemporâneo.  

Geografia  Localizar e identificar as  Compreender o processo de 
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características das paisagens a partir 

dos aspectos físicos, populacionais e 

socioculturais que compõem os 

continentes. 

 Conceituar Estado, Nação, Território, 

Governo e País para compreensão da 

geopolítica dos continentes, em 

especial americano e africano. 

 Identificar e compreender aspectos 

físicos, ambientais, demográficos 

políticos, sociais e econômicos do 

continente americano. 

 Elaborar e analisar formas de 

representação gráfica e cartográfica. 

 Localizar e identificar as 

características das paisagens a partir 

de aspectos físicos, populacionais e 

socioculturais que compõem o 

continente americano. 

 Analisar a formação territorial da 

América Latina. 

 Identificar e compreender aspectos 

físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos do 

continente americano. 

 Compreender os diferentes tipos de 

fluxo migratório na América, suas 

causas e consequências. 

 Examinar e problematizar os fluxos 

populacionais, a partir da exploração. 

 Analisar a relação histórica de 

dependência na formação social, 

econômica, política e cultural da 

América na construção do mundo 

globalizado. 

 Localizar e identificar as 

características das paisagens a partir 

dos aspectos físicos populacionais e 

socioculturais do México e da 

Argentina. 

 Identificar e compreender aspectos 

físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos do 

continente africano. 

 Analisar e identificar aspectos 

econômicos e processos de 

industrialização na América Latina, 

América do Sul e Jamaica.  

desenvolvimento industrial, a 

revolução tecnológica e sua 

influência no mundo globalizado. 

 Analisar a atuação das corporações 

internacionais e das organizações 

econômicas mundiais no processo de 

globalização. 

 Analisar e compreender as diversas 

ordens mundiais, seus processos, 

culturas hegemônicas e seus 

impactos, blocos econômicos.  

 Identificar os fatores que influenciam 

na distribuição mundial – aspectos 

físicos e socioeconômicos. 

 Identificar e compreender as várias 

organizações internacionais e seu 

campo de atuação. 

 Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territoriais do 

continente Europeu. 

 Identificar e relacionar os aspectos 

físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos do 

continente Europeu. 

 Utilizar a linguagem cartográfica 

para obter informações, representar e 

analisar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos no continente 

europeu. 

 Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territoriais do 

continente asiático. 

 Identificar e relacionar aspectos 

físicos, ambientais, demográficos 

políticos, sociais e econômicos do 

continente asiático. 

 Utilizar a linguagem cartográfica 

para obter informações, representar e 

analisar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos no continente 

asiático. 

 Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territoriais da 

Oceania e Antártida. 

 Identificar e relacionar aspectos 

físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos da 

Oceania. 
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 Localizar e identificar as 

características das paisagens a partir 

dos aspectos físicos, populacionais e 

socioculturais que compõem o 

continente africano. 

 Examinar e problematizar os fluxos 

populacionais, a partir da exploração 

dos sistemas naturais e a expropriação 

dos territórios dos povos nativos, em 

diferentes contextos históricos. 

 Identificar e compreender aspectos 

físicos, ambientais, demográficos, 

políticos sociais e econômicos do 

continente africano. 

 Pesquisar sujeitos históricos da cultura 

africano. 

 Analisar a relação histórica de 

dependência na formação, social, 

econômica, política e cultural da 

África na construção do mundo 

globalizado.  

 Utilizar a linguagem cartográfica 

para obter informações, representar e 

analisar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos da Oceania e 

regiões polares. 

 Pesquisar aspectos físicos, 

ambientais do continente asiático e o 

Tratado da Antártida. 

Inglês  Usar a língua para falar sobre o futuro, 

fazer previsões, promessas e 

oferecimento. 

 Usar o futuro simples em diversas 

situações comunicativas. 

 Perceber variações linguísticas. 

 Usar informações não verbais para 

compreensão textual. 

 Usar a língua para falar de ações no 

passado. 

 Reconhecer e usar expressões de 

tempo no passado simples em 

situações comunicativas. 

 Reconhecer e usar verbos nas formas 

do infinitivo, passado e particípio 

passado. 

 Produzir frases referentes usando os 

advérbios de tempo. 

 Usar a língua para falar de passado 

inacabado e eventos recentes. 

 Reconhecer e usar frases no passado 

simples e presente perfeito em 

situações comunicativas. 

 Reconhecer pronomes indefinidos nos 

diversos tipos de frases. 

 Compreender e usar vocabulário 

relacionado a temática da unidade. 

 Aprender a falar sobre filmes e TV. 

 Usar a voz passiva em diversas 

situações comunicativas. 

 Reconhecer e usar verbos para 

expressar ação. 

 Compreender e usar o vocabulário 

relacionado à temática da unidade. 

 Usar a língua para apresentar 

argumentos contra ou a favor de um 

determinado tópico. 

 Usara o discurso direto em diversas 

situações reais de comunicação. 

 Compreender e usar o vocabulário 

relacionado à temática da unidade. 

 Reconhecer as características do 

gênero. 

 Aprender a descrever peças de teatro 

e rever funções e formas verbais. 

 Usar os tempos gramaticais em 

situações comunicativas. 

 Compreender e produzir críticas 

relacionadas a temática da unidade. 

 Fazer comparações em situações 

reais de comunicações. 

 Aprender a relatar e expressar 

opinião a respeito da temática da 

unidade. 
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 Falar de ações antes de ações do 

passado. 

 Compreender e usar o passado perfeito 

em situações reais de comunicação. 

 Reconhecer os pronomes relativos no 

contexto. 

 Usar e compreender vocabulário 

relacionado a temática da unidade. 

 Compreender e produzir perguntas e 

respostas sobre um tópico. 

 Reconhecer e usar o vocabulário 

relacionado a unidade. 

 Usar e reconhecer pronomes que 

indicam posse no contexto. 

Artes  Analisar e experimentar diferentes 

representações artísticas como 

linguagens estéticas e 

comunicacionais. 

 Conhecer e utilizar técnicas de 

expressão corporal e expressividade 

vocal. 

 Identificar e conhecer elementos da 

linguagem teatral. 

 Conhecer e utilizar técnicas de 

expressão corporal e expressividade 

social. 

 Aprimorar o sentido de cooperação e 

interação a partir de jogos corporais de 

dança em grupo. 

 Reconhecer o papel de músicos e 

grupos de música brasileiros e 

internacionais que contribuíram para o 

desenvolvimento dos gêneros 

musicais. 

 Conhecer e utilizar técnicas de 

expressão corporal e expressividade 

vocal. 

 Produzir gêneros dramáticos em 

coletivo. 

 Conhecer e utilizar elementos da 

linguagem teatral. 

 Utilizar técnicas de expressão 

corporal e expressividade vocal. 

 Construir uma relação de 

autoconfiança com a produção 

artística pensa conhecimento 

estético, respeitando a própria 

produção e a dos colegas. 

 Utilizar técnicas de expressão 

corporal e expressividade vocal.  

 Criar jogos de composição musical 

envolvendo letras, sons e silêncios. 

 Construir uma relação de 

autoconfiança com a produção 

artística pessoal e conhecimento 

estético, respeitando a própria 

produção e a dos colegas. 

 Apresentar peças cênicas com 

produção a partir de gêneros 

dramáticos. 

 Construir personagens com suas 

possibilidades gestuais e de 

movimento do corpo em diferentes 

contextos. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM VESPERTINO 

 

DISCIPLINA 6ºANO  7ºANO 

Português  Utilizar as variedades linguísticas sabendo 

adequá-las a circunstâncias da situação 

comunicativa de que participam. 

 Identificar registros formal e informal de 

acordo com as condições de produção de 

texto. 

 Compreender e interpretar textos orais e 

escritos em diferentes situações de 

participação social; identificar sentenças 

argumentativas e narrativas;  

 Identificar e aplicar as classes gramaticais 

de forma adequada nos textos orais e 

escritos. 

 Ler, interpretar e distinguir diferentes 

propostas de textos; 

 Empregar “G” e “J” de forma adequada. 

 Produzir textos narrativos. 

 Reconhecer o espaço geográfico de 

Brasília, sua história, sua gente, sua 

arquitetura. 
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 Diferenciar numeral e artigo. 

 Acentuar as sílabas tônicas de acordo com 

a norma culta. 

 Identificar as sílabas tônicas das palavras; 

 Descrever sensações e sentidos; 

 Narrar histórias empregando mecanismos 

linguísticos adequados, pontuar textos e 

sentenças de acordo com a norma culta. 

 Reconhecer os processos de formação das 

palavras; 

 Escrever sentenças (orações e períodos) 

considerando a concordância nominal e 

verbal. 

 

 Reconhecer e aplicar o sujeito e o 

predicado. 

 Acentuar de forma adequada ditongos e 

hiatos. 

 Identificar e classificar os tipos de sujeito. 

 Usar de forma adequada o acento 

diferencial.  

 Produzir textos de opinião. 

