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“Viver é o que eu desejo ensinar-lhe. Quando sair das minhas mãos, ele não será 

magistrado, soldado ou sacerdote, ele será, antes de tudo, um homem.” (ROUSSEAU) 

 



 

3 

 

SUMÁRIO 

 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO ................................................................................................ 4 

HISTORICIDADE ..................................................................................................................... 11 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR .............................................................................. 17 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA ................................................................................................ 25 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS .............. 25 

OBJETIVOS ............................................................................................................................ 27 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS ....................................................................................................... 29 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA ................................................... 31 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.................................................... 37 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA .................................................... 40 

PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA .......................... 56 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA ..................................... 61 

PROJETOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 62 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 85 

APÊNDICE.............................................................................................................................. 86 

 

 



 

4 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

A proposta pedagógica é a identidade da escola. Ela estabelece as diretrizes básicas e 

a linha de ensino para subsidiar a organização do trabalho pedagógico e a atuação dos 

professores, materializar o currículo. Ela formaliza um compromisso assumido por 

professores, servidores, direção, SOE, representantes de pais e alunos, em torno do mesmo 

projeto. A proposta pedagógica é o plano de ação que, em um determinado período, vai levar 

a escola a atingir suas metas. Do planejamento, depois, sairão os planos de aula, adaptados 

ao cotidiano da escola e manifestar a função social da escola. O Centro de Ensino 

Fundamental 04 de Brasília, Unidade Educacional integrante da Rede de Educação Pública 

do Distrito Federal, com o objetivo de efetivar sua função social, apresenta sua Proposta 

Pedagógica para o ano letivo de 2019 comprometendo-se em proporcionar à comunidade 

escolar situações de experimentação tornando o ambiente escolar um espaço conectado com 

o mundo e suas constantes mudanças. 

Esta Proposta Pedagógica apresenta dados importantes sobre a história e organização 

administrativa, pedagógica e curricular da Instituição. É fruto da constante troca, e reflexão 

que vem acontecendo nas coordenações pedagógicas, nos encontros e reuniões com pais e 

alunos, nas avaliações institucionais e das críticas e sugestões registradas pela comunidade 

escolar resultando em metodologias e estratégias colocadas em prática no dia a dia da escola 

e por meio dos Programas e projetos desenvolvidos no decorrer do ano letivo.   

Visando consolidar o acesso, permanência e aprendizagens dos estudantes, adotamos 

a Organização Escolar em Ciclos que se fundamenta no trabalho interdisciplinar e na 

utilização de diferentes instrumentos e procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens 

de todos os estudantes favorecendo o protagonismo juvenil que se concretiza com a 

realização dos Programas e Projetos realizados no decorrer do ano letivo: 
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Semana de Educação para a vida: 

 
 

 

Festa Junina DusValô 
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Semana de uso sustentável da água e aniversário de Brasília 

 

 
 

  
 

   

 

Grêmio estudantil 

   

 

Visita ao STJ 
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Jornal CEF 04 de Brasília 
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Projeto Alunos Destaques 

  

 

 

 

Hora Cívica 

 

 
Passeio do estudante 
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Reunião de Pais 

No início de 2019 a comunidade escolar respondeu questionário online(anexo) para 

sabermos sobre o grau de satisfação com a escola, bem como coletar críticas e sugestões para 

atualização da Proposta Pedagógica. 

A primeira reunião de pais do ano também é destinada a atualização da PP. Nela a 

Direção apresenta os funcionários e explana sobre o funcionamento da escola, organização 

didático-pedagógica e sobre os projetos que serão realizados durante o ano letivo e a 

comunidade escolar decide se quer que haja alguma alteração: 

 

Durante o ano são realizadas mais 3 reuniões de pais para entrega de resultados e para 

tratar de temas de interesse da comunidade escolar: 

  

 

No início do ano todas as turmas, com seus conselheiros, fizeram um trabalho em sala 

de aula sobre o Regimento Interno da escola e PPP cujo resultado foi apresentado no pátio 

da escola: 
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Na Semana Pedagógica também é selecionado um dia para, junto com os professores, 

organizar as atividades e projetos que serão desenvolvidos durante o ano resultando no nosso 

calendário anual (anexo). Nesta Semana também são iniciados os planejamentos bimestrais 

dos professores a fim de facilitar o funcionamento pedagógico da escola. 

No decorrer do ano, nas coordenações pedagógicas, os projetos são estruturados 

coletivamente pelo corpo docente e Equipe pedagógica. 
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HISTORICIDADE 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Instituição Educacional:  Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

Endereço: SQS 113 - Área Especial - Asa Sul Contato: 3091-2498; (fax) 3901-2506;   

e-mail : cef04@yahoo.com.br  

blog: cef04-bsb.blgspot.com.br 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Data de criação: 02/09/1969 

Diretora: Professora Carmem Lúcia Silva Lacerda 

Turno de funcionamento: diurno   

Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental Anos Finais – Organização Escolar em 

Ciclos para as aprendizagens 

Quantidade de turmas por etapas e modalidades de Educação e Turno: 

  Total de alunos Quantidade de alunos ANEE 

 

Matutino 

1º BLOCO 

6º A 22 04 

6º B 18 03 

6º C 23 06 

6º D 18 03 

7º A 24 05 

7º B 29 02 

7º C 30 03 

Vespertino 

 

 

2º BLOCO   

8º A 29 02 

8º B 27 01 

8º C 25 01 

8º D 18 03 

9º A 16 02 

9º B 32 04 

9º C 30 03 

Total 14 376 42 
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Equipe do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 2019 

 

 

Equipe gestora: OrientadoraEducacional: 

Diretora: Carmem Lúcia Jeane Auxiliadora Navarro dos Santos 

Vice-diretora: Josélia da Mata Coordenação Pedagógica: 

Supervisora: Adriana Gonçalves Rosângela Martins 

Chefe de secretaria: Suely de Fátima Sala de Recursos: 

Corpo docente: Cristiana Almeida 

Adriana Miranda - História Silvânia Nunes 

Agnaldo - Matemática Monitor de Gestão Educacional: Paulo 

Roberto 

Ana Lúcia - Inglês Jovem Educador Social: 

Ana Paula Lima - Português Ana Maria de Lima 

Ana Paula Webe - Gabriela Maria 

André Morais - Matemática Gilmar Gusmão 

Clayton Meiji - Matemática Meiriane Bertolazi 

Fernando Ferraz - Geografia Terceirizados: 

Futuka Ferreira - Arte Conservação e Limpeza – Juiz de Fora 

Gustavo Gomes - Geografia Domingos de Araújo 

Hadassah Castro - Port/ Inglês Lucirene Morais 

Hosana Cláudia - Ed. Física Mª Oneide de Oliveira 

Íris Santos - Português Vanderléia de Sousa 

Kelly Cristine - Português Tania Maria Silva 

Kelvin John - Matemática Vigilância – Global 

Laiane Menezes - Ciências Junio Alves 

Luiz Roberto - Ed. Física Paulo Henrique 

Marco Aurélio - Ed. Física Plínio Oliveira 

Marcus Régis - Matemática Renato de Andrade 

Paulo Lustosa - História Cozinha – Confere 

Rafael Martins - História Mª de Fátima da Silva 

Rafael Zardo - Ciências Mª Denise Lins 

Viviane Dias - Português   

Equipe Especializada de Apoio a 

aprendizagem: 

 

Emanuelle Weyl  

Léia Simões  
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Criada no dia 02 de setembro de 1969, pela portaria de nº 17 da Secretaria de 

Educação e 

Cultura do DF, foi denominada Escola Classe 113 Sul, sob a direção da professora 

Marilda Guimarães Mundim. De arquitetura modernista, inicialmente, o prédio 

abrigava crianças do Ensino Regular de 07 a 10 anos e trabalhava com o sistema de 

Inclusão de estudantes com deficiência auditiva. 

Em 23 de dezembro de 1994, na gestão da professora Maria Olinda Rodrigues de 

Souza, de acordo com a resolução de nº 4.941, foi aprovada a transformação da escola 

para Centro de Ensino de 1º grau nº 4 de Brasília passando a atender a faixa etária de 11 

anos em diante, 5ª a 8ª séries. 

 Estrutura Física da Escola  

Bloco A Pátio de Entrada Bloco B 

01- Direção  

S
ec

re
ta

ri
a

 

Banheiro 

professoras 
 Sala do Administrativo 

Banheiro 

professores 
 Sala de coordenação 

02-Sala de  Mecanografia   
Leitura Cora 

Coralina 
 Vice Direção  Sala dos professores 

03-Sala de aula 

7ºA/8ºA 

Pátio interno 

 16-Laboratório de 

Informática 
 

04-Sala de aula 

6ºB/8ºB 
 15-Sala de aula 7ºC/9ºC 

05-Sala de aula 

6ºC/8ºC 

 Banheiro feminino  

 Banheiro masculino  

06-Sala de aula 

6ºD/8ºD 

 Depósito 

 Cantina 

07-Sala de aula 

7ºA/9ºA 

S
al

a 
d
e 

R
ec

u
rs

o
s

 

D
ep

ó
si

to

 
Saída de 

emergência 

Orientação Educacional 

 
09-Sala de 

aula 
7ºB/9ºB Sala de Reforço 

Depósito   Espaço externo atrás da escola 
 Sala dos 

servidores 

Banheiro 

dos 

servidores 

 

  
  

 

 

Atualmente, com a denominação de Centro de Ensino Fundamental 04 de 

Brasília, atende o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano em consonância com a Lei 

9.394/96 (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a Resolução 01/2003 do Conselho de Educação do Distrito Federal, a Lei 

Orgânica do Distrito Federal e o Estatuto de Criança e do Adolescente. É uma escola 

Inclusiva e, em 2017, adotou a Organização Escolar em Ciclos de Aprendizagens de 
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acordo com os documentos: Currículo em movimento da SEDF e Diretrizes 

Pedagógicas DF. 

Criada para atender ao corpo discente do ensino fundamental da 1ª a 4ª série, 

hoje, atende alunos do 6° ao 9° ano. Assim sendo, são necessárias adaptações para uma 

melhor utilização do seu espaço interno e externo, além da aquisição de equipamentos 

e aumento de recursos humanos, de maneira a possibilitar o trabalho pedagógico 

adequado a essa etapa da educação básica. Atendendo às características da faixa etária 

e da modernidade, criamos uma sala de Leitura e um Laboratório de Informática. 

A sala de leitura ficou desativada por anos, mas foi reinaugurada em setembro de 

1999, aniversário de 30 anos da escola, tem como patrona a poetisa e escritora Cora 

Coralina. Nesse espaço privilegiado, foram desenvolvidos vários projetos que 

incentivaram o hábito da leitura como socialização do saber.  Ela conta com um acervo 

adequado à faixa etária dos estudantes realizando empréstimos e projetos 

interdisciplinares. 

O Laboratório de Informática está sendo atualizado por meio de uma parceria 

com a prefeitura da quadra 113 Sul e as Empresas CISCO e OEA. A intenção é de, 

após a atualização, além de ser utilizado para aulas mais atrativas e interativas, oferecer 

cursos na área de informática aos alunos e professores 

A mudança na faixa etária dos estudantes trouxe algumas dificuldades 

enfrentadas cotidianamente na dinâmica dos anos finais. Uma delas é a inexistência de 

quadra de esportes coberta. Devido a essa carência estrutural, os alunos utilizam a 

quadra de esportes da comunidade ficando e sujeitos às possíveis situações de risco por 

não estarem protegidos pelos limites da escola. Em 2017, a quadra poliesportiva da 

comunidade foi reformada pela prefeitura da quadra em parceria com a Associação de 

Pais e Mestres possibilitando a realização das atividades práticas do componente 

Educação Física e outras atividades coletivas.   

Por ocasião de sua criação, o objetivo do CEF 04 era o atendimento aos alunos 

da comunidade local, além de estreitar as relações com a vizinhança e contribuir mais 

efetivamente com o grupo social em que estava inserido. Atualmente possui uma 

comunidade escolar diversificada, apenas 24,8% dos estudantes moram nas Asas Sul, 

Asa Norte e Vila Telebrasília, locais considerados próximos à escola, mesmo assim, a 

equipe da escola se preocupa em atender aos interesses de sua comunidade escolar, 

principalmente incentivando a participação efetiva dos pais.   
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Após vários anos atendendo a alunos especiais com deficiência auditiva, esta 

unidade de ensino tornou-se Inclusiva. Atende, desde então, estudantes com Transtorno 

Global do Desenvolvimento, Síndrome de Down, Deficiência Intelectual, Física e com 

Transtornos Funcionais Específicos. Estes estudantes estão inseridos nas classes comuns 

inclusivas com redução no número de alunos previstas na estratégia de matrícula da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, possibilitando o exercício do respeito e 

convívio com as diferenças. 

Para atender a clientela do Ensino Especial a Sala de Recursos tornou-se Generalista 

e destinada ao apoio de estudantes necessidades nas áreas física, intelectual e Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, porém ainda há necessidade de professores especializados 

e/ou mais bem orientados para elevar a qualidade no atendimento a esses alunos bem como 

aos com Transtornos Funcionais Específicos.   

Por alguns anos, contamos com três coordenadores pedagógicos, sendo um para 

cada área do conhecimento, o que trouxe inúmeros benefícios no que diz respeito à questão 

da qualidade do ensino. Em 2017 tivemos três coordenadores pedagógicos, um deles 

responsável especificamente para o Programa de Educação Integral Novo Mais Educação, 

porém, em 2018 com a saída do Programa, passamos a ter apenas um coordenador gerando 

sobrecarga de trabalho e possível queda na elaboração das atividades pedagógicas uma vez 

que a escola também não tem direito a um supervisor pedagógico. 

Faz parte da história desta escola, a Festa Junina dos Valores, a Gincana e Passeio 

do Estudante, O Túnel do Tempo – a história contada por meio da música e da dança, as 

Solenidades de Formatura dos nonos anos, (principalmente os bailes) e as 

confraternizações para funcionários, Semana de Educação para a Vida, atividades que 

ampliam as possibilidades de socialização e de democratização do ensino. 

A instituição ofereceu ensino regular noturno por vários anos e, no ano de 2005, por 

diversos fatores, entre eles, a evasão escolar notada, principalmente, no turno citado, 

tivemos o índice do IDEB abaixo do esperado. Por esse motivo, fomos inseridos no 

Programa Federal Mais Educação e no Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE Escola 

do Fundescola, que objetivam elevar o desempenho acadêmico dos alunos por meio da 

disponibilização de verbas que possibilitam adquirir ferramentas e serviços e, assim, 

provocar mudanças no quadro geral existente na instituição escolar e melhorar o 

atendimento oferecido aos alunos.   
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A partir daí, passamos mudanças que resultaram na melhoria do rendimento dos 

alunos, sendo possível visualizar o real crescimento da aprendizagem. Saímos de um 

índice do IDEB de 2,4 e alcançamos a faixa de 5.3. 