 Pontuar com adequação. 

 Empregar as classes gramaticais de forma 

adequada. 

 Reconhecer os complementos verbais. 

 Produzir textos argumentativos. 

 Reconhecer e aplicar as figuras de 

linguagem.  

 Reconhecer e aplicar nas orações os 

diferentes tipos de predicado.  

 Aplicar e reconhecer o adjunto adnominal 

e adverbial. 

 Formular questões adequadas para 

realização da entrevista. 

Matemática  Permitir aos alunos a compreensão das 

formas geométricas espaciais. 

Classificação de um poliedro e não 

poliedro. 

 Permitir a representação de números 

egípcios, romanos, decimais e 

naturais.  

 Permitir aos alunos compreender a 

sequência dos números naturais, 

números pares e números ímpares. 

 Permitir a classificação de um não 

poliedro e não poliedro em cone, 

cilindro ou esfera. 

 Permitir ao aluno a compreensão dos 

números naturais. 

 Permitir aos alunos a compreensão das 

operações com números naturais. 

 Permitir aos alunos a compreensão das 

expressões com números naturais. 

 Permitir aos alunos a compreensão dos 

processos de potenciação e radiciação. 

 Permitir aos alunos o desenvolvimento 

de expressões.  

 Permitir aos alunos a compreensão de 

potência e raízes. 

 Estabelecer relações entre temas 

matemáticos com diferentes campos 

e conhecimentos de outras áreas 

curriculares. 

 Identificar aspectos consensuais, 

respeitando diversidades, bem como 

contextos sociais abordados pela 

Etnomatemática. 

 Reconhecer situações que podem ser 

descritas em linguagem matemática e 

ser capazes de aplica-las. 

 Resolver desafios e problemas que 

envolvam raciocínio lógico. 

 Raciocinar, expressar-se 

matematicamente e aplicar métodos 

matemáticos no que se refere: 

expressões e equações algébricas. 

 Estimular o pensamento lógico e a 

abstração da linguagem matemática à 

solução de problemas do cotidiano. 

 Interagir com seus pares de forma 

cooperativa, trabalhando 

coletivamente na busca de soluções 

para problemas propostos. 
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 Permitir aos alunos a compreensão de 

expressões numéricas envolvendo 

potenciação e radiciação. 

 Permitir aos alunos a compreensão de 

múltiplos e divisores. 

 Permitir aos alunos a compreensão das 

formas de frações. 

 Permitir aos alunos a compreensão de 

comparação de frações. 

 Permitir aos alunos a compreensão de 

ângulo e retas, números decimais. 

 Permitir aos alunos a compreensão de 

medidas. 

Ciências  Identificar e conhecer as principais 

características dos planetas que compõem 

o sistema solar. 

 Entender as condições básicas para a 

existência da vida no planeta Terra. 

 Identificar, caracterizar e indicar a 

composição das diferentes camadas que 

estruturam a terra. 

 Identificar os diferentes tipos de rochas 

relacionando-as a sua origem. 

 Conhecer a importância e a formação do 

solo para a sociedade.  

 Classificar os tipos de solo. 

 Conhecer e identificar doenças 

transmitidas pelo solo, para que se execute 

medidas protetivas para elas. 

 Saber a importância da atmosfera para os 

seres vivos. 

 Conhecer os elementos que compõem o ar 

atmosférico.  

 Entender a importância da pressão 

atmosférica nas alterações meteorológicas  

 Identificar doenças que podem ser 

veiculadas pelo ar e adotar medidas 

profiláticas. 

 Saber que existe uma unidade 

fundamental dos seres vivos. 

 Conhecer as organelas que compõem a 

célula e saber diferenciar a célula vegetal 

da célula animal; 

 Entender a necessidade de classificar os 

seres vivos, bem como os critérios 

utilizados para a classificação. 

 Conhecer as características principais 

dos micro-organismos, bem como saber 

identificá-los. 

 Saber que existem diversos tipos de 

animais e que eles são classificados de 

acordo com suas características. 

 Conhecer os animais vertebrados e 

invertebrados, suas características e 

origem evolutiva. 

 Identificar as classes de animais nos 

ambientas em que convive. 

História  Reconhecer o conceito de história e seus 

desdobramentos. 

 Aprender como agiam nossos ancestrais 

na Pré-história.  

 Conhecer as teorias que explicam a 

chegada dos primeiros povoadores. 

 Identificar aspectos políticos, econômicos, 

sociais e religiosos da mesopotâmia. 

 Compreender o processo de expansão 

europeia.  

 Conhecer o modo de vida dos Astecas, 

Incas e Maias. 

 Aprender sobre o impacto da conquista 

europeia quanto às populações nativas 

da América.  

 Compreender a formação do Brasil 
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 Identificar aspectos econômicos, sociais e 

religiosos do Egito Antigo, do Povo 

Hebreu, Fenícia e Reino Cuxe.  

 Identificar aspectos políticos, econômicos, 

sociais e religiosos da China Antiga e 

Grécia antiga.  

Colonial.  

 Compreender o cotidiano e a economia 

colonial do Brasil. 

 Reconhecer a importância do trabalho 

africano no Brasil colonial. 

 Aprender sobre a vida dos povos 

africanos em seu continente.  

 Caracterizar as causas e as 

consequências da União Ibérica.  

 Entender o processo de descoberta e 

exploração do ouro em Minas Gerais e 

os desdobramentos sociais.  

Geografia  Compreender a expressão da ciência 

geográfica nas leituras do mundo e na 

observação e explicação dos diferentes 

espaços, em especial os lugares de 

vivência e as mudanças na paisagem. 

 Utilizar a ortografia identificando suas 

técnicas de representação, localização 

e orientação no espaço geográfico. 

 Conhecer e descrever os movimentos 

da Terra, seus efeitos e sua estrutura. 

 Conhecer e correlacionar as dinâmicas 

dos agentes modificadores do modelo 

terrestre (relevo, clima, vegetação, 

hidrografia, vento e ser humano). 

 Conhecer as principais formas de 

relevo e correlacionar as dinâmicas 

aos agentes internos modificadores do 

modelado terrestre. 

 Conhecer a correlacionar a dinâmica 

dos agentes externos modificadores ao 

modelado terrestre. 

 Conhecer o relevo, a hidrografia, o 

clima e as formações vegetais naturais 

do Brasil e do mundo. 

 Compreender e examinar a dinâmica 

do relevo, clima, vegetação, 

hidrografia e ação antrópica nas 

produção das diferentes paisagens 

naturais. 

 Conhecer as atividades econômicas e 

problematizar alterações que 

provocam no espaço natural e 

geográfico, considerando os impactos 

socioambientais e as transformações 

das paisagens. 

 Conhecer e localizar o Brasil no 

mundo, reconhecendo sua dimensão 

continental e suas consequências nas 

características espaciais da sociedade 

e da natureza. 

 Compreender os conceitos de 

território e territorialidade a partir da 

formação territorial do Brasil.  

 Identificar as diferentes 

regionalizações do território e os 

desafios de conservação dos 

domínios naturais, em especial o 

patrimônio ambiental do DF. 

 Analisar a distribuição territorial da 

população brasileira, considerando a 

diversidade étnico-racial e cultural. 

 Interpretar gráficos e histogramas de 

dados socioeconômicos das regiões 

brasileiras.  

 Discutir a incorporação do processo 

de industrialização na agricultura 

brasileira e suas consequências na 

formação dos espaços urbano, 

agrário e suas consequências sociais 

e ambientais.  

 Analisar a organização do espaço 

brasileiro e suas diferenças regionais, 

considerando as principais 

características naturais humanas, 

econômicas e de ocupação das cinco 

regiões.  
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 Analisar as interações das sociedades 

com a natureza a partir do trabalho, 

dos processos de produção, da 

industrialização e do surgimento das 

cidades.  

Inglês • Construir laços afetivos e convívio 

social demonstrando respeito e empatia na 

língua estudada 

• Compreender funções e usos sociais 

da língua estudada 

• Usar a língua de forma colaborativa 

• Iniciar processo de sensibilização em 

relação ao estudo de uma nova língua com 

ênfase no lúdico 

• Compreender textos orais com 

mediação da professora 

• Compreender diferentes gêneros 

textuais 

• Produzir textos orais com a mediação 

da professora e progressivamente desenvolver 

a capacidade de sustentar apresentações orais 

sobre assuntos de domínio pessoal ou 

interesse da comunidade em que vive. 

• Levantar hipóteses sobre a finalidade 

de um texto 

• Desenvolver a capacidade de fazer 

leituras rápidas para compreensão geral e 

específica do texto 

• Acessar e ler textos na língua estudada 

com mediação da professora de modo a 

ampliar conhecimentos lexicais em situações 

e contextos significativos. 

• Compreender de forma histórica e 

crítica diferenças culturais e políticas, étnico-

racial, sociais e econômicas entre os países 

onde a língua estudada é falada. 

• Perceber que há diferenças culturais na 

comunicação entre pessoas de lugares e/ou 

culturas diferentes. ORALIDADE: 

• Identificar e dar informações pessoais 

e sobre outros 

• Apresentar pessoas 

• Reconhecer países, suas 

nacionalidades e cores 

• Identificar dias da semana e meses do 

ano  

• Detectar objetos de uso em sala de 

aula 

• Relacionar os componentes 

ORALIDADE: 

• Construir laços afetivos e convívio 

social demonstrando respeito e empatia na 

língua estudada 

• Compreender funções e usos sociais 

da língua estudada 

• Usar a língua de forma colaborativa 

• Iniciar processo de sensibilização em 

relação ao estudo de uma nova língua com 

ênfase no lúdico 

• Compreender textos orais com 

mediação da professora 

• Compreender diferentes gêneros 

textuais 

• Produzir textos orais com a mediação 

da professora e progressivamente 

desenvolver a capacidade de sustentar 

apresentações orais sobre assuntos de 

domínio pessoal ou interesse da comunidade 

em que vive 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA: 

• Levantar hipóteses sobre a finalidade 

de um texto 

• Desenvolver a capacidade de fazer 

leituras rápidas para compreensão geral e 

específica do texto 

• Acessar e ler textos na língua 

estudada com mediação da professora de 

modo a ampliar conhecimentos lexicais em 

situações e contextos significativos 

INTERCULTURALIDADE: 

• Compreender de forma histórica e 

crítica diferenças culturais e políticas, 

étnico-racial, sociais e econômicas entre os 

países onde a língua estudada é falada. 

• Perceber que há diferenças culturais 

na comunicação entre pessoas de lugares 

e/ou culturas diferentes. 
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curriculares 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA: 

• Desenvolver a capacidade de fazer 

leituras rápidas para compreensão geral e 

específica do texto 

• Acessar e ler textos na língua estudada 

com mediação da professora de modo a 

ampliar conhecimentos lexicais em situações 

e contextos significativos 

• Produzir pequenos parágrafos em 

função de um gênero textual 

INTERCULTURALIDADE: 

• Conhecer eventos comemorativos dos 

países da língua alvo 

• Perceber que há diferenças culturais na 

comunicação 

• Interagir na língua estudada utilizando 

recursos literários e audiovisuais. 

ORALIDADE: 

• Relacionar parentesco e laços 

familiares 

• Respeitar e valorizar diversas 

composições familiares e a vida comunitária 

em distintas culturas 

• Descrever pessoas fisicamente e 

emocionalmente 

• Reconhecer a posição de adjetivos em 

grupos nominais 

• Descrever uma residência 

• Refletir sobre gosto de preferência em 

relação à residência dos sonhos 

• Comunicar-se respondendo e fazendo 

perguntas com expressões usuais 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA: 

• Desenvolver a compreensão de textos 

verbais e não verbais 

• Compreender itens lexicais 

observando referentes contextuais 

• Uso de dicionários e outros recursos 

de pesquisa para compreensão de vocabulário 

específico na leitura de texto escrito 

• Produzir pequenos parágrafos na 

língua estudada de forma organizada e 

coerente 

INTERCULTURALIDADE: 

• Interagir na língua estudada com 

mediação da professora 
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• Responder os interlocutores de forma 

apropriada ao contexto da interação 

• Identificar culturas dos países da 

língua estudada ao contexto da interação. 

 

ORALIDADE: 

• Interagir expressando gostos e 

preferências  

• Relatar fatos e sequência de fatos da 

rotina do aluno 

• Interagir sobre esportes 

• Observar e narrar ações em progressão 

• Discutir sobre alimentação saudável e 

não saudável 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA: 

• Desenvolver a compreensão de textos 

verbais e não verbais 

• Responder os interlocutores de forma 

apropriada sobre gostos e preferências 

• Compreender tiras e quadrinhos  

INTERCULTURALIDADE: 

• Interagir na língua estudada com 

mediação da professora 

• Responder os interlocutores de forma 

apropriada ao contexto da interação 

• Identificar culturas dos países da 

língua estudada ao contexto da interação 

Artes  Desenvolver a capacidade de leitura e 

análise de elementos das artes visuais, 

contextualizando-os em estilos / 

movimentos artísticos, e utilizar as 

noções trabalhadas em produções 

artísticas.  

 Compreender a evolução do homem a 

partir da apreciação da arte rupestre 

brasileira e das demais manifestações 

artísticas ao longo da história. 

 Relacionar a produção artística do 

Distrito Federal produzida em 

diferentes momentos com os aspectos 

sociais, geográficos e históricos.  

 Reconhecer, respeitar e valorizar, no 

âmbito familiar, escolar e regional, a 

diversidade cultural. 

 Reconhecer a produção visual como 

produto cultural sujeito à análise e ao 

entendimento. 

 Indicar e conhecer produções visuais 

 Identificar e utilizar, em produções 

artísticas, elementos básicos da 

linguagem visual. 

 Desenvolver a capacidade de leitura 

e análise de elementos das artes 

visuais, contextualizando-os em 

estilos / movimentos artísticos, e 

utilizar as noções trabalhadas em 

produções artísticas. 

 Apreciar manifestações artísticas ao 

longo da história e suas influências e 

contribuições como instrumento de 

transformação social.  

 Conhecer e valorizar a pluralidade 

do patrimônio cultural brasileiro e de 

outros povos, posicionando-se de 

maneira crítica contra qualquer 

discriminação baseada em 

diversidade cultural, social, étnica, 

de gênero, crença, religião ou de 

qualquer natureza.  
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do/no Distrito Federal e sua 

contribuição para a construção da 

identidade cultural.  

 Apreciar e entender as manifestações 

culturais de vários grupos étnico-

raciais que compõem a nação 

brasileira em seu universo 

pluricultural. 

 Conhecer e valorizar a cultura visual 

local e global; fomentar a pluralidade 

cultural no espaço escolar. 

 Analisar diferentes representações 

artísticas, como linguagem estética e 

comunicacional. 

 Localizar e analisar, em produções 

artísticas, o uso de elementos básicos 

da linguagem visual.  

 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 

mudança de sua formação cultural. 

 Conhecer e valorizar a cultura visual 

local e global: fomentar a pluralidade 

cultural no espaço escolar. 

 Apreciar manifestações artísticas ao 

longo da história e suas influências e 

contribuições como instrumento de 

transformação social.  

 Desenvolver a capacidade de leitura 

e análise de elementos das artes 

visuais, contextualizando-os em 

estilos / movimentos artísticos, e 

utilizar as noções trabalhadas em 

produções artísticas.  

 Apreciar manifestações artísticas ao 

longo da história e suas influências e 

contribuições como instrumento de 

transformação social. 

 

 

A Pedagogia de Projetos garante o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem 

transformando os educandos em sujeitos ativos na construção do conhecimento e potencializa o 

trabalho interdisciplinar. “Será necessário oportunizar situações em que os alunos participem cada vez 

mais intensamente na resolução das atividades e no processo de elaboração pessoal, em vez de se 

limitar a copiar e reproduzir automaticamente as instruções ou explicações dos professores. Por isso, 

hoje o aluno é convidado a buscar, descobrir, construir, criticar, comparar, dialogar, analisar, vivenciar 

o próprio processo de construção do conhecimento (ZABALLA, 1998)”. 

Ao longo dos últimos anos, dentro do processo de revitalização do Centro de Ensino 

Fundamental 03 de Brasília, instituiu-se uma proposta curricular que objetiva o fortalecimento de sua 

identidade e o prazer em fazer parte dela, buscando o aluno como protagonista do seu sucesso escolar. 

No início do ano letivo, com base nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, no Currículo em 

Movimento e na PP da escola, são definidos os temas norteadores para cada bimestre e são 

desenvolvidos projetos interdisciplinares.  
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Os projetos interdisciplinares são desenvolvidos em todos os momentos do cotidiano escolar, 

buscando temas atuais que contribuam na formação integral dos alunos, sendo que todas as atividades 

são preparadas ao longo do bimestre e são escolhidos momentos para que sejam realizadas as 

culminâncias dos projetos. Nessa oportunidade há a socialização dos saberes com apresentações 

artísticas, oficinas, jogos, gincanas dentre outras atividades.  
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

Objetivo Meta Estratégia Responsável Cronograma Avaliação 

- Oportunizar a formação 

continuada da equipe 

docente, valorizando o 

espaço-tempo da 

coordenação pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

- Estimular a formação 

continuada em 70%. 

 - Buscar aumentar a 

participação dos 

profissionais em cursos 

de formação continuada 

em 50%.  

 

 

- Realizar oficinas 

pedagógicas para 

profissionais da carreira 

magistério durante as 

coordenações coletivas e 

por área. 

  

- Elaborar um planejamento 

onde pautas relevantes ao 

retrato escolar sejam 

levantadas. 

- Coordenação 

Pedagógica e Supervisor. 

- Encontros semanais. - Em reuniões de 

coordenação coletiva;  

- Participação nos cursos 

formativos. 