A escola se destaca pela preocupação com uma educação integral e com a formação 

de cidadãos críticos, conscientes e responsáveis em relação aos seus direitos e deveres. 

Em função do trabalho competente que os profissionais desta instituição vêm 

desenvolvendo ao longo dos anos, tivemos alunos que se destacaram no meio esportivo 

participando, inclusive, de competições nacionais. 

Na área de conhecimentos, participamos de concursos de literatura e de 

matemática, obtendo várias premiações. Em 2006, aluno Jetúlio Hugo Borges Silva foi 

contemplado com medalha de ouro na Olimpíada de Matemática das escolas públicas e, 

no ano de 2009, o aluno Emanoel Nunes foi 1º lugar no concurso de redação do Projeto 

Leio e Escrevo Meu Futuro na modalidade 6°ano. Nos dias atuais a escola continua 

participando ativamente das Olimpíadas de Matemática e Português e recebendo 

medalhas de prata e bronze. 

Em setembro de 2013, o projeto “Escola Sustentável” desenvolvido pelos alunos 

de 6º ao 9º ano foi premiado com o 1º lugar no Circuito de Ciências da CRE Plano Piloto 

e Cruzeiro, classificando-se para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Ciência, 

Saúde e Esporte. Em 2016, sob a Orientação da professora Camila Loly, a escola ficou 

com o segundo lugar no circuito de Ciências da Coordenação Regional Ensino do Plano 

Piloto. 

Contamos, também, com professores e/ou estagiários que já foram nossos alunos, 

e temos ainda a satisfação de receber ex-alunos para visitas ou trabalhos voluntários, 

demonstrando que os nossos objetivos estão sendo alcançados.    

 O Blog do CEF 04 era uma ferramenta de grande valia para a comunicação da comunidade 

escolar, principalmente entre os pais e a instituição, nele eram postadas as atividades diárias 

das turmas, cronogramas e planejamento bimestral, que vêm ajudado os pais a 

acompanharem de maneira mais sistemática a vida escolar de seus filhos, mas foi desativado 

em 2018 por falta de pessoal para implementá-lo. Adotamos o EscolarPRO, um novo 

programa de veiculação de informações por meio da carteirinha de estudante. O programa, 

além de informar aos pais o exato horário em que seu filho entra e sai da escola, oferece a 

possibilidade de serem enviadas mensagens, comunicados e bilhetes individuais ou coletivos 
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para os responsáveis. mas a tradição dos comunicados por escrito também continua sendo 

um diferencial positivo de comunicação com as famílias dos alunos. 

O diário de bordo é outro instrumento que tem auxiliado de maneira pontual e, 

também, a longo prazo no entendimento da situação das turmas, visto que ele torna possível 

fazer um mapeamento referente às situações pedagógicas, disciplinares e à frequência dos 

alunos, possibilitando, dessa forma, particularizar o atendimento das necessidades de cada 

estudante. 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A escola ofereceu ensino regular noturno por vários anos e, no ano de 2005, por 

diversos fatores, entre eles, a evasão escolar notada, principalmente, no turno citado, tivemos 

o índice do IDEB abaixo do esperado. Por esse motivo, fomos inseridos no Programa Federal 

Mais Educação e no Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE Escola do Fundescola, que 

objetivam elevar o desempenho acadêmico dos alunos por meio da disponibilização de 

verbas que possibilitam adquirir ferramentas e serviços e, assim, provocar mudanças no 

quadro geral existente na instituição escolar e melhorar o atendimento oferecido aos alunos.   

A partir daí foram realizadas diversas ações na escola que resultaram na melhoria do 

rendimento dos alunos possibilitando melhorar a qualidade de ensino. Saímos de um índice 

do IDEB de 2,4 e alcançamos a faixa de 5.3 em 2007. Após as intervenções realizadas 

mantivemos a qualidade de ensino com índices dentro das projeções: 

IDEB 

2005 

IDEB 

2007 

IDEB 

2015 

IDEB 

2017 

Projeções 

2015 

Projeções 

2017 

Projeções 

2019 

2,4 5,3 5,1 5,2 4,6 4,8 5,1 

 

O Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília tem uma comunidade escolar 

heterogênea segundo dados colhidos, em questionário online (Apêndice), que foi0 

respondido pelos segmentos corpo docente, responsáveis e alunos. Verificamos que 52% de 

nossos alunos são mulheres e, 76,4% já nasceram no Distrito Federal. 

A faixa etária dos pais de nossos alunos está entre os 30 a 50 anos e 56% das famílias 

têm renda familiar entre R$1245,00 a R$4150,00. 59,1% moram com os pais, 26,4% só com 

a mãe, 4,7% só com o pai 5,1% com avô/avó, 3,9% com parentes e, 0,8% sozinho ou com 
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amigos. 50% das famílias são compostas por três ou quatro pessoas, 23,2% por uma ou duas 

pessoas e, apenas 4,7% por mais de seis pessoas. 

 

Nossos alunos moram em localidades diversas do entorno – DF ou nas regiões 

administrativas, apenas 22% residem perto da escola.

 

São oriundos, principalmente rede pública de ensino e particularmente da Escola 

Classe 114 Sul, mas também recebe estudantes de escolas da rede privada do DF. No 

decorrer do ano letivo, recebemos alunos de outros estados, principalmente filhos de 

militares. Também é comum recebermos alunos que já moraram em outros países. 

22,10%; 11%

53,50%; 25%

17,40%; 8%

1,2; 56%

QUAL A FAIXA DE RENDA MENSAL DA SUA FAMÍLIA?

Até R$1245,00 Mais de R$1245,00 até R$4150,00

Mais de R$4151,00 até R$ 8300,00 Mais de R$8301,00 até R$12450,00

Em que Região Administrativa você mora?

Itapoã

Lago Norte

Paranoá

Varjão

Planaltina

Sobradinho

Asa Sul

Asa Norte

Santa Maria

Guará

Núcleo Bandeirante
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Grande parte dos alunos tem pouco acesso ao lazer, à educação sexual, a 

programas de prevenção a violências, ao uso indevido de drogas e assistência médica 

especializada.   

 

 

 

A escolha da comunidade por nossa escola se deve a diversos fatores tais como: 

fuga da violência dos locais onde moram, proximidade do trabalho dos pais, acesso a 

transporte público (a escola localiza-se próxima às estações 112 e 114 Sul do metrô e 

a pontos de ônibus do eixo sul), a qualidade de ensino oferecida e a satisfação com os 

profissionais que trabalham na escola 

31,10%

48%

12,60%

4%

2,30%

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

42%

13%
8%

27%

8% 2%

Na TV/Plataformas de internet, assinale o 
que você costuma assistir

Entret., novela, programa de
auditório

Esporte

Jornais

Games

Documentários/programas
informativos

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

adequado:  

0,89%

36,82%

35,93%

14,91%

8,34%

0,89% 0,89%

Qual o meio de transporte que você utiliza para ir a 
escola?

A pé Ônibus Carro Matrô Van Carro ou ônibus Van escolar

0

50

100

150

200

250

Bom

Regular

Ruim

Gráfico resposta dos pais
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Assim como o discente, o corpo docente também tem procedência diversa, não apenas 

em relação ao local de moradia como também quanto a sua formação acadêmica e, em sua 

maioria, é formado por profissionais com especialização e em constante aperfeiçoamento. 

 

 

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

adequado: 
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Em 2013, o grupo se envolveu com a formação do Currículo em Movimento que faz 

parte do Projeto EAPE na Escola. A partir desta formação a escola resolveu aderir ao 3º 

Ciclo de Aprendizagem. Optou-se por alguns anos de preparação para, em 2017, aderir ao 3º 

Ciclo. O grupo de professores desde 2014 vem se renovando. Este ano, dos componentes 

envolvidos diretamente na parte pedagógica (professores, orientador educacional, 

coordenadores e equipe gestora), houve uma renovação de 56,6%. Por este motivo o 3º ciclo, 

implantado em 2017, está sendo construído pelos profissionais da escola nas coordenações 

pedagógicas por meio de leituras, palestras e esclarecimentos feitos pela equipe gestora, 

coordenação pedagógica e orientação educacional 

Hoje temos 09 estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (Deficiência 

Intelectual, Transtornos Globais do Desenvolvimento: Autismo/Asperger e Altas 

habilidades) e 33 com Transtornos Funcionais Específicos (Transtorno do Déficit de Atenção 

e Hiperatividade, Distúrbio do Processamento Auditivo Central, Dislexia, Dislalia, 

Disgrafia), por isso, temos redução no quantitativo de alunos nas turmas inclusivas. A 

redução é maior em turmas com alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento.   

Para atender ao público alvo do Ensino Especial a escola recebe verba específica, 

possui rampas e banheiros adaptados. Nossa sala de recursos também, a alguns anos atrás, 

recebeu mobiliário, jogos educativos, computadores, impressora e notebooks. Em 2018 
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foram adquiridos alguns exemplares de livros didáticos com exercícios apropriados para 

adequar os conteúdos de sala de aula e facilitar a aprendizagem destes estudantes. 

A escola conta com Atendimento Educacional Especializado Sala de Recursos 

Generalista, atendendo 08 alunos do Ensino Especial, composta por duas professoras 

especializadas, um monitor e 04 educadores sociais que subsidiam o trabalho dos professores 

do ensino regular e prestam atendimento individualizado aos estudantes do Ensino Especial 

(Deficiência física, intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento), bem como às 

suas famílias e aos demais profissionais da escola.   

Temos 34 alunos com Transtornos Funcionais Específicos que são acompanhados 

pelos outros profissionais da equipe de apoio (Orientação Educacional, Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem e, três deles, pela Sala de Apoio que funciona no 

Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília). Nossos estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação frequentam sala de recursos, em turno contrário, no Centro de 

Ensino Médio Elefante Branco. 

Além do currículo básico, estão inseridos na grade curricular, Projetos Diversificados 

(PD) que trabalham temas atuais e de alcance social com o objetivo de aprimorar, em nossos 

jovens, valores necessários ao desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista 

ecológico quanto humano. 

Tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as 

discussões suscitadas em função dos resultados obtidos pelos alunos, os projetos têm 

envolvido os diversos componentes curriculares da base nacional comum, procurando criar 

um espaço de aprendizagens significativas para os discentes. Esse processo é acompanhado 

pela Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, Sala de Recursos e SOE. 

Nos relatórios bimestrais do Rendimento Escolar, analisados nas coordenações 

pedagógicas, constatou-se uma queda no rendimento acadêmico dos alunos nos últimos anos. 

Algumas das causas observadas são: dificuldades de adaptação dos alunos que 

chegam a esse estabelecimento de ensino com conceitos básicos defasados na área de Língua 

Portuguesa e de Matemática; problemas familiares; sonolência; falta de atenção e 

concentração para realizar atividades por morarem longe da escola e terem de acordar muito 

cedo; alunos acostumados aos relatórios bimestrais das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, em processo de adaptação à nova realidade de notas e ao ritmo das diversas 

disciplinas; muitas substituições e licenças de professores (nas áreas de português e 
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matemática, principalmente) e uma crescente dificuldade dos responsáveis em acompanhar 

a vida escolar de seus filhos, devido ao ritmo acelerado da vida moderna e do período cada 

vez mais longo de ausência deles na companhia dos filhos. O regime de Dependência 

também é um fator relevante ocasionando progressões para anos seguintes sem prontidão 

para aprendizagens subsequentes, mas nosso índice de evasão e repetência vem caindo nos 

três últimos anos. Esta progressão, sem estruturas subsunçoras desenvolvidas para as 

aprendizagens inerentes à faixa etária, é um dos motivos que fez a escola decidir-se em optar 

pela mudança para os Ciclos de Aprendizagem com a perspectiva de realizar um processo 

de ensino mais individualizado. 

Ao término do ano letivo de 2018 atendemos 380 alunos, nos dois turnos, e tivemos 

os seguintes resultados: 

CRE PLANO PILOTO - 53000889 – CEF 04 DE BRASÍLIA 2018 

Ano Transferidos 
Aprovados sem 

dependência 

Aprovados com 

dependência 
Reprovados 

Afastados por 

abandono 

Defasados 

idade/série 

6º 06 76 - - 01 01 

7º 08 86 11 11 01 02 

8º 01 77 - 01 - 10 

9º   02 107 - 03 - 12 

TOTAL   17 346 11 15 2 25 

 

Aos estudantes reprovados e/ou defasados em relação à idade, são oferecidos projetos 

interventivos para recuperar as aprendizagens com vistas à progressão continuada. Os 

estudantes com defasagem idade/série também são incentivados a se inscrever no Exame 

Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (ENCCEJA) visando reintegrá-los à sua faixa 

etária de origem e melhorar a autoestima. 

Refletindo a respeito dos motivos das retenções, a equipe chegou às seguintes conclusões: os 

maiores índices de reprovações foram no 7º e 9º anos, principalmente em Matemática, bem 

como dos aprovados com Dependência. Em 2018 haverá necessidade de intervenção no início 

do 1º bloco. Esta intervenção deve voltar-se para a construção de uma nova rotina, da busca 

da autoestima, de valores, da importância dada aos estudos para a recuperação de pré-

requisitos necessários ao acompanhamento do ano cursado.   
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Proporcionar uma educação de qualidade aos alunos do Centro de Ensino 

Fundamental 04 de Brasília visando a construção de indivíduos autônomos, críticos e 

participativos, capazes de atuar e transformar a sociedade em que vivem, dentro de uma 

perspectiva de educação integral para que se desenvolvam em todas as suas dimensões 

(intelectual, emocional, social, artística, física e motora). 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

Visando consolidar o acesso, permanência e aprendizagens dos estudantes, adotamos, 

em 2017, a Organização Escolar em Ciclos que se fundamenta no trabalho interdisciplinar e 

na utilização de diferentes instrumentos e procedimentos a fim de possibilitar as 

aprendizagens de todos os estudantes. 