- Orientar a equipe quanto à 

construção e implementação 

dos projetos realizados na 

unidade de ensino. 

 

- Estimular o trabalho 

interdisciplinar, o diálogo 

entre as diversas áreas de 

conhecimento, adequando o 

trabalho às reais 

necessidades da comunidade 

escolar. 

- Aumentar a 

participação da equipe 

na construção da PP da 

unidade escolar em 

100%, articulando os 

diversos atores 

responsáveis pela 

mesma.  

- Realizar 100% de 

acompanhamento da 

implementação da PP, 

bem como a sua 

avaliação. 

- Realizar reuniões com a 

equipe para a discussão a 

respeito da PP, auxiliando a 

articulação entre os pares. 

Estimular, nestes encontros, 

uma análise autocrítica 

sobre o trabalho realizado.  

- Coordenação 

Pedagógica e Supervisor. 

- Durante o ano letivo - Encontros quinzenais. 

 - Proporcionar aumento de 

10% de acompanhamento 

do planejamento didático 

de cada docente, 

articulando os objetivos de 

forma interdisciplinar. 
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DIMENSÃO DE GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

Objetivos Metas Estratégias Responsáveis Cronograma Avaliação das ações 

- Sanar as dificuldades de 

leitura, interpretação, escrita, 

raciocínio lógico e 

concentração. 

 

- Reduzir os níveis de 

dificuldades de 

aprendizagem. 

- Utilizar o reagrupamento – 

Leitura, Compreensão Textual 

e Raciocínio Lógico. 

- Professores 

regentes. 

- Intervenções ao longo 

dos bimestres letivos.  

- Análise sistemática da 

eficácia da ação nos 

resultados cotidianos dos 

alunos. 

- Implantar a interação entre 

as disciplinas não só em 

eventos escolares, mas 

também no dia a dia da 

escola. 

 

 

 

- Identificar e trabalhar as 

causas do baixo desempenho 

dos alunos apontados na 

avaliação diagnóstica. 

 

  

- Fortalecer a prática 

interdisciplinar 

envolvendo 100% dos 

componentes 

curriculares. 

 

 

- Elevar o desempenho 

acadêmico dos 

estudantes em 50%.  

- Formação continuada do 

corpo docente e reuniões 

coletivas na coordenação 

pedagógica. 

 

 

 

 

- Realizar ações que 

minimizem os problemas de 

ensino aprendizagem, com a 

implantação de metodologias 

diferenciadas com 

acompanhamento sistemático 

dos objetivos alcançados e 

avaliação semanal dos 

resultados para correção das 

ações utilizadas. 

- Supervisão 

Pedagógica e 

Coordenação 

Pedagógica.  

 

 

 

 

- Professores 

regentes, Orientação 

Educacional, 

Coordenadores e 

Supervisão 

Pedagógica. 

- Coordenações 

pedagógicas semanais 

até o fim do ano letivo. 

 

 

 

 

- Durante o ano letivo. 

- Avaliação bimestral durante 

o conselho de classe. 

 

 

 

 

 

- - Acompanhamento 

sistemático dos resultados 

bimestrais; reunião de pais e 

professores, participação em 

atividades escolares. 
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DIMENSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Objetivos Metas Estratégias Responsáveis Cronograma Avaliação 

- Assegurar uma gestão 

democrática e 

participativa. 

- Promover momentos 

de socialização entre 

alunos, com 

desenvolvimento de 

atividades lúdicas como 

forma de premiação 

pelo bom desempenho 

escolar e pela redução 

de 50% dos casos de 

indisciplina. 

- Realizando eventos 

culturais e recreativos que 

favoreçam a integração da 

comunidade escolar. 

- Professores regentes, 

coordenadores e supervisão 

pedagógica. 

- Semestre letivo. - Questionários durante a 

participação nos eventos, 

coordenação pedagógica e 

reuniões com a comunidade 

escolar. 

- Manter a comunicação 

constante com a 

comunidade escolar. 

- Acompanhar 

semanalmente o 

comportamento 

disciplinar dos alunos, 

intercedendo 

imediatamente junto ao 

corpo docente, discente 

e família para solucionar 

e diminuir em 80% os 

problemas.  

- Realizando reuniões 

periódicas de planejamento, 

monitoramento e avaliação. 

- Professores regentes, 

coordenadores e supervisor 

pedagógico. 

- Todo ano letivo. - Questionários durante as 

coordenações coletivas e por 

área, reuniões de pais e 

professores. 
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DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Objetivo Meta Estratégia Responsável Cronograma Avaliação 

- Manter a formação 

continuada dos profissionais 

da educação lotados na 

Unidade de Ensino. 

- Aperfeiçoar os 

trabalhos dos 

profissionais da 

educação – carreira 

assistência e magistério 

– para melhora de seus 

desempenhos com o 

incentivo da 

participação de 100% 

em cursos de formação.  

- Realizando oficinas 

pedagógicas para 

profissionais da carreira 

magistério durante as 

coordenações coletivas e 

por área;  

- Inscrição e frequência em 

cursos formativos para a 

carreira assistência. 

- Coordenação 

Pedagógica e Supervisor. 

- Durante o ano letivo. - Em reuniões de 

coordenação coletiva;  

- Participação nos 

cursos formativos. 

- Melhorar as relações 

interpessoais. 

- Incentivar que o 

respeito e a harmonia no 

ambiente de trabalho. 

- Estabelecendo calendário 

de aniversários dos 

profissionais; 

- Debates em reuniões 

coletivas sobre valores e 

ética profissional. 

- Equipe gestora e 

Orientação Educacional 

- Encontros mensais - Encontros mensais. 
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DIMENSÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

Objetivo Meta Estratégia Responsável Cronograma Avaliação 

Suprir as necessidades 

pedagógicas administrativas 

e estruturais da escola. 

Adquirir  100% dos 

materiais solicitados por 

setor. 

Adequação de recursos 

financeiros à realidade 

escolar. 

Equipe gestora e 

comunidade escolar. 

Durante o ano letivo. Em reuniões a cada 

quadrimestre. 

      

 

 

     

DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo Meta Estratégia Responsável Cronograma Avaliação 

Estar em dia com as 

obrigações administrativas. 

Cumprir os prazos em 

100% estipulados para 

entrega de documentos e 

prestação de contas 

relativas às verbas. 

Não acumular demandas. Equipe gestora, apoio 

administrativo e secretaria. 

Durante o ano 

letivo. 

Reuniões bimestrais 

com a equipe para 

avaliar o cumprimento 

dos prazos. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 A comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília reconhece a PP como um 

instrumento norteador da prática pedagógica, em constante avaliação e adequação ao melhor atendimento 

de suas necessidades. 

Sendo assim, sua avaliação ocorrerá bimestralmente, através dos encontros em reuniões pedagógicas, 

com os pais e/ou responsáveis e da aplicação de questionários avaliativos de todos os segmentos e suas 

ações. Contamos ainda com o Conselho Escolar para aprimorá-la.  Após a tabulação destes dados será 

apresentada a devolutiva impressa e por e-mail aos membros da comunidade escolar. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

PROJETO 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PERÍODO 

CRONOGRAMA 

Projeto Hábitos de 

Estudo e Monitoria 

 Viabilizar a construção de hábitos de 

estudo na rotina diária do aluno. 

Desenvolvendo o interesse pelo seu 

próprio processo de aprendizagem e do 

colega. 

 Explorar o potencial de cada aluno para 

favorecer a apropriação do conhecimento 

respeitando a opinião do outro, interagindo 

com o diferente e aprendendo a 

compartilhar. 

 

 A metodologia utilizada consiste em 

procedimentos e técnicas específicas, 

incluindo a monitoria realizada por 

alunos em sala junto aos professores de 

cada matéria, acompanhamentos 

(individuais e em grupo) pela 

orientadora educacional.  

 

 

 

 

 

 SOE, professores 

e equipe diretiva 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo. 

 

 

Projeto Relações 

Humanas 

 Oferecer aos alunos momentos de 

indagação e reflexão acerca das múltiplas 

inteligências, dos valores e modelos 

mentais que pode nos levar a diferentes 

cenários, pois os mesmos são formados 

pelas nossas experiências e histórias no 

decorrer de nossas vidas, e são esses 

cenários que moldam a maneira como 

vemos o mundo e nele agimos. 

 

 Quinzenalmente a Orientação 

Educacional irá abordar uma 

situação problema de acordo com a 

realidade da turma e realizar ações 

para aquilatar as relações 

interpessoais e ensiná-los a ser e a 

conviver.  

 

 

SOE, EAA, 

professores e 

equipe diretiva. 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo. 
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Recreio Orientado  

 Inserir o lúdico para que haja momento 

de satisfação e interação entre os 

educandos na hora do recreio 

proporcionando aos alunos a 

convivência com brincadeiras 

organizadas, jogos de tabuleiro, através 

de um sistema de monitoria e 

orientação para a realização de 

atividades durante o recreio. 

 As atividades acontecerão todos os 

dias da semana durante os 15 

minutos de intervalo 

(matutino/vespertino). Os mesmos 

irão interagir com os alunos 

realizando as atividades lúdicas 

contribuindo para o 

desenvolvimento intelectual.  

 

 

 

Coordenação, 

direção, Sala de 

recursos, monitor 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo. 

BRASÍLIA – SUA 

GENTE, SUA 

HISTÓRIA, SEU 

TERRITÓRIO E SEUS 

MOVIMENTOS 

 

 Conhecer Brasília para cuidar. 

 Estimar população de Brasília 

 Fazer visitas a pontos históricos e 

turísticos 

 Avaliar a mobilidade estatisticamente 

 Fotografar os monumentos e plantas do 

cerrado 

 Medir / abranger território da Ride 

 Conhecer o bioma do cerrado e 

reconhecer a necessidade de protegê-lo 

numa Unidade de Conservação. 

 Entender Brasília como resultado das 

intenções políticas e sociais, históricas, 

bem como do trabalho humano. 

Compreender o papel de Brasília como 

centro de poder. 

 Reconhecer Brasília como berço das 

águas, do Cerrado. 

 

 Os estudantes deverão pesquisar 

sobre a criação de Brasília, os 

primeiros trabalhadores/moradores 

(candangos), os monumentos, as 

RA's, os poderes. Eles poderão fazer 

registros com fotografias, 

entrevistas, documentos históricos. 

A culminância terá data definida 

posteriormente em coordenação 

coletiva. 

 Em ARTES VISUAIS, o desenho de 

observação como meio de conhecer 

os monumentos, paisagens naturais 

e outros (haverá momentos de 

exploração através do desenho). 

 Sugere-se a realização de visitas e 

passeios guiados a pontos históricos 

e Unidades de Conservação de uso 

integral “Esecae”. Além do histórico 

os estudantes deverão pesquisar as 

características físicas do DF (como 

vegetação, clima relevo e 

 

 

 

 

 

Toda a 

comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo. 
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hidrografia), destacando sua 

importância como “berço das águas” 

e do cerrado. 

 Fazer um estudo referente às 

nascentes destruídas para a 

construção de Brasília, remetendo 

ao processo histórico da construção 

de Brasília. Realçar os parques 

ecológicos existentes em Brasília. 

 Fazer um estudo referente às 

nascentes destruídas para a 

construção de Brasília, remetendo 

ao processo histórico de construção 

da cidade. Realçar os parques 

ecológicos existentes na capital. 

  

Leitura   Despertar o interesse pela leitura, 

estimulando o potencial cognitivo e 

criativo do aluno;  

 Diversificar o vocabulário e 

potencializar as habilidades 

linguísticas: falar, escutar, ler e 

escrever;  

 Possibilitar a vivência de emoções, o 

exercício da fantasia e da imaginação;  

 Incentivar a produção de textos orais, 

escritos e visuais. 
 

 Organização de horário para os 

alunos frequentarem a sala de leitura 

e escolherem os títulos que lhe 

aprazem. 

 Renovação do acervo da sala de 

leitura a partir das sugestões do 

alunato.  

 Quinzenalmente toda a escola 

dedica 45 minutos à leitura.  

 

 

 

 

 

 

Toda a 

comunidade 

escolar 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

4 hábitos para mudar o 

mundo: Projeto Hortelã 

 É um projeto de educação ambiental 

focado na orientação da disposição 

correta dos resíduos sólidos 

 Urbanos domésticos (RSU) e no 

reaproveitamento de até 85% dele 

através da compostagem, reciclagem 

 E reuso. Este projeto foi criado de 

 Atuar em escolas do ensino médio, com 

alunos do 6º. e 7º. ano, disseminando as 

práticas de redução de emissões de 

resíduos sólidos aos aterros sanitários 

através de compostagem no local e 

separação de recicláveis, descartando 

apenas o rejeito. Seguindo os pilares da 

 

 

 

Toda a 

comunidade 

escolar 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo. 
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forma independente e se apoia nas 

verbas de Organizações Não 

 Governamentais ou iniciativa privada 

para a sua implantação, prática e 

aceleração. É um instrumento 

 Previsto na Política de Resíduos 

Sólidos no Brasil, estabelecida pela lei 

12.305/2010, o Cap III art. 8o e 

 Voltado a atingir seus principais 

objetivos previstos no capítulo II art. 

6o e 7o . 

educação sustentados pelo educador 

Içami Itiba, onde “quem escuta 

esquece, quem vê imita, quem justifica 

não faz. Quem faz aprende, quem 

aprende produz. Quem faz, inova, quem 

inova sustenta e quem sustenta é feliz.” 

Baseado neste princípio, o projeto 

Hortelã pretende desenvolver 

atividades práticas potencializadoras do 

entendimento da importância de 

mudança de hábitos em relação ao 

descarte de resíduos e ao mesmo tempo 

promover a reconexão da humanidade, 

pelo amor à vida segundo o princípio 

da Biofilia, ativando o instinto de 

preservação e conservação. Neste ponto 

fazemos da natureza uma ferramenta 

para a educação e a formação dos 

cidadãos. 

Respeito às diferenças  Conscientizar toda a comunidade 

escolar da importância do respeito às 

diferenças e erradicar a intolerância no 

ambiente escolar.  

 

 Aplicação de valores, direitos e 

responsabilidade, consolidando 

importantes valores éticos e morais 

para o exercício da cidadania e 

contribuindo para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos.  

 

Todo o corpo 

docente 

Ao longo do ano e 

culminância no 4º 

bimestre 
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ANEXOS 

 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO PARA PROFESSORES 

 
Prezado(a)  Professor(a),  

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das práticas pedagógicas 

e do perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade Escolar no ano de 2019. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da realidade 

escolar e colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer deste ano. 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 
 
 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(      ) Planaltina. 

(      ) Sobradinho. 

(      ) Asa Norte. 

(      ) Asa Sul. 

(      ) Santa Maria. 

(      ) Guará. 

(      ) Núcleo Bandeirante. 

(      ) Taguatinga. 

(      ) São Sebastião. 

(      ) Recanto das Emas. 

(      ) Lago Sul. 

( ) Outra _______________________________ 
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6. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa. 

(    ) Apartamento. 

(    ) Própria. 

(    ) Alugada. 

(    ) Cedida. 

 

7. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem.                (    ) Sim, dois.                            (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, um.                          (    ) Sim, três 
 

8. Qual é o seu nível de escolaridade? 
( ) Ensino Superior – Curso: __________________ . 
( ) Pós-Graduação – Curso: _________________. 
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
(        ) Outro: __________________ 
 

9. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 

10. Além da atividade como docente nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda 
pessoal? 

  ( ) Sim, na área de Educação. ( ) Sim, fora da área de Educação. (     ) Não. 

 
11. Há quantos anos você trabalha como professor? 

(     ) Meu primeiro ano. 

(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 
12. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 

(     ) Meu primeiro ano. 

(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 

13.  Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra neste 
momento? 

(    ) Meu primeiro ano. 

(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 

(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 

(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 

 

14. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua área de 
atuação? 

(    ) Não participei. (    ) Sim, e houve um impacto moderado. 

(    ) Sim, e não houve impacto.. (    ) Sim, e houve um grande impacto. 

(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

 

15. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
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( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

16. Assinale o que você costuma assistir ou ler na TV e/ou plataformas de internet,: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes)  

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

  (    ) Sites sobre educação.  

  (    ) Outro: ________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e 

gostem de estar! 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO PARA FUNCIONÁRIOS 

 
Prezado(a) funcionário(a),  

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das práticas pedagógicas 

e do perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade Escolar no ano de 2019. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da realidade 

escolar e colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer deste ano. 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 
2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 
3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 
 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            
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( ) Varjão.     

(      ) Planaltina. 

(      ) Sobradinho. 

(      ) Asa Norte. 

(      ) Asa Sul. 

(      ) Santa Maria. 

(      ) Guará. 

(      ) Núcleo Bandeirante. 

(      ) Taguatinga. 

(      ) São Sebastião. 

(      ) Recanto das Emas. 

(      ) Lago Sul. 

( ) Outra _______________________________ 
 

 

6. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa. 

(    ) Apartamento. 

(    ) Própria. 

(    ) Alugada. 

(    ) Cedida. 

 

7. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem.                (    ) Sim, dois.                            (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, um.                          (    ) Sim, três 
 
8. Qual é o seu nível de escolaridade? 

( ) Ensino Superior – Curso: __________________ . 
( ) Pós-Graduação – Curso: _________________. 
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
(        ) Outro: __________________ 
 
9. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 

( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 
10. Além da atividade atual nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda pessoal? 

  ( ) Sim, na área de Educação. ( ) Sim, fora da área de Educação. (     ) Não. 