Os objetivos da Organização Escolar em Ciclos de Aprendizagem, adotados pelo CEF 

04 de Brasília estão pautados no Currículo em Movimento da SEEDF, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, no Plano Nacional de Educação e nas Diretrizes 

Pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tais objetivos serão colocados 

em prática numa ação didática e pedagógica sustentada em eixos transversais do Currículo 

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

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

Sustentabilidade), nos Eixos Integradores: Letramentos e Ludicidade e, nos Princípios 

norteadores da Educação Integral listados abaixo: 

- Integralidade: formar seres humanos de forma plena, crítica e cidadã dando a 

devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

- Intersetorialidade: articular os diferentes âmbitos do Governo buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos para a melhoria da qualidade da educação. 

- Transversalidade: promover a interdisciplinaridade e vincular a 

aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 
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- Diálogo entre a Escola e a Comunidade: pensar a escola como um espaço para 

indução de trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos 

presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 

resgatando tradições e culturas populares. 

- Territorialidade: a educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão 

participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo rompendo com os muros 

escolares podendo ser realizada em outros espaços da comunidade. 

Trabalho em rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

Princípio da Unicidade entre teoria prática: para garantir a unicidade da teoria-prática no 

currículo e sua efetividade na sala de aula devemos privilegiar estratégias de integração que 

promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a 

construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer do 

professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de 

objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se 

pensam as atividades. 

 

Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: a interdisciplinaridade e a 

contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo integrado. A 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do 

pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões 

do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). Para garantir que a 

interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os professores 

dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e 

profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que 

assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as 

coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, 
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planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem 

a interdisciplinaridade como princípio. 

Princípio da flexibilização: em relação à seleção e organização dos conteúdos, o Currículo 

em Movimento das Escola Públicas do DF define uma base comum, mas garante certa 

flexibilidade possibilitando que a escola enriqueça o trabalho com outros conhecimentos 

igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade do 

currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas à Proposta 

Pedagógica da escola promovendo a articulação entre os conhecimentos científicos e os 

saberes dos estudantes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Desenvolver ações pedagógicas e administrativas, contando com o apoio da 

comunidade escolar, para aplicar todos os recursos financeiros (PDDE, PDE e PDAF) 

visando melhorar a qualidade de ensino e o desenvolvimento das potencialidades do aluno, 

de modo a priorizar uma atuação autônoma em seu ambiente por meio de vivências afetivas, 

sociais e cognitivas. 

Objetivos Específicos   

Reduzir os índices de evasão acompanhando e encaminhando os estudantes e suas 

famílias para os Serviços de Apoio à Aprendizagem e Redes de Apoio; 

Diminuir os índices de repetência buscando a efetiva aprendizagem do objetivo a ser 

alcançado dentro do conteúdo proposto, avaliando continuamente os alunos agrupando-os e 

reagrupando-os; 

Realizar projetos interventivos para assegurar a aprendizagem reduzindo a 

repetência; 

Identificar, encaminhar, acompanhar e promover a aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e/ou dificuldades de aprendizagem de acordo com suas 

limitações; 

Desenvolver processos de construção de conhecimento visando à integração dos 

conhecimentos tecnológicos, científicos, filosóficos, éticos, estéticos e espirituais para a 

formação de cidadãos plenos;   
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Desenvolver atitudes de valorização, cuidado e responsabilidade individual e coletiva 

utilizando as atividades desenvolvidas no processo ensino-aprendizagem de acordo com a 

proposta do ciclo; 

Elevar o desempenho escolar dos alunos trabalhando a autonomia e responsabilidade 

valorizando o desempenho, a participação e o entrosamento entre pares. 

Fortalecer a participação dos pais na escola realizando palestras, debates com temas 

específicos para a faixa etária dos nossos alunos, utilizando a tecnologia (Blog e WhatsApp) 

para efetivar a comunicação entre família e escola, fortalecer a APM e o Conselho Escolar; 

Trabalhar com Gestão Democrática; 

Promover a interdisciplinaridade; 

Desenvolver os temas transversais relacionados a educação sexual, prevenção de 

violências e uso indevido de drogas por meio de projetos, palestras, seminários e oficinas; 

Promover momentos, na coordenação pedagógica, de troca de informações sobre as 

avaliações da PROVA BRASIL; 

Propiciar situações de aprendizagem que favoreçam atuação autônoma, descobertas 

e exercício de habilidades para o convívio social; 

Associar os conteúdos estudados em sala aos diversos componentes curriculares e 

aos temas transversais, de urgência social e abrangência mundial; 

Realizar atividades de integração e socialização; 

Realizar acompanhamento sistemático aos professores dos componentes curriculares 

que apresentem um maior índice de alunos retidos e realizar projetos interventivos para 

auxiliar os alunos a vencerem suas dificuldades no componente curricular; 

Desenvolver projetos de leitura e meio ambiente nas aulas de Projeto Interdisciplinar 

I e II de forma inovadora, criativa e interdisciplinar; 

Propiciar e fortalecer as coordenações por área de conhecimento; 

Disponibilizar acompanhamento pedagógico sistemático e regular aos alunos que 

não estiverem acompanhando as atividades; 

Promover reuniões e encontros com todos os segmentos da comunidade escolar, pais, 

alunos, servidores, direção, professores e parceiros da escola; 

Promover interação do aluno/professor com a tecnologia da informação utilizando-

se dos recursos pedagógicos presentes no laboratório de informática – Proinfo; 
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Fortalecer a APM e o Conselho Escolar realizando reuniões periódicas para informar, 

conscientizar, deliberar e validar ações a serem realizadas na escola; 

Sistematizar ações em parceria com a Secretaria de Saúde (Programa de Saúde 

Escolar); 

Alimentar semanalmente o blog da escola. 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A escola adotou, em 2017, a Organização Escolar em Ciclos amparada pelos artigos 

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

de 1996 e pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 

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

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

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

Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do 

Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF que consideram que o processo de 

ensino e aprendizagem parte das práticas sociais nas quais professores e estudantes estão 

inseridos. 

“Sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, a aprendizagem se dá na interação com 

o outro, ou seja, o sujeito se constitui nas relações sociais. Dessa forma, o desenvolvimento 

está ligado ao processo de mudanças e transformações que ocorrem ao longo de sua vida. A 

aprendizagem é concebida como uma construção social, na qual o papel do professor é 

auxiliar o estudante a partir da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento 

proximal.  

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o sujeito é o protagonista na 

transformação da sociedade (num contexto marcado por contradições e conflitos entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção), cabendo à 

instituição escola a socialização do saber sistematizado.” ...A fim de sistematizar o saber 

escolar, a Pedagogia Histórico-Crítica, pressuposto teórico do Currículo em Movimento da 

Educação Básica (SEEDF, 2014a), propõe um método que parte de cinco passos:  

a) Prática social inicial (comum a professores e estudantes/igualdade formal);  
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b) Problematização (identificação de questões a serem resolvidas no âmbito da prática 

social/realidade do estudante);  

c) instrumentalização (apropriação de instrumentos teóricos e práticos para resolver 

os problemas);  

d) Catarse (incorporação dos instrumentos culturais necessários à transformação 

social/realidade);  

e) Prática Social Final (retorno à prática social inicial com uma visão mais ampla, 

transformada da realidade).” (Diretrizes Pedagógicas da Organização Escolar do 3º Ciclo 

para as aprendizagens, 2014, p. 43 e 44) 

Os ciclos para as aprendizagens caracterizam-se principalmente pela relação entre os 

processos de ensinar e de aprender, pela ampliação dos tempos de aprendizagem, pela 

utilização de espaços diversificados com fins pedagógicos, pela progressão continuada e pela 

avaliação formativa.   

Educação Integral: a concepção de Educação Integral assumida no currículo da 

SEEDF pressupõe que todas as atividades sejam entendidas como educativas e curriculares 

fazendo parte de um projeto curricular integrado que oferece oportunidades para 

aprendizagens significativas e prazerosas. Espera-se, com essa lógica curricular, favorecer o 

encontro interdisciplinar organizando o trabalho pedagógico com novos tempos, horários, 

planejamentos, prazos, execução de tarefas, propiciando vivências multidimensionais, 

distribuídas em uma carga horária curricular, articulada e integrada 

Avaliação para as aprendizagens: A SEEDF adota o termo avaliação para as 

aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012) que se compromete com o processo e não somente 

com o produto da avaliação, demanda acompanhamento sistemático das aprendizagens dos 

estudantes por meio da avaliação realizada permanentemente, a avaliação formativa. Para 

acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes adota-se práticas realizadas 

individual e coletivamente não permitindo que os estudantes avancem sem terem garantidas 

as suas aprendizagens. 

Eixos transversais: compreendendo que a educação tem a ver com questões mais 

amplas e que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos gerando oportunidade de criação de identidades os eixos transversais 

favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e 

relevantes socialmente possibilitando o acesso do estudante aos diferentes referenciais de 
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leitura de mundo, com vivências diversificadas e a construção de saberes específicos de cada 

ciclo/etapa/modalidade da educação básica. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

A organização escolar em ciclos, que tem como princípio a progressão continuada 

das aprendizagens, constitui-se por meio de cinco elementos da organização do trabalho 

pedagógico escolar: gestão democrática, formação continuada dos profissionais da educação, 

coordenação pedagógica, avaliação formativa, organização e progressão curricular. 

Baseado na Proposta: Apresentação para a Organização Escolar em Ciclos, os 

professores do Centro de Ensino fundamental 04 de Brasília, fizeram uma avaliação 

diagnóstica para, partindo do conhecimento e dificuldades apresentadas pelos alunos, 

colocar em prática a proposta dos ciclos para as aprendizagens aprimorando constantemente 

os processos de ensinar, aprender e avaliar. 

A avaliação diagnóstica foi aplicada por cada professor partindo de conteúdos e pré-

requisitos básicos que os alunos deveriam apresentar. Foram aplicadas questões de níveis 

diferenciados para assim tabular os dados dos conhecimentos adquiridos de cada aluno. A 

proposta teve como objetivo avaliar o raciocínio, bem como, a escrita a leitura e interpretação 

dos estudantes (anexo). Também foram utilizados os resultados da Avaliação diagnóstica 

institucional realizada em 2019. 

Dessa forma, a escola Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília pretende 

organizar o tempo, o espaço escolar tendo em vista o atendimento aos diversos níveis de 

aprendizagem, considerando a lógica do processo diferenciada sustentada no trabalho 

coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa que garanta a aprendizagem e a progressão de 

todos os estudantes matriculados, por meio dos agrupamentos e reagrupamentos e assim 

valorizar o trabalho interdisciplinar, na construção do conhecimento, considerando as 

múltiplas inteligências e os diversos contextos socioculturais em que os estudantes estão 

inseridos. 

Com 376 alunos no Ensino Regular distribuídos em 14 turmas de Ensino 

Fundamental Anos Finais temos um horário de aulas com 06 tempos diários em cada turno 

e dois intervalos: 
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Horário de aulas: 

Matutino 1º Bloco 

6º e 7º anos 

Vespertino 2º Bloco 

8º e 9º anos 

Tempo Horário Tempo Horário 

1º 07:15 às 08:00 1º 13:15 às 14:00 

2º 08:05 às 08:45 2º 14:00 às 15:05 

Intervalo 1 – 10 min. 8: 45 às 8h55 Intervalo1 – 2 min. 14h45 às 15:05 

3º 08:55 às 09:40 3º 165:5 às 15:50 

4º 10:09:40 às 10:25 4º 15:50 às 16:35 

Intervalo 2 – 20 min. 10:25 às 10h45 Intervalo 2 – 10 min. 16:35 ás 16:40 

5º 10:45 às 11:30 5º 16:45 às 17:30 

6º 11:30 às 12:15 6º 17:30 às 18:15 

 

No 3º Ciclo, a enturmação dos estudantes, incluindo aqueles com necessidades 

educacionais especiais (ANEE), é realizada de acordo com a estratégia de matrícula proposta 

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ou seja, obedece aos critérios de 

idade, desenvolvimento com redução no número de estudantes nas turmas que contém 

estudantes com Necessidades Educacionais Especiais. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: Espaço/tempo para atividades de estudo, planejamento 

e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela escola, possibilitando avanços na 

Organização do Trabalho Pedagógico.   

As coordenações são conduzidas pelo coordenador pedagógico e Direção com a 

contribuição da Orientação Educacional e da Sala de Recursos. Acontecem de forma 

democrática, colaborativa e comprometida com a melhoria da qualidade da educação, 

contribuindo para a formação continuada de todos na escola, corroborando as aprendizagens.   

Os professores do 3º Ciclo também são acompanhados e subsidiados 

pedagogicamente pela equipe de coordenadores intermediários, lotada na Unidade de 

Educação Básica (UNIEB) da Coordenação Regional de Ensino (CRE) do Plano Piloto. 

Atendendo ao que está previsto na Portaria nº 445 de 16/12/2016 o corpo docente tem 

15 horas de coordenação pedagógica semanal que acontecem da seguinte forma: 

 

Segunda-feira Quarta-feira   Terças, quintas e sextas-feiras 
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Coordenação coletiva por 

blocos dos ciclos de 

aprendizagem 

Coordenações coletivas – 

espaço/tempo para discussões e 

reflexões da prática pedagógica, 

estudo, análise e preenchimento de 

fichas de avaliação, atendimento a 

pais e/ou responsáveis. 

Coordenação coletiva por área ou 

individual, ou formação continuada 

dos professores das áreas de 

Ciências da Natureza e 

Matemática, área de Linguagens e 

área de Ciências Humanas 

respectivamente. 

 

 

INCLUSÃO E FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL: a educação integral deve contar com 

a formação teórica, mas também com práticas pedagógicas que contribuam para novas 

formas de relações sociais e de organização do espaço pedagógico. A escola procura incluir 

estratégias bem planejadas para o uso qualificado dos espaços e tempos escolares já 

prevendo a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais de acordo com 

suas especificidades e, sob orientação da Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio 

à Aprendizagem e Orientação Educacional. São planejadas atividades e avaliações 

adaptadas, reagrupamentos e projetos interventivos. 

 

RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE: Na educação integral é necessária a transformação 

da escola num espaço comunitário, promotor de trocas culturais e de afirmação de 

identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar 

saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares. A comunidade 

escolar do CEF 04 de Brasília embora, em sua maioria, não more perto da escola, costuma 

participar das reuniões, festas e projetos desenvolvidos na escola. Temos representantes 

atuantes no Conselho Escolar e APM. A comunidade onde a escola está inserida também 

está sempre atuante na escola com o projeto do Laboratório de Informática,  Reciclagem e, 

em parceria com a prefeitura da quadra o Lixo Zero”. Também auxiliam na observação dos 

fatos que ocorrem na redondeza e ocupam o espaço da escola para realizar reuniões 

comunitárias e aulas de pilates (2ª, 4ª e 6ª às 19h). Em 2018 auxiliaram na reforma da quadra 

de esportes e fizeram a reforma do parque em frente à escola 

SALA DE LEITURA CORA CORALINA: Espaço destinado a colaborar com a formação 

do hábito de leitura e da reflexão-crítica dos/as estudantes do Centro de Ensino Fundamental 

04 de Brasília por meio da realização de atividades educacionais pautadas na leitura, na arte 

e na cultura. Os alunos podem utilizá-la no turno contrário às aulas regulares para pesquisas 

e realização de trabalhos em grupo desde que previamente agendados com a professora da 
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sala de leitura. Os professores regentes também podem levar suas turmas para o espaço com 

atividades previamente agendadas. Além das atividades rotineiras também são criadas ações 

para promover espaços de leitura, reflexão e escrita sobre datas relevantes universais, 

nacionais, bem como, previstas no calendário da Secretaria de  Educação do Distrito Federal; 

ações de apoio  aos projetos da proposta pedagógica da escola como chás literários culturais; 

realizar saraus oportunizando que os/as estudantes expressem seus talentos; estimular a arte, 

a escrita de textos jornalísticos, bem como de resenhas sobre filmes, músicas e livros a serem 

publicados no jornal do CEF 04 de Brasília. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: O Laboratório de Informática está sendo atualizado 

por meio de uma parceria com a prefeitura da quadra 113 Sul e as Empresas CISCO e OEA. 

A intenção é de, após a atualização, além de ser utilizado para aulas mais atrativas e 

interativas, serão oferecidos cursos na área de informática aos alunos e professores 

 

 

PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR: O Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília, 

em parceria com o Centro de Saúde número 08 e SEEDF fazem parte do PSE – Programa 

Saúde na Escola desenvolvendo ações na área da saúde e alimentação saudável que se 

convertem em bem estar e qualidade de vida aos nossos alunos, tais como as campanhas de 

vacinação, apoio nutricional, palestras, encaminhamentos e acompanhamento médico. Em 

2017 foi desenvolvido o Projeto Chef e Nutri na escola em parceria com a SEDF e o IESB. 

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: Procura viabilizar as condições para facilitar a 

aprendizagem do estudante colaborando: 

- nas coordenações coletivas com os professores colaborando na formação continuada 

oferecendo esclarecimentos sobre os Ciclos de aprendizagem, Desenvolvimento, 

Aprendizagens e demais demandas solicitadas pelos professores ou de necessidade da 

escola; 

- na análise dos indicadores de aproveitamento escolar, evasão, repetência e não freqüência; 

- orientando a comunidade escolar sobre Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente; 
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- estimulando a participação dos professores na identificação, no encaminhamento e no 

acompanhamento de estudantes com dificuldades de adaptação, de convívio social e ou 

com dificuldades específicas de aprendizagem (anexo); 

- identificando e trabalhando com a família as causas que interferem no avanço do processo 

de aprendizagem do estudante, orientando a família sobre a cultura escolar e a importância 

dos hábitos de estudo; 

- promovendo momentos reflexivos (palestras, encontros, oficinas e outros) que contribuam 

com a prevenção de conflitos escolares, sexualidade e prevenção ao uso indevido de drogas; 

- promovendo ações com os profissionais e estudantes que estão nas fases de transição dos 

anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o Ensino Médio (Projeto O peso do 

6º ano e Orientação vocacional); 

- -colaborando na formação e caracterização das turmas e, nas eleições de representantes de 

turma, professores conselheiros e Grêmio Estudantil. 

Dentro dessa ampla possibilidade de ação, o orientador educacional pode contribuir 

com o trabalho educativo, priorizando o acompanhamento sistemático dos estudantes. Pode 

também colaborar com o professor no planejamento e no desenvolvimento de Projeto 

Interventivo, que visa à ampliação das aprendizagens.   

 

SALA DE RECURSOS: a Sala de Recursos Generalista atende aos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais – Transtornos Globais do Desenvolvimento, Deficiência Intelectual 

e Física – rotineiramente em dias e horários acordados com as famílias e no turno contrário 

às aulas regulares. Os professores regentes são atendidos para orientação quanto à adequação 

curricular.   

 

MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL: Devido à Alta Necessidade Especial dos 

alunos com Transtorno do Espectro autista, a escola conta com um monitor que tem como 

atribuições específicas auxiliar o professor na organização da sala e dos materiais 

pedagógicos; auxiliar o professor quanto à observação e registro do comportamento dos 

estudantes sob o seu monitoramento, quando for o caso; participar, quando necessário, das 

reuniões com famílias ou responsáveis; orientar e acompanhar os estudantes nos horários 

das refeições; comunicar, sempre que observado, à equipe escolar a ocorrência de situações 

de risco para os estudantes ou qualquer acontecimento diferente da rotina diária; realizar os 
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procedimentos necessários à higiene dos estudantes, tais como: uso do sanitário, higiene oral, 

banho e troca de fraldas, limpeza, colocação de peças de vestuário e outros; auxiliar o 

professor regente no cuidado com os estudantes; verificar os objetos pessoais dos estudantes 

sob seu monitoramento, a fim de que não sejam trocados ou esquecidos; organizar 

mochila/sacola dos estudantes, acondicionando as roupas usadas em sacos plásticos; 

acompanhar e supervisionar os estudantes na hora do intervalo, sono e descanso; auxiliar o 

professor nas atividades lúdicas tais como: contar histórias, distribuir massinhas de modelar 

ou brinquedos, cantar músicas, desenhar e outros; acompanhar os estudantes no parque, no 

pátio, em atividades de psicomotricidade/educação física, nas atividades complementares e 

intercomplementares e em eventuais passeios; acompanhar os estudantes da educação 

especial nas atividades de vida diária, autônoma e social no contexto escolar e nas atividades 

extraclasse, na realização das atividades motoras e ludo-recreativas; realizar, sob orientação 

do professor, controle de postura do estudante como: apoiá-lo no sentar-se na cadeira de 

rodas, na carteira ou colchonete; conduzir o estudante que faz uso de cadeira de rodas aos 

diferentes espaços físicos nas atividades do contexto escolar e extraclasse; transpor o 

estudante da cadeira de rodas para sanitário, carteira escolar, colchonete, brinquedos no 

parque e outros espaços e acompanhar o estudante no passeio dirigido; atuar como mediador 

instrumental do estudante na realização das atividades para aquisição de condutas 

adaptativas em sala de aula e extraclasse, orientado pelo professor; auxiliar o professor no 

controle comportamental: acompanhar o estudante com alteração no comportamento 

adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob o acompanhamento e orientação 

do professor e da equipe escolar; auxiliar o professor regente na elaboração e apresentação 

de relatórios periódicos; executar outras atividades de mesma natureza e nível de 

complexidade e responsabilidade. 

 

EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO: Para oferecer suporte aos estudantes com 

Transtorno do Espectro em suas habilidades adaptativas (alimentação, locomoção e 

higienização) e para outras atividades voltadas para a área da Educação Especial a escola 

conta como o apoio de quatro Educadores Sociais Voluntários que têm como funções 

específicas: auxiliar o aluno, sob supervisão do professor, nos procedimentos de 

higienização; acompanhar e auxiliar o aluno, sob supervisão do professor, a diferentes 

espaços, dentro e fora da instituição escolar; auxiliar na organização do material escolar do 

aluno; acompanhar e auxiliar o aluno na aquisição de condutas adaptativas; apoiar o aluno 

que apresente alteração do comportamento, realizando intervenção prévia; intermediar a 
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comunicação e a interação social entre os pares; executar outras atividades de mesma 

complexidade e responsabilidade. 

 

EQUIPE ESPECALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM: tem com objetivo geral 

contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio 

de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais, especialmente às escolas que 

ofertam o Ensino fundamental – Séries/ Anos Finais. Presente na escola uma vez por semana 

(quinta-feira vespertino) é composta por uma psicóloga e uma pedagoga. 

 

REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA (anexo): o Regimento Interno da escola está de 

acordo com o Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal. É validado 

anualmente pela comunidade escolar. Primeiro, pelos professores na semana pedagógica e 

depois, na primeira reunião de pais do ano. Também é realizado um momento com os alunos 

na primeira semana de aula. Este documento norteia as ações organizativas e disciplinares 

da escola. Anualmente às famílias recebem este documento por escrito. 

 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

 

PROGRESSÃO CONTINUADA:  na organização escolar em ciclos, o foco é a aprendizagem 

de todos os estudantes. A progressão continuada consiste na construção de um processo 

educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos os 

estudantes de forma progressiva e contínua, considerando as diferentes formas de aprender, 

os diversos espaços e tempos de aprendizagens e os contextos sociais e culturais nos quais 

as aprendizagens são constituídas.   

A progressão continuada pode ser praticada por meio dos seguintes mecanismos: 

- reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em conta suas 

necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes professores e 

colegas;   

- avanço dos estudantes de um ano a outro, durante o ano letivo, se os 

resultados da avaliação assim o indicarem.   

A escola poderá ainda acrescentar outros mecanismos após análise pelo conselho de 

classe, estudos de casos e diagnose. Todavia, deve-se cuidar para não se reduzir a avaliação 
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à aplicação de uma prova. A progressão deve ser resultado de um amplo processo de 

avaliação. Portanto, o trabalho da escola de 3º Ciclo, em uma perspectiva de progressão 

continuada, tem como foco as aprendizagens e o desenvolvimento integral do estudante, em 

um trabalho articulado e sustentado pelos eixos integradores (Ludicidade e Letramentos) e 

transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica (Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade), 

que favorecem uma reflexão sobre a prática educativa e sobre os diversos contextos 

socioculturais nos quais as aprendizagens ocorrem.   

 

PROGRESSÃO, REPROVAÇÃO E DEPENDÊNCIA DOS ESTUDANTES NO 3º CICLO: 

ao final do 1º Bloco (7º ano), os estudantes poderão progredir para o bloco subsequente (2º 

Bloco) ou ficarão reprovados no (1º Bloco), de acordo com os critérios:   

1. Progressão para o 2º Bloco de aprendizagem do 3º Ciclo: Ocorre quando não 

há defasagem de aprendizagem conforme os objetivos elencados no Currículo em 

Movimento para o 1º Bloco (6º e 7º anos) ou quando a defasagem se dá em até dois 

componentes curriculares ao final do bloco. Neste último caso, deverão ser desenvolvidos 

projetos interventivos (DEPENDÊNCIA) no 2º Bloco, para trabalhar as necessidades 

específicas de aprendizagem e a superação das dificuldades apresentadas.  Estes projetos 

serão desenvolvidos pelos professores regentes por meio de trabalhos, portifólios e 

avaliações de aprendizagem bimestralmente. 

2. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há defasagem de 

aprendizagem em mais de dois componentes curriculares. Nesse caso, os estudantes deverão 

ser matriculados no mesmo bloco de aprendizagem (1º Bloco – 7º ano), com 

acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos visando o alcance das 

aprendizagens.   

3. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem por não frequência: Ocorre quando 

o estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga horária prevista para o 

ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no 1º Bloco (no ano em 

que estiver matriculado), com acompanhamento em projetos interventivos e 

reagrupamentos, visando ao avanço de estudos no menor tempo possível.   

4. Progressão para o Ensino Médio: Ocorre quando o estudante alcançou todos 

os objetivos de aprendizagem propostos no Currículo em Movimento para o 3º Ciclo para as 

Aprendizagens. 
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5. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há defasagem de 

aprendizagem em um ou mais componentes curriculares. Neste caso, o estudante deverá ser 

matriculado no mesmo bloco de aprendizagem, 2º Bloco (9º ano), com acompanhamento em 

Projeto Interventivo e Reagrupamentos para seu caso.   

6. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem por não frequência: Ocorre quando 

o estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga horária prevista para o 

ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no 2º Bloco (no ano em 

que estiver matriculado).   

 

Para estudantes com defasagem em até dois componentes curriculares relativos ao 

ano anterior. serão desenvolvidos projetos interventivos que trabalharão as necessidades 

específicas de aprendizagem e, a superação das dificuldades apresentadas, com o próprio 

professor da disciplina do Bloco em que o aluno está inserido. 

 

AVALIAÇÃO: nos Ciclos de aprendizagem a avaliação tem um enfoque formativo tendo 

por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino e de 

aprendizagem e servir de instrumento para a melhoria da função social a que se destina a 

escola. Nesse sentido, adotamos várias ferramentas que auxiliam no constante 

acompanhamento individual do aluno e desenvolvimento das turmas, como o diário de 

bordo, a ficha individual do aluno, e as entrevistas com pais/responsáveis. Também 

adotamos diferenciados instrumentos de avaliação (provas orais e escritas, seminários, 

produções textuais, portfólios, maquetes, apresentações teatrais, etc.) com o intuito de torná-

la inclusiva, privilegiando e contribuindo para a conquista dos diversos saberes ofertando 

espaços alternativos para os alunos, inclusive os com Necessidades Educacionais Especiais 

realizarem suas avaliações respeitando suas possibilidades. 

 

CONSELHO DE CLASSE: são semi-participativos e acontecem regularmente ao final dos 

bimestres ou extraordinariamente quando necessário. Desses momentos, além dos 

professores, participam as professoras da Sala de Recursos, Orientadora Educacional, alunos 

representantes de turma e alguns pais. Sua condução é sempre feita pela Direção da escola. 

bimestralmente acontecem pré-conselhos de classe para discutir com as turmas a situação no 
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bimestre, bem como, colher sugestões e questionamentos em relação aos outros segmentos 

da escola. 

   Após a realização dos Conselhos de Classe, a comunidade escolar é convidada a 

participar de reunião quando são apresentados resultados individuais e coletivos, 

planejamento para o bimestre seguinte e, as famílias são ouvidas em seus questionamentos 

e anseios.   

 

REUNIÃO DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS: bimestralmente as famílias são convocadas 

para reunião com que toda a comunidade escolar é esclarecida a respeito de questões 

coletivas, entrega de notas e atendimento individual pelos professores. Nessas ocasiões, tem-

se a oportunidade de ouvir anseios e questionamentos da comunidade e respondê-los. Estas 

reuniões também são contempladas com palestras e oficinas realizadas por profissionais 

parceiros ou da Equipe de Apoio (Orientador Educacional e EEAA), bem como, com 

apresentações de atividades realizadas pelos próprios estudantes. 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

   O currículo é parte do processo amplo que envolve a aprendizagem e norteia o 

trabalho do professor. Implementamos plenamente o Currículo em Movimento que foi 

reformulado no ano passado e está à luz da BNCC. Os eixos transversais são trabalhados nos 

projetos da escola e em determinadas disciplinas. Os projetos interventivos acontecem de 

muitas formas: individualmente, com grupos pequenos de alunos com o apoio da família e 

parceria com algumas instituições e programas. Os reagrupamentos acontecem intraclasse 

conforme necessidade detectada pelo professor regente. 