 
11.  Há quantos anos você trabalha na educação? 

(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 

(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 

(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 

 

 
   12. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

13. Assinale o que você costuma assistir ou ler na TV e/ou plataformas de internet,: 
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( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes)  

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

 (     ) Sites sobre educação.  

 (     ) Outro: ________________________________________ 

 

 

14. Registre suas sugestões observações que julgar pertinentes à melhoria do trabalho realizado neste CEF.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e 

gostem de estar! 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ESTUDANTES 

 

 

Prezado(a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e conhecer a sua 

opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características 

pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir 

absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 12 anos.  

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 16 anos      

( ) 18 anos ou mais. 
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3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

AC AL   AM AP BA CE DF ES   GO MA MG MS 

MT PA   PB PE PI PR RJ RN   RO RR RS SC 

SE SP   TO Exterior 

 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(    ) Planaltina. 

(    ) Sobradinho. 

(    ) Asa Norte. 

(    ) Asa Sul. 

(    ) Santa Maria. 

(    ) Guará. 

(    ) Núcleo Bandeirante. 

(    ) Taguatinga. 

(    ) São Sebastião. 

(    ) Recanto das Emas. 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Com os pais e(ou) com outros parentes. 

( ) Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 

( ) Com amigos. 

( ) Sozinho(a). 

 

7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

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

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

(     ) Games. 

 

9. Quantos membros de sua família moram com você? 

( ) Nenhum. 

( ) Um ou dois. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 
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( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 

( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 

( ) Trabalho e me sustento. 

( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 

( )Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

 

11. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola?  

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. 

(    ) Bicicleta. 

(    ) Carro. 

(    ) Outro: ____________________________________ 

 

12. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    

Justifique cada aspecto que você considerou como regular ou ruim: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

13. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos gostam de estar! 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

Plano de Ação da Orientação Educacional - 2019 

 

 

1. implantação/ implementação do SOE 

 Planejar e coordenar as atividades do SOE para o primeiro semestre do ano letivo de 2019. 

Ações: 

- Revisão das turmas para 2019. 

- Atualização dos fichários dos alunos do matutino . 

- Apresentar as atribuições do Orientador Educacional para os alunos e famílias na Escola. 

 

2. Ações no âmbito institucional 

Objetivos: Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a ser acompanhada pelo SOE. 

Acompanhar o planejamento anual da escola e seus resultados, propondo ações para atingir as metas do Projeto 

Pedagógico. 

Ações:  

Acompanhar o aproveitamento escolar dos alunos; 

Acompanhar a frequência escolar dos alunos; 

Elaborar o Plano de Ação do SOE; 

Planejar e organizar o horário de estudo dos alunos do matutino; 

Planejar e organizar os encontros do projeto Relações Humanas com as turmas do matutino. 

 

3. Ações junto ao corpo docente 

Objetivos: Sensibilizar o corpo docente e possibilitar aos professores maior conhecimento sobre o aluno, suas 

características psicológicas, sociais e cognitivas. Palestras sobre Autismo, Síndrome de Down e adequação e adaptação 

Curricular. 

Ações: 

Participação nos Conselhos  de Classe; 

Participação nas coordenações das quartas- feiras; 

Encontros individuais com os professores; 

Devolutivas sobre os atendimentos dos alunos e das famílias; 

Realizar os projetos: Relações Humanas que predomina a comunicação eficaz com empatia;  

Hábitos de Estudo e comunicação com as turmas do matutino. 

 

4. Ações junto ao corpo discente 

Objetivos: Acompanhar e orientar o educando na aprendizagem e nos aspectos biopsicossociais, respeitando sua 

realidade e suas potencialidades. 

Ações: 

Planejar e organizar o horário estudo dos alunos; 

Trabalhar com monitores de cada matéria em sala de aula; 

Atendimentos individuais ou coletivos com os alunos; 

Desenvolver o projeto relações humanas aprendendo a se relacionar e se comunicar de forma não violenta e com 

empatia. 

 

5. Ações junto à família 

Objetivos: Fortalecer a integração entre a escola e a família, estimulando a participação dos pais/responsáveis no 

processo de educação e de ensino –aprendizagem. 
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Ações:  

Encontros bimestrais com os pais/responsáveis, estimulando o desenvolvimento de atitudes que valorizem a prática de 

tolerância e da solidariedade entre as pessoas, como melhorar a comunicação e a solução de conflitos em suas próprias 

famílias. 

Orientações sobre hábitos de estudo; 

Encaminhamentos para atendimentos externos na rede pública de saúde ou sugerir profissionais da rede particular. 

 

6. Ações na área de estágio supervisionado em OE 

Objetivos: Proporcionar vivência teórico-prática aos estudantes na área de Orientação Educacional. 

Ações: 

Apresentar e analisar a OP junto ao estagiário; 

Proporcionar ao estagiário a vivencia de situações reais e o conhecimento das dificuldades que permeiam as atividades 

do SOE. 

Acompanhar os registros diários das atividades desenvolvidas pelo estagiário. 

 

7. Ações junto à rede social 

Objetivos: Integrar ações do SOE com outros profissionais de áreas específicas e atendimentos especializados. No 

caso, Projeto Endereços de mim ( Gerência de Saúde) na 705/905 norte. 

Ações: 

Encaminhamento ao Conselho tutelar pela direção com a participação da Orientação Educacional. 

Parcerias com profissionais e instituições para atendimento dos alunos e suas famílias. 
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PLANO DE AÇÃO – 2019 

 

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA 

 

1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GERAL   OBJETIVOSESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Conhecer o contexto 

escolar por meio de 

mapeamento e reflexão 

acerca dos diversos 

aspectos institucionais. 

 Conhecer a estrutura física e funcional da escola. 

 Identificar as convergências, incoerências, conflitos 

ou avanços existentes nas ações institucionais. 

 Identificar nas práticas educativas, as tendências 

educacionais e as concepções sobre educação, ensino, 

desenvolvimento e aprendizagem. 

 Identificar a organização e as relações que se 

desenvolvem no processo de gestão escolar. 

 Identificar os tipos de interações que ocorrem entre 

os segmentos que compõem a comunidade escolar. 

 Conhecer o regimento interno, os projetos e a 

proposta pedagógica. 

 Análise dos documentos institucionais da 

Unidade Escolar: Projeto Político 

Pedagógico; Estratégia de Matrícula; 

Enturmações; Turmas em vigência; Quadro 

de funcionários; Organização dos 

espaços/tempos do cotidiano escolar; Análise 

da Estrutura física da Unidade Escolar; 

Análise de cada turma pelo sistema; Análise 

das portarias, regimentos e normas da 

SEEDF; 

 Levantamento de dados com secretaria: 

quantitativo de alunos, índices de 

reprovação, defasagem idade/série, novos 

alunos; 

 Escuta pedagógica com professores, direção, 

coordenação, SOE, Salas de Recursos etc; 

 Participação nas Coordenações Coletivas e 

momentos de planejamentos diversos; 

 Articular parcerias com os diversos serviços 

oferecidos na região: Centros de Saúde, 

Centro de Orientação Médico 

Psicopedagógico (COMPP), Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Conselhos 

Tutelares, Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), Centro de 

Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS), entre outros. 

 Ao longo do 

primeiro semestre 

letivo. 

Desenvolver estratégias 

de escuta qualificada das 

vozes institucionais, para 

 Analisar os sentidos subjetivos presentes nas vozes 

institucionais. 

 Perceber as contradições presentes nos discursos x 

 Participação em todos os espaços/tempos do 

cotidiano escolar pertinentes ao processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Ao longo do ano 

letivo e conforme 

o trabalho de 



70 

 

analisar e entender os 

aspectos intersubjetivos. 

práticas dos profissionais que atuam no contexto 

escolar. 

 Acompanhar a implementação e resultados 

dos projetos na Unidade Escolar. 

 Observação do contexto cotidiano da 

Unidade Escolar. 

 Observações em sala de aula para análise dos 

aspectos de interação dos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem; 

 Entrevistas com os Professores Regentes 

para coletar dados pertinentes ao processo 

educacional e das queixas escolares em 

questão; 

 Promover reuniões regulares com a Direção 

da Unidade Escolar; 

 Participação em planejamentos diversos 

acerca dos projetos da escola. 

 Contribuir com a organização curricular de 

acordo com os Parâmetros do Currículo em 

Movimento da SEEDF. 

assessoramento 

em serviço. 
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2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR 

OBJETIVO GERAL   OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Oferecer suporte ao processo de 

gestão escolar. 

 Contribuir para a elaboração e implementação 

do Projeto Político Pedagógico. 

 Contribuir para a reflexão de situações que 

impedem o desenvolvimento do trabalho 

coletivo. 

 Desenvolver coletivamente estratégias que 

favoreçam o trabalho em equipe. 

 Proporcionar momentos de avaliação e 

reconstrução do Projeto Político 

Pedagógico; 

 Participar das Coordenações Coletivas 

apresentando intervenções/sugestões 

pertinentes aos planejamentos em 

questão; 

 Propor momentos de estudos e reflexões 

apresentando sugestões de bibliografias 

e temas pertinentes. 

 

 Ao longo do ano 

letivo e conforme o 

trabalho de 

assessoramento em 

serviço. 

Contribuir com a equipe escolar e 

o corpo docente para o processo 

de formação continuada. 

 Contribuir com o desenvolvimento de 

competências técnicas, metodológicas e 

pessoais dos professores e corpo técnico da 

instituição de ensino nas quais atuam. 

 Orientações aos Professores Regentes 

por ano/série ou individualmente de 

acordo com os aspectos analisados e/ou 

problematizados. 

 Participação nos Conselhos de Classes, 

quando possível; 

 Participação em Estudos de Casos. 

 

 Ao longo do ano 

letivo e conforme o 

trabalho de 

assessoramento em 

serviço. 

 

3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

OBJETIVO GERAL   OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Assessorar o processo de ensino e 

aprendizagem visando a melhoria 

do desempenho escolar em busca 

da concretização do sucesso 

escolar do educando. 

 Construir juntamente com o professor, 

alternativas teórico-metodológicas de ensino e 

de avaliação com o foco na construção de 

habilidades e competências dos alunos. 

 Fornecer subsídios para que as ações escolares 

ocorram tanto em uma dimensão coletiva 

quanto individual. 

 Analisar práticas escolares favorecendo 

o desempenho escolar dos alunos, com 

vistas à concretização de uma cultura de 

sucesso escolar. 

 Assessorar à rotina de sala de aula com 

intervenções pedagógicas específicas. 

 Acompanhar os projetos interventivos, 

 Ao longo do ano 

letivo e conforme o 

trabalho de 

assessoramento em 

serviço. 
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 Intervir junto aos sujeitos e aspectos que 

possam dificultar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

reagrupamentos e reforços escolares da 

escola. 

 Elaborar Relatórios de Avaliação e 

Intervenção Pedagógica para os alunos 

acompanhados nos Procedimentos de 

Avaliação e Intervenção das Queixas 

Escolares. 

 Encaminhamento para a SAA (Sala de 

Apoio à Aprendizagem). 

 Acompanhamento das Classes Especiais 

e ou EJA/interventivo quando houver na 

Instituição. 

 Realizar estudo de caso para solicitar os 

acompanhamentos devidos e direcionar 

mudanças de modalidade. 

Avaliar o processo de ensino e 

aprendizagem visando a 

promoção do desenvolvimento. 

 Identificar os elementos que interferem no 

processo educativo. 

 Investigar como ocorre o processo de ensino e 

de aprendizagem. 

 Avaliar de maneira contextual os estudantes 

para encaminhamentos necessários e/ou 

previstos na estratégia de matrícula da SEDF e 

ainda para promover a adequação curricular e 

pedagógica. 

 Elaborar documentos/relatórios apresentando a 

conclusão de cada caso e indicando as 

possibilidades de adequação educacional e de 

intervenção pedagógica para a situação escolar 

do estudante. 

 Guiar as ações dos professores e outros 

profissionais da educação para o planejamento 

e execução de intervenções educacionais 

adequadas à situação escolar do estudante. 

 Promover reflexões junto aos 

professores regentes acerca dos 

processos de ensino-aprendizagem, 

aspectos sobre processos e adaptações 

avaliativas. 

 Encontros e reuniões com pais e/ou 

responsáveis. 

 Devolutivas em todos os campos de 

atuação da EEAA/SAA: coordenações 

coletivas, conselhos de classe, reuniões 

com gestão, reunião com pais e/ou 

responsáveis e planejamentos 

pedagógicos. 

 Ao longo do ano 

letivo e conforme o 

trabalho de 

assessoramento em 

serviço. 

Realizar avaliação mediada, 

processual e contextual de 

estudantes que apresentem 

alguma necessidade educacional 

especial contemplada na 

Estratégia de Matrícula. 

 Proporcionar aos estudantes avaliados as 

adequações educacionais pertinentes às suas 

necessidades. 

Realizar avaliação pedagógica, 

considerando as necessidades pedagógicas 

e as intervenções necessárias para o 

estudante. 

 Ao longo do ano, a 

partir do momento em 

que se suspeita da 

possibilidade do aluno 

apresentar alguma 

necessidade 
Realizar avaliação psicológica, 

considerando os aspectos subjetivos que 
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podem auxiliar e/ou inibir o sucesso escolar 

do estudante. 

educacional especial 

Escutar os pais/responsáveis pelos 

estudantes sobre o contexto familiar do 

aluno, sobre seu desenvolvimento e sobre a 

percepção da família acerca da queixa 

escolar do estudante. 

Quando necessário, fazer encaminhamentos 

externos para atendimentos com outros 

profissionais, visando esclarecimento sobre 

a necessidade educacional especial do 

estudante. 

Elaborar Relatório de Avaliação e 

Intervenção Educacional ou Relatório de 

Reavaliação ou Estudo de caso, conforme o 

caso. 
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SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS CEF 03 DE BRASÍLIA: PLANO DE AÇÃO 

PEDAGÓGICA- 2019 
 

 

 

 
 

 

Tema:  Incluir para não excluir 

 

Professor do AEE: Maurício Meira de Sousa 

 

 

Introdução 

 

A inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar é um debate atual que demanda a 

organização de várias propostas de trabalho, pelas especificidades inerentes à pessoa humana e pelas 

diversas barreiras existentes no contexto escolar. Ao se pensar essa inclusão é importante refletir acerca 

do que é incluir de fato, já que se trata de um tema polêmico do ponto de vista da prática educacional. 

De acordo com Sassaki (2006), a integração propõe a inserção parcial do sujeito, enquanto que a 

inclusão propõe a inserção total. Para isso, a escola, como instituição que legitima a prática pedagógica 

e a formação de seus educandos, precisa romper com a perspectiva homogeneizadora e adotar 

estratégias para assegurar os direitos de aprendizagem de todos. O Ministério da Educação, por 

intermédio da Secretaria de Educação Especial, considerando a Constituição Federal de 1988, que 

estabelece o direito de todos a educação; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, de janeiro de 2008; e o Decreto Legislativo nº 186, de julho de 2008, que ratifica a 

Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), institui as Diretrizes 

Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado – AEE na educação 

básica, regulamentado pelo do Decreto nº 6.571, de 18 de setembro de 2008.               

O atendimento educacional especializado - AEE tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Esse atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

Consideram-se serviços e recursos da educação especial àqueles que asseguram condições acesso ao 

currículo por meio da promoção da acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, 
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aos sistemas de comunicação e informação e ao conjunto das atividades escolares. O AEE é realizado, 

prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 

regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser realizado, também, em centro de atendimento 

educacional especializado público ou privado sem fins lucrativos, conveniado com a Secretaria de 

Educação. 

 

 

Objetivo geral: 

 

- Desenvolver diferentes atividades com os alunos ANEEs matriculados No CEF 03 de Brasília, 

complementando e/ou suplementando a formação dos alunos, através da Sala de Recursos 

Multifuncional e nos demais espaços escolares, fazendo com que os alunos ANEEs se integrem cada 

vez mais a nossa escola, preparando-os para terem cada vez mais autonomia, sendo pessoas atuantes e 

participativas no mundo em que vivemos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Conforme o Decreto 6.571 de 17 de setembro de 2008, os objetivos do AEE são: 

I- prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos referidos no 

Artigo 1º; 

II- garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

III- fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 

processo de ensino e aprendizagem; 

IV- assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

 

Considerando todos os aspectos legais que compõe AEE, e enquadrando estes a nossa proposta 

educacional, a Sala de Recursos Multifuncional tem como objetivos: 

- Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos valorizando a educação inclusiva; 

- Compreender o aluno com necessidade específica, assim como demais alunos, como parte de TODA 

a escola; 

- Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às 

necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as individualidades dos alunos; 

- Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades específicas na escola, auxiliando o seu 

desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando as diferenças de cada um; 

- Atender os alunos com necessidades educacionais específicas da escola; 

- Ofertar o Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos Multifuncional atendendo as 

necessidades individuais de cada aluno (espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos); 

- Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades 

educacionais específicas. 

Buscando atender nossos objetivos, é dever do professor da Sala de Recursos: 

- Organizar a Sala de Recursos e zelar pelos seus materiais, para que sejam sempre bem aproveitados 

pelos alunos; 

- Entrevistar as famílias dos alunos com necessidades específicas, esclarecendo as funções do AEE na 

escola e conhecendo melhor as crianças que irão trabalhar neste espaço; 

- Sensibilizar os professores sobre a ação do AEE, multiplicando ideias e conhecimento sobre a 

inclusão escolar; 
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- Planejar as atividades para os alunos na Sala de Recursos com criatividade e atendendo as 

necessidades individuais dos alunos, explorando as TAs (Tecnologias Assistivas) e demais materiais 

disponíveis para trabalhar com as crianças; 

- Organizar as atividades dos alunos para que seja feito o acompanhamento do seu desenvolvimento 

(pastas, portfólios, fotografias, cadernos, e/ou demais materiais que julgar necessário); 

- Atender os alunos com necessidades específicas em contra turno escolar (2013), individualmente ou 

em pequenos grupos, dando complemento ou suplemento na ação pedagógica destes alunos; 

- Auxiliar o professor de turma a realizar adaptações de materiais e recursos sempre que necessário, 

assim como adaptações curriculares, conforme sua disponibilidade 

- Atuar em equipe, inclusive, quando possível, com outros professores e profissionais especializados 

em educação especial; 

- Participar efetivamente das formações oferecidas pela escola e outros cursos na área da educação 

especial que estiverem ao seu alcance de forma contínua, buscando melhor qualificação, mantendo 

sempre atualizado. 