Ao iniciar o ano letivo, ao planejar o trabalho em coordenação coletiva, leva-se em 

consideração a avaliação de todos os processos do ano anterior. A partir daí, com base no 

Currículo da Educação Básica e no Projeto Político Pedagógico da escola, define-se os temas 

norteadores para cada bimestre, e o calendário de atividades para o ano letivo (anexo). Os 

temas norteadores do bimestre são trabalhados em forma de projetos de forma 

interdisciplinar, como por exemplo, a Festa Junina que trabalha os valores em todas as 

turmas. 
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   Os projetos interdisciplinares são desenvolvidos em sala e/ou em outros espaços da 

escola e, em geral, seus resultados são compartilhados com toda a comunidade por meio de 

murais, apresentações performáticas e exposições.   

 

PARTE DIVERSIFICA: A carga horária específica da Parte Diversificada é dividida entre 

os professores com carga residual. 

O Projeto Interdisciplinar “Escola Sustentável”, de cunho socioambiental, é 

trabalhado na Parte diversificada do currículo pelos professores de História e Geografia. Ele 

congrega diversas ações nas várias áreas do conhecimento permitindo a integração de 

estudantes do 6º ao 9º ano.  Este ano houve formação dos professores para trabalhar com os 

projetos da Junior Achievement. Esta formação ocorreu no primeiro bimestre e, os projetos 

serão no segundo bimestre com as turmas. 

Na área de letramento, a intervenção é promovida pelo projeto de leitura que procura 

integrar conhecimentos curriculares com a realidade social do aluno no que toca a defasagem 

e eventual situação de risco por meio da leitura de textos, livros paradidáticos e produção de 

textos. e sendo desenvolvido na Parte diversificada pelos professores de Português. 
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ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS BIMESTRAIS DOS COMPONENTES 

CURRICULARES 

6º Ano 
COMPONENTE  OBJETIVOS 

Língua 

Portuguesa 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da situação comunicativa de que 

participam. 

Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação social. 

Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso a mundos criados pela literatura e possibilidade 

de fruição estética. 

Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões. 

Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, acesso, compreensão e uso de informações 

contidas nos textos. 

Conhecer e analisar criticamente usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, 

gênero, procedência e ou etnia. 

 
 Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua diversidade no processo de construção de significados, 

assim como a expressão do pensamento. 

  Reconhecer e identificar principais diferenças tipológicas dos textos. 

  Identificar elementos que constituem os diversos gêneros orais ou escritos e produzi-los. 

 
 

Reconhecer, identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em diferentes textos.  Reconhecer 

registros formal e informal, de acordo com as condições de produção/recepção de texto. 

  Explorar a sonoridade de palavras, com vistas à separação silábica e à tonicidade. 

 

Matemática 

•  

•  

•  

•  

Identificar conhecimentos matemáticos como meios de compreensão e conversão do mundo. 

Estimular interesse, curiosidade, espírito de investigação e desenvolvimento da capacidade para resolver 

situações problema. 

Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes campos e conhecimentos de outras áreas 

curriculares. 

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para 

problemas propostos. 

 
 Identificar aspectos consensuais, respeitando todas as diversidades, bem como todos os contextos sociais 

abordados por meio da Etnomatemática. 

  Reconhecer situações que podem ser descritas em linguagem matemática e serem capazes de aplicá-las. 

  Utilizar a Matemática Financeira como ferramenta para tomada de decisões no cotidiano. Resolver desafios 

e problemas que envolvam raciocínio lógico. 

  Compreender e realizar processos de cálculos mentais e escritos com operações no Conjunto de Números 

Naturais. 

  Conceituar frações e aplicá-las na resolução de problemas relacionando-as com números decimais e 

porcentagem. •Conhecer, compreender e aplicar conceitos básicos de geometria e estatística. 

Ciências 

 

 Compreender conceitos básicos de Ciências Naturais para melhor inter-relação de seres vivos com o 

ambiente, reconhecendo o ser humano como parte integrante da natureza e transformador do meio em que 

vive. 

  Compreender o universo e o planeta Terra, teorias sobre a origem da vida e condições necessárias para 

  a vida na Terra, bem como a interação de seres vivos com água, ar e solo, entendendo a importância de 

ecossistemas, suas inter-relações e noções de sustentabilidade, assim como transformações do ambiente 
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causadas por interferência humana e sua relação com o equilíbrio/desequilíbrio ambiental, identificando 

medidas de proteção e recuperação. 

  Aprimorar a cidadania ambiental em uma visão prospectiva, crítica e transformadora de desafios ambientais 

a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações. 

Geografia 
 Compreender a importância da ciência geográfica e seus conceitos, desenvolvendo a interpretação da 

relação da sociedade com a natureza, questões ambientais e interação com seu espaço de vivência. 

  Localizar a Terra no universo. 

  Entender e utilizar a cartografia identificando suas técnicas de localização e de orientação. 

  Conhecer estrutura e dinâmica do planeta Terra. 

História 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Promover no aluno interesse por conhecimento histórico, desenvolvendo a capacidade de perceber a 

historicidade de elementos presentes em nossa sociedade. 

Promover e capacitar no educando, potencialidades para a construção de seu conhecimento. 

Compreender objetos e fatos históricos. 

Comparar diversas teorias acerca do surgimento e desenvolvimento do ser humano na terra, bem como suas 

relações com o meio ambiente no período da pré-história. 

Compreender a importância da arqueologia no estudo de diversas fontes históricas para a reconstituição do 

período: modo de vida no paleolítico e neolítico, e mudanças que a revolução agrícola trouxe para esses 

grupos humanos. 

Identificar e diferenciar teorias da chegada dos primeiros grupos humanos no Continente Americano e no 

Brasil e identificar sítios arqueológicos e vestígios encontrados dos primeiros habitantes do Brasil e do 

Planalto Central 

Identificar as principais características da civilização africana, conhecer os principais reinos e impérios e 

destacar suas características; enfatizar sua cultura reconhecendo a presença de uma arte refinada e original. 

 
   Compreender e apontar as principais características do processo de transição de comunidades primitivas 

estabelecendo relações com as transformações no tempo. A formação de primeiras cidades e surgimento de 

primeiras civilizações. 

  Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e espaços, em suas 

manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles; 

reconhecer mudanças e permanências em vivências humanas, presentes em sua realidade e em outras 

comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar 

a diversidade, reconhecendo-a como direito de povos e indivíduos como elemento de fortalecimento da 

democracia. 

  Caracterizar economia, sociedade e religião das primeiras civilizações; destacar a ação de seres humanos 

no aproveitamento das águas de rios e sua importância na construção de uma civilização. 

  Construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à 

história e à importância de seu estudo, considerando evolução, conceitos e períodos para sua formação 

pessoal, com o objetivo de conhecer a África como surgimento da humanidade, bem como a importância 

de seu patrimônio étnico-cultural na construção da sociedade. 

Inglês 

•  

•  

•  

•  

•  

Sensibilizar-se para o estudo de LEM por meio de recursos lúdicos que auxiliem no processo de 

aprendizagem e no desenvolvimento da competência estratégica. 

Relacionar conteúdos linguísticos de LEM com a língua materna e identificar diferentes contextos de uso. 

Compreender pequenos comandos do dia a dia e construir diálogos simples. 

Compreender diferentes gêneros textuais. 

Desenvolver as quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever) por meio de recortes comunicativos. 

  Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para compreensão de aspectos culturais e comunicativos da 

LEM. 

  Desenvolver vocabulário proposto e solicitado no contexto da aula ou de suas extensões, métodos de leitura 

e produção de texto. 

  Valorizar a identidade pessoal. 
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  Manusear adequadamente o dicionário. 

  Compreender o termo sustentabilidade, estimulando o uso racional de bens e serviços ambientais. 

Artes 
 

 Reconhecer, respeitar e valorizar no âmbito familiar, escolar e regional a diversidade cultural. 

  Localizar e analisar em produções artísticas o uso de elementos básicos da linguagem visual. 

  Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento. 

  Indicar e conhecer produções visuais do/no Distrito Federal, e sua contribuição para a construção da 

  identidade cultural. 

  Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem estética e comunicacional. 

  Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rupestre brasileira e das demais 

manifestações artísticas ao longo da história. 

  Relacionar o estudo da arte da pré-história brasiliense a aspectos históricos e geográficos do DF. 

  Apreciar e entender as manifestações culturais de vários grupos étnico-raciais que compõem a nação 

brasileira em seu universo pluricultural. 

  Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/movimentos artísticos da Pré-história à Idade Média e utilizar as noções trabalhadas em suas 

produções artísticas. 

  Conhecer e valorizar a cultura visual local e global; fomentar a pluralidade cultural no espaço escolar. 

  Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e fruição da produção artística. Despertar 

reflexão coletiva e debate. 

  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. 

  Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem estética e comunicacional. 

  Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rupestre brasileira e das demais 

manifestações artísticas ao longo da história. Relacionar o estudo da arte da pré-história brasiliense a 

aspectos históricos e geográficos do DF. 

Educação física 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Participar de atividades recreativas que possibilitem combinação de habilidades motoras básicas e 

introdução de habilidades motoras específicas. 

Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas de forma 

orientada, recreativa e competitiva. 

Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades às características da atividade. Resgatar 

brincadeiras e jogos, vivenciando-os para ampliação de oportunidades lúdicas. 

Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação de todos em atividades 

propostas. 

Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 

Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, recreativas ou cooperativas desvinculadas do 

resultado. 

Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho em equipe. 

 
 Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, 

percepção viso-motora (óculo-pedal e óculo-manual) 

  Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, ética 

  Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos, exercício do diálogo •Grupos Musculares 

(dorsais, lombares, abdominais, dos membros superiores e inferiores) 

  Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando qualquer espécie de discriminação 

e preconceito, reforçando conceitos de cidadania. 

  Perceber, respeitar e valorizar as diferenças individuais (gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 

biótipos, etc.), aproveitando situações de conflito como momentos de aprendizagem e de valorização do 

diálogo. 

  Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade física que proporcionem benefícios à saúde. 
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  Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente padrões 

divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. Conhecer noções básicas de higiene e 

alimentação voltadas para um estilo de vida saudável e sustentável. 

 

7º Ano 
 

COMPONENTE 

  

OBJETIVOS 

Língua Portuguesa 

•  

•  

•  

•  

•  

Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las às circunstâncias da situação comunicativa de 

que participam.   

Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes situações de 

participação social.   

Valorizar a leitura como fonte de informação, recorrendo a materiais escritos em função de diferentes 

objetivos.   

Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz de expressar 

seus sentimentos, experiências, idéias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos 

outros, contrapondo-os quando necessário.   

Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandir 

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica.   

  Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, 

credo, gênero, procedência e ou etnia.   

  Identificar/analisar textos curtos produzidos com diferentes aspectos tipológicos em diferentes esferas.   

  Produzir gêneros narrativos, observando diferentes discursos narrativos, bem como o foco da pessoa do 

discurso. 

  Produzir gêneros orais e escritos expositivos e argumentativos mais curtos ligados a diferentes esferas.   

  Compreender relações de sujeito e verbo na oração e mostrar o papel desses termos na função 

referenciação.   

  Analisar diferentes discursos veiculados por meios de comunicação, considerando diversas 

tecnologias.   

  Desenvolver estratégias de leitura.   

  Localizar informações explícitas e implícitas em um texto 

Matemática 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes campos e conhecimentos de outras áreas 

curriculares.   

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para 

problemas propostos.   

Identificar aspectos consensuais, respeitando todas as diversidades, bem como todos os contextos sociais 

abordados por meio da Etnomatemática. 

Reconhecer situações que podem ser descritas em linguagem matemática e capazes de aplicá-las.  

Utilizar Matemática Financeira como ferramenta no cotidiano para tomada de decisões. Resolver 

desafios e problemas que envolvam raciocínio lógico.   

Raciocinar, expressar-se da linguagem matemática para a solução de problemas do cotidiano. 

  Raciocinar, expressar-se matematicamente e aplicar métodos matemáticos no que se refere operações 

com números inteiros, números racionais, equações e sistemas de equações com representação no plano 

cartesiano, proporcionalidade, conhecimentos geométricos e aritméticos, noções de estatística e 

matemática financeira, bem como suas aplicações na prática. 

  Estimular o pensamento lógico e a capacidade de abstração da linguagem matemática para a solução de 

problemas do cotidiano.   

  Compreender o significado de medidas, por meio de situações-problema que expressam seu uso no 

contexto social e em outras áreas do conhecimento, possibilitando a comparação entre grandezas. 
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Ciências  Compreender a célula como unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos 

 • Identificar as principais características dos seres vivos em geral 

• Conhecer as principais hipóteses sobre a origem da vida   

• Compreender o pensamento evolutivo como integrador do conhecimento biológico 

• Compreender a importância da biodiversidade 

• Conhecer as diferentes classes taxonômicas 

• Aprender o sistema binominal de nomenclatura das espécies   

• Caracterizar os organismos de acordo com o sistema de classificação em cinco reinos: Monera, 

Protoctista, Fungi, Plantea e Animalia. 

• Definir os vírus por sua estrutura e característica. 

• Compreender a reprodução dos vírus 

• Conhecer as principais viroses humanas, as formas de prevenção e os respectivos tratamentos. 

Geografia 

 

• Localizar e identificar o Brasil no Mundo.   

• Desenvolver conhecimento do espaço brasileiro, fatores que influenciam aspectos econômicos, 

políticos, sociais, culturais e ambientais, enfatizando diferenças regionais. 

História 

 

• Promover no aluno interesse pelo conhecimento histórico, desenvolvendo a capacidade de perceber a 

historicidade de elementos presentes em nossa sociedade. 

• Identificar o surgimento de uma nova visão de mundo europeia, com reflexo no pensamento religioso, nas 

artes e no avanço científico, que favoreceu a expansão marítima europeia, transformando e ampliando 

relações comerciais durante a Idade Moderna.   

• Compreender o processo de formação do feudalismo na Europa Ocidental com base na combinação de 

elementos romanos e germânicos; caracterizar o feudalismo no plano social, econômico e cultural.   

• Caracterizar estruturas políticas da Idade Média, destacando formas descentralizadas de poder e posterior 

consolidação do poder absolutista; analisar a ruptura do pensamento medieval e a introdução do ideário 

renascentista como fator desencadeante da mentalidade moderna.   

• Evidenciar mudanças ocorridas na Europa a partir do século XI, relacionando inovações técnicas e 

crescimento populacional; compreender o revigoramento do comércio, das cidades e a formação da 

burguesia como processos interligados e caracterizar feiras, cidades e corporações medievais. 

• Caracterizar a doutrina luterana, debater sobre a reforma católica e a intolerância religiosa praticada por 

membros da Inquisição. Trabalhar o processo de formação de monarquias nacionais com ênfase na 

monarquia portuguesa; relacionar mudanças socioeconômicas a novas atitudes e ideias surgidas no 

Renascimento e trabalhar conceitos de renascimento, humanismo, mecenato, naturalismo, individualismo 

e antropocentrismo.   

• Relacionar a política mercantilista com o avanço para a colonização da América; identificar diferenças e 

semelhanças entre movimentos migratórios na América colonial e movimentos atuais. Comparar regimes 

de trabalho em colônias espanholas, inglesas e portuguesas.   

• Compreender a importância econômica e política da incorporação de áreas da América espanhola ao 

Brasil;   

• Definir o papel das entradas e bandeiras para o alargamento de fronteiras.   

• Conhecer características fundamentais do Brasil em dimensões sociais, materiais e culturais como meio 

para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e sentimento de pertinência ao 

país.   

• Enfatizar o movimento barroco como identificador de uma arte nacional e estabelecer parâmetros entre 

cultura erudita e cultura popular.   
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• Estabelecer relações entre sociedades açucareira e mineradora e apontar suas principais características. 

• Caracterizar estruturas políticas da Idade Média, destacando formas descentralizadas de poder e posterior 

consolidação do poder absolutista.   

• Conceituar o Iluminismo e conhecer as ideias e suas críticas às características políticas e culturais dos 

séculos XVII e XVIII; conhecer alguns dos principais pensadores e ideias que defendiam.   

• Compreender os fatores que levaram à Revolução Inglesa. 

Inglês 

 

 Comunicar-se de forma simples, em esferas de expressão oral e escrita, respondendo e fazendo perguntas, 

utilizando expressões usuais e familiares para apresentar-se, apresentar alguém, descrever atividades (como suas 

rotinas), lugares e pessoas.   

 • Identificar e conhecer aspectos da cultura de países que falam a língua estudada.   

• Estabelecer relações entre datas comemorativas, eventos especiais e festivais do Brasil com os de outros países, 

enfocando aspectos socioculturais.   

• Relacionar conteúdos linguísticos do idioma estudado com a língua materna e identificar diferentes contextos de 

uso.   

• Compreender diferentes gêneros textuais.   

• Compreender o vocabulário e expressões mais frequentes do dia a dia, de forma escrita ou verbal, utilizando 

uma série de frases e expressões para descrever em termos simples pessoas e lugares, condições de vida, 

formação e atividade profissional atual ou passada.   

• Compreender de forma global propagandas e pequenos vídeos.   

• Comunicar-se de forma clara e coerente, mas ainda de forma simples, respondendo e fazendo perguntas, 

utilizando vocabulário e tempos verbais específicos e adequados a cada tópico. 

• Ler e compreender textos em diversos gêneros relacionados ao nível do estudante.   

• Ler e escrever textos curtos e simples, tais como e-mails, recados, cartões postais descrevendo lugares, cartas 

pessoais de convite e de agradecimento, relatos de acontecimentos passados e responder questionários de caráter 

profissional e pessoal. 

• Desenvolver o vocabulário proposto e o solicitado pelos estudantes, métodos de leitura e produção de texto.   

• Conhecer e usar a LEM como instrumento de acesso à informação. 

• Estimular o respeito a diferenças socioculturais.   

• Valorzar diversas composições familiares, a vida em comunidade e o meio ambiente. 

Artes 

 

• Identificar e utilizar em produções artísticas elementos básicos da linguagem visual.   

• Conhecer, valorizar, respeitar espaços reservados à arte, reconhecer sua importância para a construção e 

preservação de bens artísticos e culturais brasileiros.   

• Apreciar manifestações artísticas ao longo da história da humanidade 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, do Renascimento ao Realismo. 

• 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.   

• Conscientizar de maneira ampla questões e indagações sobre indivíduos em seu contexto social.   

• Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de expressões artísticas responsáveis pela formação da arte 

brasileira, além de identificar diversos artistas e suas características. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando e 

observando sua constante mudança.   

• Entender a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento.   

• Compreender e reconhecer diferentes linguagens como forma de comunicação humana. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual.   

• Compreender a influência de estilos/movimentos ocidentais do século XX sobre produções visuais 

brasileiras.   

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos do século XVIII ao XX. Desenvolver a compreensão da diversidade artística e 
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cultural: -experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte 

(Artes Visuais, Dança, Música, Artes Cênicas) em culturas diversas;   

• Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, 

respeitando a própria produção e a de colegas; 

• Identificar, relacionar e compreender diferentes funções de arte, trabalho e produção de artistas; pesquisar 

e saber organizar informações sobre arte em contato com artistas, obras de arte, fontes de comunicação e 

informação. 

• Conhecer e valorizar manifestações culturais afro-brasileiras e indígenas na cultura brasileira.   

• Conhecer elementos da linguagem visual relacionando-os à história da arte e às imagens cotidianas.   

 

• (Re)conhecer a importância do diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, reforçando a importância 

da Arte na formação da sociedade por meio de estilos/movimentos artísticos e culturais, bem como 

identificá-los dentro do contexto histórico vigente. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos do século XVIII ao XX.   

• Desenvolver a compreensão da diversidade artística e cultural: -experimentar e conhecer materiais, 

instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música, Artes Cênicas) 

em culturas diversas; -construir uma relação de autoconfiança com a produção 

Educação física   Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de habilidades motoras básicas e a 

  introdução de habilidades motoras específicas.   

  Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades às características da atividade. Criar, recriar 

e resgatar brincadeiras e jogos vivenciando-os para ampliação de oportunidades lúdicas.   

  Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 

  Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, recreativas ou cooperativas desvinculadas 

de resultado.   

  Valorizar o outro como agente formador, parte integrante do processo de aprendizagem. Compreender 

de forma saudável a disputa como elemento inerente à competição e não como atitude de rivalidade 

frente aos demais.   

  Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre musculaturas diretamente relacionadas 

ao equilíbrio corporal.   

  Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, reforçando conceitos de cidadania.   

  Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, 

biótipos, etc.), aproveitando situações de conflito como momentos de aprendizagem e valorização do 

diálogo.   

  Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas corporais que possibilitem novas aprendizagens 

de movimentos e expressões.   

  Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltadas para um estilo de vida saudável e 

sustentável.   

  Conhecer funções orgânicas relacionadas com a atividade. 

 

8º Ano 
 

COMPONENTE 

  

OBJETIVOS 
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Língua Portuguesa 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em aquisição de saberes. 

Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo.   

Apropriar-se de conhecimentos interdisciplinares e aplicá- los na produção dos mais variados 

discursos.   

Analisar e refletir sobre a língua e sua diversidade em diferentes situações comunicativas. 

Identificar e analisar gêneros de diferentes constituições tipológicas (narrar, descrever, expor, 

argumentar e prescrever) em diferentes esferas (escolar, jornalística, televisiva, literária). 

Produzir textos narrativos não lineares, expositivos, argumentativos e prescritivos-injuntivos.  

Compreender a relação de sujeito e verbos para estruturação sintática, bem como questões decorrentes 

de diferentes formas de estruturação.   

Incentivar o aluno a ouvir, transmitir e debater ideias de maneira organizada.   

 
 Analisar diferentes discursos veiculados por meios de comunicação, considerando as diversas 

tecnologias. 

  Localizar informações explícitas e implícitas em um texto.   

  Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros, com relação a conteúdo e forma.   

  Desenvolver argumentos e apresentar posicionamento crítico com relação a ideias apresentadas em 

diversos textos.   

  Reconhecer o valor expressivo de recursos linguísticos e paralinguísticos e o efeito de sentido gerado 

por eles.   

  Ampliar o repertório de leitura. 

  Aumentar e aprofundar esquemas cognitivos pela ampliação do léxico e de suas respectivas redes 

semânticas. 

Matemática 

 

 • Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes campos e conhecimentos de outras 

áreas curriculares. 

• Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções 

para problemas propostos.   

• Identificar aspectos consensuais, respeitando todas as diversidades, bem como todos os contextos 

sociais abordados pela Etnomatemática.   

• Reconhecer situações que podem ser descritas em linguagem matemática e capazes de aplicá- 

las.   

• Utilizar Matemática Financeira como ferramenta no cotidiano para tomada de decisões.   

• Resolver desafios e problemas que envolvam raciocínio lógico.   

• Raciocinar, expressar-se matematicamente e aplicar métodos matemáticos no que se refere a 

(operações com números reais, monômios e polinômios, equações e sistemas de equações, 

representações no plano cartesiano, conhecimentos geométricos e aritméticos, noções de 

estatística e educação financeira), bem como suas aplicações práticas. 

• Estimular o pensamento lógico e a capacidade de abstração da linguagem matemática para a 

solução de problemas do cotidiano. 

Ciências  Compreender conceitos básicos de Ciências Naturais para melhor inter-relação de seres vivos com o 

ambiente, reconhecendo o ser humano como parte integrante da natureza e transformador do meio em 

que vive.   

  Compreender o universo e o planeta Terra, teorias sobre a origem da vida e condições necessárias para 

a vida na Terra, bem como a interação de seres vivos com água, ar e solo, entendendo a importância 

de ecossistemas, suas inter-relações e noções de sustentabilidade, assim como transformações do 

ambiente causadas por interferência humana e sua relação com o equilíbrio/desequilíbrio ambiental, 

identificando medidas de proteção e recuperação.   

  Aprimorar a cidadania ambiental em uma visão prospectiva, crítica e transformadora de desafios 

ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações. 
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Geografia 

•  

•  

Localizar e identificar os continentes americano e africano no mundo.   

Compreender o processo histórico de dependência econômico-político-cultural da América e da África 

na construção do mundo globalizado. 

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

americano.   

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

africano 

História 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Promover no aluno interesse pelo conhecimento histórico, desenvolvendo a capacidade de perceber a 

historicidade de elementos presentes em nossa sociedade.   

Promover e capacitar no educando, potencialidades para a construção de seu conhecimento.   

Perceber a importância do movimento de ideias conhecido por iluminismo para compreender a 

Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Relacionar com lutas pela liberdade na 

época colonial, mobilizar conceitos revolucionários de liberdade e igualdade para refletir sobre a 

sociedade brasileira na atualidade.   

Relacionar a crise do sistema colonial com transformações mundiais decorrentes da Revolução 

Industrial e da expansão da França napoleônica.   

Identificar a quebra de pacto colonial como início do processo de independência e apontar causas e 

consequências econômicas, sociais e políticas da transferência da corte portuguesa para o Brasil; situar 

a Inglaterra como principal beneficiária da abertura dos portos brasileiros às nações amigas.   

Entender como ocorreu a independência do Brasil, bem como mudanças e permanências advindas 

desse processo; relacionar com o processo de independência das demais colônias latino-americanas, 

identificando seus limites; 

Compreender que a dependência e a fragilidade econômica de países latino-americanos estão 

relacionadas com o processo de colonização e de organização desses Estados; situar o Brasil no 

contexto de alianças políticas e econômicas da América Latina, na atualidade.   

  Caracterizar Estado, nação, diferentes sistemas políticos e formas de governo; apontar suas diferenças 

e semelhanças; considerar a importância da elaboração de uma Constituição para organização política 

de um país e discutir sobre o real alcance de normas constitucionais diante da atualidade brasileira.   

  Contextualizar o processo de formação do Estado brasileiro durante o império; apontar principais 

aspectos e contexto de assembleias constituintes de 1923 e 1924; traçar panorama de dificuldades 

econômicas e sociais brasileiras do Primeiro Reinado. •Relacionar as chamadas revoltas regenciais a 

embates políticos, econômicos e sociais do período e suas consequências. 

  Descrever características do sistema político brasileiro do século XIX.   

  Caracterizar economia cafeeira da segunda metade do século XIX; identificar semelhanças e 

permanências com a cultura canavieira; apontar condições favoráveis para o surto industrial do século 

XIX no Brasil e relacionar transformações da sociedade brasileira e da industrialização com a lavoura 

cafeeira.   

  Caracterizar aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do Segundo Reinado bem como o 

processo de crise da monarquia no Brasil, detectando principais fatores que contribuíram para a 

Proclamação da República.   

  Identificar mudanças de mentalidade e de interesses em torno da questão da escravidão; analisar o 

processo de crise da monarquia no Brasil, detectando principais fatores que contribuíram para a 

Proclamação da República. Descrever transformações em relações de trabalho a partir do século XIX; 

contrastar o trabalho escravo com o trabalho livre e comparar condições do trabalhador ao final do 

século XIX com o da atualidade 

Inglês 

 

 Comunicar-se de forma clara e coerente, em modalidade escrita ou oral, com certa espontaneidade, em 

assuntos corriqueiros como família, trabalho, lazer e outros, argumentando e questionando conceitos 

e suposições. 

  Identificar e conhecer a cultura de países que falam a LEM.   

  Conhecer locais de interesse cultural, artístico e ambiental que se tornaram referências mundiais.   

  Relacionar conteúdos linguísticos da LEM com a língua materna e identificar diferentes contextos de 

uso.   

  Diferenciar tempos de ações em discursos orais e escritos.   
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  Compreender diferentes gêneros textuais   

  Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. 

  Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para compreensão de aspectos culturais e comunicativos 

da LEM.   

  Desenvolver o vocabulário proposto, métodos de leitura e produção de texto.   

  Reconhecer a presença da LEM no cotidiano. 

  Usar a LEM como instrumento de acesso à informação. 

Artes 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, 

respeitando e observando sua constante mudança. •Entender a produção visual como produto cultural 

sujeito à análise e ao entendimento.   

Compreender e reconhecer diferentes linguagens como forma de comunicação humana.   

Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual.   

Compreender a influência de estilos/movimentos ocidentais do século XX sobre produções visuais 

brasileiras.   

Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos do século XVIII ao XX.   