 

A educação Inclusiva, é a educação onde todos os alunos possam ter acesso a escola, sendo 

oferecido a eles alternativas que explorem suas potencialidades através de uma participação interativa 

entre todos que estão envolvidos no processo educativo do aluno 

 

 

 

Metodologia 

 

    Para que possamos desenvolver o trabalho na Sala de Recursos Multifuncional - SRM, do 

Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília, pretende explorar os recursos existentes na sala, 

valorizando o aspecto lúdico, com utilização de jogos e construção de material pedagógico com os 

próprios alunos. 

   Além disso, vale destacar que as atividades realizadas na Sala de    Recursos Multifuncional - 

SRM com os alunos ANEEs matriculados na escola, será ofertado no contra turno escolar de acordo 

com a política de educação especial, de forma que complementem e suplementem as atividades 

escolares. 

    No primeiro momento, os pais dos alunos serão entrevistados pelo professor Maurício, a fim 

de se conhecer melhor os alunos ANEEs matriculados na escola e no seu entorno, podendo assim 

elaborar melhor estratégias e recursos pedagógicos, traçando metas e objetivos para os atendimentos. 

    Partindo daí,os alunos começaram a ser atendidos na Sala de Recursos Multifuncional SRM, de 

forma que venha complementar e suplementar a aprendizagem destes alunos. É importante que os 

alunos atendidos também frequentem a sala de aula comum, como os demais colegas da turma, 

diariamente. Os atendimentos acontecerão respeitando as individualidades de cada um e buscando 

atender as metas traçadas no Piano de atendimento individual de cada aluno, atuando juntamente com 

os professores de turma. 

Este atendimento será individual, quando necessário, ou em pequenos grupos, de até três alunos, 

conforme a necessidade de cada aluno atendido. Esta parceria com os professores de turma é 

fundamental para o sucesso da Sala de Recursos Multifuncional SRM, assim como a participação da 

família, que deve estar sempre presente, para que juntos possamos traçar melhor as metas a serem 

atingidas, estabelecendo uma mesma linguagem com estes alunos. 

Para acompanhar melhor todas as atividades, é necessário estar em diálogo constante com a 

equipe pedagógica e professores das turmas, discutindo o crescimento de cada aluno.  Os trabalhos dos 

alunos também serão sempre expostos na Sala de Recursos Multifuncional SRM, em murais, assim 

como fotografias, valorizando o que cada aluno é capaz de fazer. Estes trabalhos poderão ser vistos 
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pelos familiares, sempre que eles quiserem, quando buscarem os alunos no fim dos atendimentos 

realizados. Constantemente estaremos trabalhando a identidade de nossos alunos, buscando melhorar a 

autoestima dos alunos e trabalhando nas turmas onde estes alunos estão sendo incluídos, de modo que 

as diferenças sejam sempre respeitadas. 

    É importante tentar superar as dificuldades de cada aluno, diminuindo as barreiras das 

diferenças, sem se esquecer de valorizar as potencialidades individuais de cada aluno trabalhado, afinal, 

todos nós temos qualidades. 

 

 

Recursos 

a) Infraestrutura de informática: 

- Um computador equipado; 

 

b) Jogos pedagógicos e livros com atividades voltadas para o atendimento. 

 

Resultados Esperados 

 

    Esperamos que os alunos ANEEs matriculados na escola e no seu entorno possam com as 

atividades realizadas na Sala de Recursos Multifuncional SRM e demais espaços escolares possam ter 

uma melhor integração na escola, podendo compreender melhor a rotina escolar, tanto em sala de aula 

como nos demais espaços educacionais presente em nossa escola (pátio, biblioteca, sala de recursos, 

laboratório de informática). 

    Também espera-se, poder construir junto com os professores de turma, que possuem alunos 

ANEEs a elaboração de um PIE (Plano Individual de Ensino), para que se possa acompanhar melhor o 

desenvolvimento destes alunos, vendo seu crescimento individual, respeitando suas necessidades e 

diferenças. 

    O trabalho ao longo do ano será acompanhado pela equipe pedagógica, e sempre procurando 

parcerias com os professores de turma e familiares, visando o melhor desenvolvimento dos alunos 

atendidos. 

    A Sala de Recursos SRM visa atender os alunos com necessidades educacionais especiais, 

garantindo a TODOS os nossos alunos o direito de receber uma educação qualitativa, para que possam 

conviver na escola e na sociedade, de forma participativa e atuante, vivendo e respeitando as diferenças 

no nosso dia a dia. 

 

    Proposta de avaliação: Avaliação do aluno em processo de inclusão no atendimento educacional 

especializado – AEE 

    A avaliação educacional, enquanto um processo dinâmico que considera tanto o nível atual de 

desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, configura-se em uma ação 

pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso 

individual, prevalecendo nessa avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções 

pedagógicas do professor. 

    A avaliação dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação deve ser elaborada através de Parecer Descritivo pelo professor da classe 

comum e do professor do Atendimento Educacional Especializado, considerando todos os aspectos do 

desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. A avaliação final deve conter a indicação de 

permanência ou avanço nos diversos níveis de ensino, estabelecendo consenso entre os professores, a 

equipe diretiva e a família dos alunos envolvidos. 
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    A proposta de avaliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) será através de 

registros e anotações diárias do professor, portfólio, relatórios e arquivos de atividades dos alunos, em 

que vão relacionando dados, impressões significativas sobre o cotidiano do ensino e da aprendizagem. 

 

  AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA O ACESSO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

 

    A avaliação dos alunos para o acesso ao Atendimento Educacional Especializado será realizada 

por meio de um Estudo de Caso que possibilite reconhecer as características pessoais e 

desenvolvimento do aluno construindo diferentes estratégias pedagógicas para sustentação da inclusão 

escolar. 

    O Estudo de Caso se configura através de uma entrevista familiar, pareceres clínicos de outros 

profissionais, e avaliação inicial do aluno em que se considere as suas capacidades e habilidades, bem 

como as necessidades específicas que justifiquem o acesso ao Atendimento Educacional 

Especializado.    

   Deve ser considerado como prioritária a avaliação educacional, realizada pelo professor do 

Atendimento Educacional Especializado. Como avaliação complementar, os diagnósticos clínicos 

feitos por profissionais habilitados que também serão considerados como parceiros durante todo o 

processo de escolarização e do Atendimento Educacional Especializado. Os laudos / pareceres clínicos 

não devem ser considerados como determinantes para o processo de desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos na escola. 
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PLANO DE AÇÃO – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS: 

 

GERAL: Coordenar o trabalho pedagógico na unidade escolar, otimizando o espaço-tempo da 

coordenação pedagógica, atuando em sintonia com a Supervisão Pedagógica, Orientação Educacional, 

Equipes de Apoio, Sala de Recursos e corpo docente.  

 

ESPECÍFICOS: 

 Estimular a formação continuada da equipe docente, realizando momentos de capacitação e 

discussão dentro da coordenação pedagógica onde a equipe seja levada a dialogar, trocar 

experiências, aproveitando os saberes já adquiridos e complementá-los com mais informações.  

 Incentivo à participação dos eventos propostos pela Regional de Ensino com vistas à 

socialização de vivências. 

 Coordenar o trabalho interdisciplinar, possibilitando o diálogo entre as diversas áreas de 

conhecimento.  

 Estimular o desenvolvimento, a implementação e a avaliação de projetos interdisciplinares.  

 Oferecer apoio à equipe de professores quanto ao seu planejamento, a execução do mesmo, bem 

como sua reavaliação a todo tempo, buscando atender as reais necessidades apresentadas pelos 

discentes. 

 Atuar na articulação do Conselho de Classe Participativo, estabelecendo estratégias para que o 

mesmo aconteça de forma efetiva. 

 Implementar a Proposta Pedagógica construída, realizando os ajustes necessários para que a 

comunidade escolar seja atendida de forma cada vez mais satisfatória. 

 

AVALIAÇÃO:  

Realizada em conjunto com a comunidade escolar como um todo, em momentos que visem uma 

conversa franca e que expresse as demandas advindas de cada segmento. 

 

 

CRONOGRAMA: 

As ações serão realizadas durante todo o ano letivo de 2019. 
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