Desenvolver a compreensão da diversidade artística e cultural: -experimentar e conhecer materiais, 

instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música, Artes 

Cênicas) em culturas diversas; -construir uma relação de autoconfiança com a produção artística 

pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e a de colegas; -identificar, relacionar 

e compreender diferentes funções de arte, trabalho e produção de artistas; -pesquisar e saber organizar 

informações sobre arte em contato com artistas, obras de arte, fontes de comunicação e informação. 

  Conhecer e valorizar manifestações culturais afro-brasileiras e indígenas na cultura brasileira.   

  Conhecer elementos da linguagem visual relacionando-os à história da arte e às imagens cotidianas.   

  (Re)conhecer a importância do diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, reforçando a 

importância da Arte na formação da sociedade por meio de estilos/movimentos artísticos e culturais, 

bem como identificá-los dentro do contexto histórico vigente. 

Educação física 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas utilizadas em diversas modalidades esportivas, 

ginásticas e atividades rítmico-expressivas. 

Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 

rítmico-expressivas. 

Participar da organização de campeonatos, gincanas e outros eventos em âmbito escolar. 

Compreender processos histórico-sociais relacionados a brincadeiras, jogos, lutas, esportes, atividades 

rítmicoexpressivas e ginásticas. 

Vivenciar danças folclóricas e regionais compreendendo seu contexto sociocultural. 

Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura afro-brasileira e indígena por meio de sua 

expressividade corporal. 

Identificar e analisar a postura corporal adequada, evitando situações prejudiciais nas ações do 

cotidiano.   

Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre musculaturas diretamente 

relacionadas ao equilíbrio corporal. 

 
 Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de atividade física que proporcionem 

benefícios à saúde. 

  Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente 

padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

  Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho em equipe. 

  Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas corporais que possibilitem novas 

aprendizagens de movimentos e expressões. 

  Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 

  Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, técnico, 

torcedor, árbitro). 
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  Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas com o 

desenvolvimento das capacidades físicas e elementos psicomotores. 

  Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o autoconhecimento, reconhecendo suas 

capacidades e limitações através de atividades rítmicas, expressivas e esportivas. 

  Compreender a disputa como um elemento da competição e não como uma atitude de rivalidade frente 

aos demais, reconhecendo o desempenho do outro como base para a própria evolução. 

  Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 

  Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, recreativas ou cooperativas 

desvinculadas do resultado. 

  Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, etnias, orientações sexuais, classes 

sociais, biotipos, etc.), aproveitando situações de conflito como momentos de aprendizagem e 

valorização do diálogo. 

  Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e danças vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras. 

  Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades às características da atividade. 

  Conhecer noções básicas de nutrição associadas a um estilo de vida saudável. 

  Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de atividade física que proporcione 

benefícios à saúde. 

  Estabelecer a relação entre funções orgânicas e a atividade física. 

 

 

9º Ano 
 

COMPONENTE 

  

OBJETIVOS 

Língua Portuguesa     

Matemática 

•  

•  

Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes campos e conhecimentos de outras áreas 

curriculares.   

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para 

problemas propostos.   

 
 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 aplicá-las.   

  Utilizar Matemática Financeira como ferramenta no cotidiano para tomada de decisões.   

 

Ciências 

•  

•  

Compreender os conceitos básicos de Ciências Naturais para uma melhor inter-relação dos seres vivos 

com o ambiente, reconhecendo o ser humano como parte integrante da natureza e transformador do 

meio em que vive.   

Compreender os conceitos básicos de química e de física a partir de suas aplicabilidades no 

cotidiano.   

  Aprimorar a cidadania ambiental em uma visão prospectiva, crítica e transformadora de desafios 

ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações. 

Geografia 

 

•  

•  

•  

Localizar e identificar os continentes: Europa, Ásia, Oceania e Antártida. 

Compreender o processo de desenvolvimento industrial, a revolução tecnológica e sua influência no 

mundo globalizado.   

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

continente europeu.   

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

asiático.   
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  Conhecer aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos da Oceania.   

História 

 Conhecer e respeita o modo devida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e espaços, em 

suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças 

entre eles; reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes em sua realidade 

e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; valorizar o patrimônio 

sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como um direito de povos e indivíduos e como 

um elemento de fortalecimento da democracia.    

 
   

Promover no aluno o interesse pelo conhecimento histórico, desenvolvendo a capacidade de 

perceber a historicidade de elementos presentes em nossa sociedade.    

  Promover e capacitar no educando, potencialidades para a construção de seu conhecimento.   

  Compreender o processo de expansão e dominação imperialista no século XIX, como um novo 

colonialismo e apontar seu desdobramento para a América Latina.   

  Indicar formas de resistência e organização de operários do início do século XX e da atualidade. 

Relacioná-las com concorrentes ideológicas do respectivo momento histórico.   

  Descrever a partilha do continente africano e asiático dentro do contexto de imperialismo. Perceber a 

diversidade cultural, histórica e social que caracterizava os povos que habitavam África e a Ásia no 

século XIX.   

  Analisar a Primeira Guerra Mundial e suas consequências para o Brasil.   

  Caracterizar a Revolução Russa e principais teorias socialistas difundidas pelo movimento operário 

no mundo.   

  Caracterizar o regime republicano federalista brasileiro; apontar semelhanças e diferenças entre 

Monarquia e República; identificar pontos fundamentais da Constituição de 1891 e compará-la à 

Constituição de 1824.   

  Compreender sistema de dominação oligárquica, efetivado através de coronelismo, política de 

governadores e política do café com leite; identificar permanências dessas práticas políticas na 

atualidade.   

  Apontar razões e origens de movimentos populares rurais e urbanos do período, traçando paralelo 

com movimentos populares da atualidade.   

  Analisar o caráter da religiosidade popular no Brasil; descrever seu aspecto histórico e suas influências 

culturais; mostrar que, ao longo da história, polêmicas, conflitos, diferenças e afinidades entre 

indivíduos e nações ganharam caráter religioso ou místico.   

  •Analisar crise do capitalismo liberal, surgimento de sistemas totalitários na Europa e políticas 

intervencionistas na economia. Explicar as principais cisões de ordem oligárquica brasileira; analisar 

motivos de seu esgotamento e relacioná-los com fatores que conduziram à crise de 1929 e ao 

movimento revolucionário de 1930. 

  Identificar origens de novos grupos sociais essencialmente urbanos; relacionar a busca de uma 

identidade nacional com movimentos culturais da década de 1920; contextualizar o papel da mulher 

na sociedade do século XX; descrever a situação do negro na sociedade brasileira após a abolição.   

  Caracterizar em períodos do governo Vargas trabalhismo, nacionalismo e autoritarismo.   

  Compreender a Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto de expansionismo nazista; analisar 

impacto e consequências desse grande conflito sob aspectos sociais, éticos e culturais; explicar o 

imperialismo norte- americano e suas consequências para o Brasil e América Latina.   

  Compreender o mundo pós-guerra; analisar o surgimento de novas organizações políticas mundiais 

no contexto conhecido como “Guerra Fria”; relacionar essas novas organizações com a bipartição de 

eixos políticos, seus conflitos e alinhamentos; descrever impacto do avanço tecnológico e científico 

em relações de trabalho e de comportamento, das sociedades no período.   

  Relacionar industrialização brasileira, abertura para o capital estrangeiro a partir da década de 1950, 

com o processo de urbanização e consequente êxodo rural; avaliar a importância da criação de 

Brasília, nesse contexto, como fator de desenvolvimento, urbanização e integração do Centro-Oeste 

do país.   

  Identificar características de governos populistas no Brasil de 1945 a 1964 e comparar com práticas 

políticas da atualidade; compreender a estrutura democrática do período e razões de sua queda em 

1964. 
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  Descrever principais movimentos culturais da década de 1960, no mundo e no Brasil; analisar suas 

influências na atualidade, identificando permanências e diferenças.   

  
Interpretar o contexto histórico de experiências autoritárias da América Latina; analisar a instauração 

de regime militar no Brasil e na América Latina, calcado na supressão de direitos políticos e civis e 

no intervencionismo estatal na economia; identificar importância da liberdade de expressão e de 

garantias individuais do cidadão como fundamentos da sociedade democrática. 

  Compreender a participação de movimentos sociais no processo de redemocratização da América 

Latina, dando ênfase à “Nova República” brasileira com a culminância da promulgação da 

Constituição de 1988.   

  Identificar reivindicações de grupos minoritários; analisar a temática indígena e negra na atualidade; 

discutir a situação do adolescente, analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente como 

regulamentador da questão.   

  Caracterizar a queda de sistemas socialistas da Europa do Leste, relacionando com o processo de 

globalização. 

Inglês 

 

 Compreender discursos e conferências mais longas, seguindo uma argumentação complexa de 

assuntos do cotidiano extraídos de sites, jornais, revistas, seriados de TV, vídeos e filmes originais, 

interagindo de forma clara e coerente, em modalidade escrita e oral, em assuntos corriqueiros como 

família, trabalho, lazer e de interesse pessoal, argumentando e questionando conceitos e suposições.   

  Identificar e conhecer textos literários em LEM.   

  Reconhecer a existência de variedades linguísticas em países onde a LEM é falada.   

  Relacionar conteúdos linguísticos com a língua materna e identificar diferentes contextos de uso.   

  Compreender diferentes gêneros textuais. 

  Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. 

  Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para compreensão de aspectos culturais e 

comunicativos da LEM.   

  Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por estudantes, métodos de leitura e produção de texto.   

  Conhecer e usar a LEM como instrumento de acesso à formação.   

  Estimular o respeito às diferenças socioculturais. 

  Valorizar diversas composições familiares e a vida em comunidade.   

  Manusear adequadamente o dicionário.   

  Compreender o termo sustentabilidade, estimulando o uso racional de bens e serviços ambientais.   

  Compreender diferenças ideológicas e políticas entre países onde a LEM é falada. 

Artes 

•  

•  

•  

•  

•  

Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em espaço bidimensional e 

tridimensional em diferentes possibilidades expressivas. •Identificar profissões que envolvem o 

universo artístico. 

Reconhecer influências da ciência e da tecnologia sobre produções visuais do século XX. Reconhecer 

diferentes tipos de obra de arte e suas características próprias, e compreender tendências artísticas do 

século XX.   

Compreender manifestações artísticas em diversos continentes e sua influência na arte realizada no 

Brasil.   

Perceber desdobramentos no cenário mundial de novas tecnologias digitais relacionadas à arte. 

Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos de artes visuais, contextualizando-os em 

movimentos artísticos do século XX até os dias atuais.   

Desenvolver um pensamento reflexivo sobre a realidade a partir da análise crítica, da pesquisa e 

investigação do objeto artístico contextualizado.   

  Compreender o universo poético da linguagem visual. Compreender e utilizar a arte como linguagem, 

mantendo uma atitude de busca pessoal e ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a 

emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas.   

  Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, 

respeitando a própria produção e a dos colega.   
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  Relacionar os elementos da linguagem visual às produções históricas e imagens cotidianas. 

Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte (Artes 

Visuais, Dança, Música, Teatro), de modo que os utilize nos trabalhos pessoais, identifique-os e 

interprete-os na apreciação e contextualizá-los culturalmente. 

  Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a cultura produzida pela humanidade; 

respeite e valorizar a diversidade cultural e perceber a arte como linguagem expressiva estética e 

comunicacional. 

Educação física 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Conhecer e vivenciar técnicas e ou táticas relativas a jogos, lutas, e esportes, ginásticas e atividades 

rítmico-expressivas. 

Compreender os processos histórico-sociais relacionados a brincadeiras, jogos, lutas, esportes, 

atividades rítmico-expressivas e ginásticas. 

Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, técnico, 

torcedor, árbitro). 

Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas e atividades 

rítmico-expressivas. 

Vivenciar exercícios de alongamento, conscientizando-se sobre musculaturas diretamente 

relacionadas ao equilíbrio corporal. 

Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de atividade física que proporcione 

benefícios à saúde. 

  Conhecer conceitos básicos de primeiros socorros. 

  Vivenciar e valorizar a consciência Corporal, permitindo o autoconhecimento, reconhecendo 

capacidades e limitações através de atividades rítmicas, expressivas e esportivas. 

  Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente 

padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

  Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e danças, vivenciando-as para ampliação de 

oportunidades motoras. 

  Participar de práticas corporais, adaptando suas capacidades às características da atividade.   

  

 

Compreender criticamente condições de trabalho ligadas ao mundo profissional relativo às atividades 

físicas. 
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PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

DIMENSÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO META AÇÕES REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Sanar 

dificuldades de 

letramento em 

Português e 

Matemática 

Corrigir 80% a 

defasagem 

na compreensão 

leitora e 

problemas na 

escrita 

Realizar projetos 

interventivos e 

reagrupamentos 

inter e entre classes 

Professores 

Coordenadora 

Orientadora 

Direção 

Abril a dezembro   Mapa de 

rendimento 

bimestral dos 

estudantes 

acompanhados 

Promover a 

aprendizagem 

dos alunos com 

defasagem 

idade/série 

100% dos 

alunos aprovados 

para o ano 

seguinte 

Realizar projetos 

interventivos e 

reagrupamentos 

inter e entre classes 

Professores 

Coordenadora 

Orientadora 

Direção 

Março a novembro Mapa de 

rendimento 

bimestral dos 

estudantes 

acompanhados 

Adequar o 

planejamento 

bimestral do 

professor às 

diretrizes 

estabelecidas na 

proposta 

curricular da 

SEDF 

100% 

planejamentos 

realizados 

Elaborar 

planejamento 

bimestral por 

disciplina 

Coordenador 

pedagógico vice-

diretora e 

professores. 

Um por bimestre Planejamentos 

realizados 

Dentro da 

proposta 

Aplicar a 

recuperação 

paralela com 

critérios 

claros e 

objetivos 

80% dos 

alunos 

recuperados 

Acompanhar os 
professores em 
coordenação 
pedagógica 
elaborando 
coletivamente 
atividades de 

recuperação 

 

Vice-diretora 

coordenadora e 

professores 

Durante o ano Mapas  de 

rendimento 

bimestral 

Aplicar projetos 

interventivos 

100% dos 

alunos 

recuperados 

Informar o nome 
dos alunos aos 

professores, 

Vice-diretora 

coordenadora e 

professores 

Segundo e 

terceiro bimestre 

Mapas de 

rendimento 

bimestral 

com critérios 

claros e 

objetivos 

 Elaborar 

trabalhos 

Reunião com pais e 
alunos para entrega 
de 

Trabalhos 
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Realizar 

Conselho de 

Classe 

Participativo 

60% de 

participação 

 Equipe gestora e 

pedagógica, 

professores e 

comunidade escolar 

Um por bimestre Pré-conselho 

Com os alunos, 

mapas de 

rendimentos 

Reelaborar 

coletivamente 

aProposta 

Pedagógica 

Envolver pelo 

menos 50% 

da comunidade 

escolar 

Questionários, 

discussões nas 

coordenações, nas 

reuniões de pais e 

nos pré-conselhos 

com os alunos 

Equipe gestora e 

pedagógica   

Fevereiro a maio Análise  dos 

instrumentos 

avaliativos 

realizados 

Valorizar a 

participação das 

lideranças 

estudantis. 

Envolver pelo 

menos 50% 

de estudantes 

Eleições do 

Grêmio estudantil, 

representantes de 

turma   

Equipe gestora 

orientadora 

educacional, 

coordenadora 

pedagógica   

Março a agosto Atas de eleições, 

redação de 

alunos 

Incentivar a 
atualização dos 
professores e o 
trabalho 

coletivo 

100% dos 

professores 

Participação nos 

cursos da EAPE, 

realizar 

coordenações 

coletivas geral e, 

por área de 

conhecimento 

Equipe gestora, 

coordenadora 

pedagógica e 

orientadora 

educacional 

Durante o ano Registros e 

certificados 

emitidos pela 

EAPE ou 

outra instituição 

credenciada 

*Equipe Pedagógica: Coordenadores pedagógicos, Orientação Educacional, Psicóloga, Professoras da Sala de Recursos Generalista. 
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DIMENSÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVO META ESTRATÉGIA REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Aumentar 

IDEB  da 

escola 

Aumentar 

em dois 

pontos o 

IDEB 

Projetos 

interventivos, 

Coordenações 

pedagógicas 

 de 

preparação 

para a prova 

Brasil  

Realizar 

atividades e 

avaliações, 

com os 

alunos, nos 

moldes da 

prova 

Brasil 

Equipe 

gestora, 

professores, 

Serviços de 

apoio. 

  Durante o 

ano 

Provas do 

IDEB e 

gráfico de 

rendimentos 

bimestrais 

Aumentar o 

número de 

alunos 

classificados 

nas 

Olímpiadas 

de Português 

e Matemática 

100%  dos 

alunos 

participando 

e  30% 

classificados 

Aulas de 

reforço, 

Oficinas, 

Atividades e 

avaliações 

nos moldes 

das 

Olímpiadas 

Equipes 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

orientação 

educacional 

professores. 

e 

Durante o 

ano 

Resultado 

das 

Olímpiadas 

e mapa de 

rendimentos 

bimestrais 

Recuperar 

aprendizagens 

em  alunos 

reprovados 

e/ou 

defasados 

Reduzir 

90% a 

defasagem e 

a repetência 

Aulas de 

reforço 

Atividades 

 de 

hábitos de 

estudo Inserir 

os alunos na 

Educação 

Integral 

Equipes 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

orientação 

educacional 

professores. 

e 

Durante o 

ano 

Mapa de 

rendimentos 

bimestrais, 

notas 

individuais 

dos alunos 

Diminuir o 

índice de 

repetência e 

Dependência 

Reduzir em 

70% o 

número de 

alunos 

repetentes e 

em 

Dependência   

Aulas de 

reforço 

Atividades de 

hábitos de 

estudo 

Realizar 

projetos 

interventivos 

Equipes 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

orientação 

educacional 

professores. 

e 

Durante o 

ano 

Mapa  de 

rendimentos 

bimestrais 

Notas 

individuais 

dos alunos 
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DIMENSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA    

OBJETIVO META ESTRATÉGIA REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Observar os 

pontos fortes e 

fracos da escola, 

visando à 

implantação de 

novas metas em 

2019. 

90/% de 

questionários 

respondidos 

Aplicar 

Avaliação 

Institucional 

Equipe gestora e 

pedagógica 

Fevereiro e 

Dezembro   

Avaliação 

institucional 

Fortalecer a 

Gestão 

Democrática, 

Com a 

descentralização 

das decisões para 

o Conselho 

Escolar  e 

APM   

Aumentar 

em 50% a 

participação 

da 

comunidade 

escolar 

Reuniões 

bimestrais, 

Participação em 

eventos da 

escola 

Equipe gestora e 

comunidade 

escolar 

No decorrer do 

ano 

Atas de reunião 

e 

avaliação 

institucional 

Promover m 

espaços 

participação 

comunidade 

escola 

melhorar 

comunicação 

entre as 

partes. 

ais 

de 

da 

na 

e a 

Aumentar 

em 70% a 

participação 

da 

comunidade 

escolar 

Alimentar o 

Blog   

elaborar murais 

com prestação 

de contas, 

Conselho de 

Classe 

participativo 

Escolar.PRO 

Equipe gestora, 

prestador de 

serviços 

comunitários 

Bimestralmente Caixinha de 

recados do 

blog, avaliação 

institucional 

 

DIMENSÃO DE PESSOAS     

OBJETIVO META ESTRATÉGIA REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Divulgar as 

ações da 

escola 

Atualização 

Diária do 

Blog 

Divulgar atividades 

pedagógicas e eventos da 

escola no Blog e no 

Escolar. PRO   

Agente 

comunitário, 

orientação 

educacional 

Diário   Caixinha de 

recados do blog e 

pré-conselho 

Melhorar  a 

comunicação 

entre a escola e 

a família. 

100%  das 

famílias 

atendidas 

Utilizar comunicados, 

Escolar.PRO/Blog e 

telefone para entrar em 

contato com as famílias 

Equipe  gestora, 

professores, 

Equipe pedagógica 

Sempre  que 

Necessário 

Atas  de 

reuniões e 

caixinha de 

recados do blog 
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DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

OBJETIVO META AÇÕES REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Democratizar o 

uso de recursos 

e elencar 

prioridades 

100%  de 

materiais 

adquiridos 

com 

antecedência 

Fazer 

levantamento 

de material 

didático-

pedagógico 

com 

professores e 

adquiri-los 

 

Equipe gestora Semestral   Avaliação institucional, 

Pré-conselho de classe, 

atas de  reuniões 

coletivas 

Agregar mais 

membros da 

comunidade 

escolar na 

tomada de 

decisão na 

aplicação dos 

recursos. 

100%  dos 

segmentos da 

escola 

representados 

Realizar 

reunião com a 

comunidade 

escolar para 

definição das 

prioridades do 

PDDE 

Equipe gestora Semestral   Avaliação institucional, 

Pré-conselho de classe, 

atas de reuniões 

coletivas 

Diagnosticar a 

necessidade de 

pequenos 

reparos na 

estrutura física 

80% 

reparos 

concluído

s 

d

e 

Realizar 

vistoria nas 

dependências 

da escola pelo 

menos uma 

vez a cada 15 

dias 

Supervisor 

administrativo 

Quinzenal   Avaliação institucional, 

Pré-conselho de classe 

Otimizar os 

recursos 

financeiros 

destinados à 

escola 

100% 

recursos 

aplicados 

d

e 

Realizar 

planejamento 

coletivo 

semestral e 

orçamentos 

para aquisição 

de materiais e 

reparos 

Equipe gestora Semestral   Avaliação institucional, 

Pré-conselho de classe, 

atas de reuniões 

coletivas 

Melhorar o 

acervo da Sala 

de 

Leitura 

10% 

recursos 

aplicados 

aquisição 

livros 

revistas 

d

e 

n

a 

d

e 

e 

Levantamento 

de títulos 

 com 

 os 

professores 

regentes e da 

sala de leitura 

Sala de Leitura Anual   Fichas de empréstimo 

de livros e pesquisa de 

aceitação 

entre os 

alunos 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

O coletivo do CEF 04 de Brasília entende que a Proposta Pedagógica não pode ser 

limitante das ações e, sim, questionador/orientador das reflexões, das práticas e da 

convivência cotidiana.    

Nesse sentido, o projeto será avaliado em cada encontro bimestral com a comunidade 

escolar e durante os encontros temáticos. Além dos debates necessários, questionários serão 

aplicados em todos os segmentos objetivando avaliar a eficácia das ações implementadas ao 

longo do ano. Após esse momento, far-se-á a tabulação de dados coletados e sua divulgação 

será feita no blog da escola, por meio de carta/comunicado entre outros instrumentos
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 
 

 

PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 

Organização Proponente Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) 

Nome do Projeto Projeto-Piloto 

Data de Preparação 05/03/2018 

Duração 12 meses 

Cliente Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

Patrocinador principal INEP/CISCO/OEI 

Gerente de projeto Telma Teixeira 

 

Patrocinador / Patrocinadores 

 

Nome Cargo Departamento / Divisão 

 Diretor OEI 

Alexandre André Coordenador FNQE 
Frente Nacional pela 

Qualidade na Educação 

Patrícia Viterbo 

Gerente de Programas de 

Responsabilidade Social 

Corporativa da CISCO 

Área de Responsabilidade 

Social Corporativa da 

CISCO 

 

Propósito e justificativa do projeto 

 

Considerada uma das principais escolas de ensino fundamental da Asa Sul, a Direção do 
CEF 04 de Brasília, em parceria com a Associação 113 sul, está em busca de novas 
parcerias que a ajudem na inovação pedagógica e no aprimoramento de suas capacidades, 
bem como na sua ressignificação dentro da comunidade onde está localizada. Para isso, a 
OEI, a Cisco e a FNQE foram convidados a (re)pensar propostas de ações e projetos que 
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dêem assistência para o seu desenvolvimento. Diante disso, os parceiros mencionados 
gostariam de propor o que se segue. 

 

Descrição do projeto e entregas principais 

 

FNQE 

 

Disponibilização de autoavaliação da qualidade da gestão escolar; 

Acesso e participação no Laboratório de Inovação em Práticas de gestão Educacional 
(Labinova); 

Disponibilização de avaliação de aprendizado em leitura para estudantes com 15 anos, 
com disponibilização na escala do PISA; 

Realização de palestra/oficina para apresentação/discussão de indicadores educacionais do 
Inep. 

 

Cisco 

 

Oferta de cursos profissionalizantes e de inclusão digital para a comunidade escolar e do 
entorno por meio da Cisco Networking Academy. 

Oferta de capacitação de tutores para realização dos cursos de autoaprendizagem. 

 

OEI 

 

Proposta de ações conjuntas envolvendo a comunidade e a escola; 

Acompanhamento das atividades com formulação de relatório parcial e final do projeto-
piloto. 

 

 

Requerimentos do Projeto 

 

Assinatura prévia de acordo específico referente ao Projeto Proposto firmado pelo 

Secretário de Educação do DF; 

Apoio técnico da Secretaria da Educação no desenho, planejamento, realização e 
acompanhamento das atividades programadas no CEF 04 de Brasília; 

Apoio técnico-administrativo parte da Direção e do corpo docente do CEF 04 para a 
realização das atividades propostas; 

Apoio Administrativo por parte da Direção do CEF 04 para o desenho, planejamento, 
realização e acompanhamento das atividades; 

Para a realização dos cursos Cisco, disponibilidade de laboratório de informática com 
acesso à internet, bem como de potenciais tutores para capacitação; 

Apoio por parte da Associação 113 sul no desenho, planejamento, realização e 
acompanhamento das atividades envolvendo a comunidade local. 

 

Objetivos 
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Objetivo Indicador de éxito 

Alcance  

Realizar atividades que promovam o desenvolvimento das 

capacidades do corpo docente do CEF 04 de Brasília 

Resultados dos 

questionários de avaliação; Ideb da 

escola (?); 

Ofertar cursos de inclusão digital e profissionalizantes com a 

comunidade escolar 

Número de participantes 

concluintes dos cursos 

 

Riscos iniciais 

 

 

Ausência de apoio institucional por parte dos parceiros; 

Falta de compromisso ativo por parte dos parceiros; 

Ausência de condições para a realização das atividades; 

Demora na realização das atividades propostas; 

Ineficiência da comunicação e falta de clareza por parte dos beneficiários do projeto (Ex.: 
Docentes, estudantes, pais, comunidade local etc.). 

 

 

Cronograma de ritos principais 

 

Rito Data Prevista 

Assinatura de acordo com SEEDF Até 30 de março 

Cursos de autoinscrição da Cisco Até 15 de abril 

Entrega de cronograma de atividades da FNQE Ate 15 de abril 

 

Lista de Interesados (stakeholders) 

Requisitos de aprovação do projeto 

 

 

Aprovação do Projeto pelo Comitê Gestor (SEEDF, CEF 04, CISCO, FNQE, OEI). 

 

 

 

Designação do gerente de projeto e nível de autoridade 

Gerente de proyecto 

 

Nome Cargo Departamento / División 

Telma Teixeira Gerente de Projetos da 

OEI 

Coordenação de 

Cooperação Técnica 
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Níveis de autoridade 

 

Área de autoridade Descrição do nível de autoridade 

Decisões de pessoal interno (Staffing) 

 

SEEDF e Direção do CEF 04 

 

Decisões técnicas 

 

 

Gerente de Projetos e representantes de 
parceiros designados para cada atividade 

 

Resolução de conflitos 

 

Comitê Gestor 

 

 

Equipe pré-designada 

 

Recurso Parceiro 

Alexandre André FNQE 

Patrícia Viterbo CISCO 

Telma Teixeira OEI 

Raquel e Rosemary Associação 113 sul 

Carmen Lúcia e Josélia da Mata CEF 04 

 

Aprovações 

 

Patrocinador Data Assinatura 
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PROJETO JORNAL CEF 04 DE BRASÍLIA 
 

 Em todo mundo, percebe-se que a educação escolar está passando por um processo de 

ressignificação, e as metodologias antigas adotadas já não atendem a essa nova geração, 

onde o acesso à informação e as mais diversas tecnologias ocorrem desde os primeiros 

anos de idade. Portanto, a educação tem se mostrado aversiva e a percepção do processo 

educacional para essa geração, já não fazem sentido para os educandos, demonstrando 

falta de interesse nos conteúdos das disciplinas e desmotivação para o ambiente escolar. 

Este projeto visa motivar os alunos para compreender a importância de cada disciplina e 

entender a aplicabilidade dos conteúdos no dia a dia, desenvolver a habilidade de 

empreendedorismo nos alunos, e transformar o ambiente escolar em um ambiente real de 

aprendizagem.   

OBJETIVOS 

• Despertar a motivação nos estudantes para a vida acadêmica e profissional. 

• Promover e aperfeiçoar habilidades específicas e individuais dos alunos. 

• Desenvolver a cooperação e liderança em projetos. 

• Despertar e desenvolver a habilidade de empreendedorismo. 

• Promover reflexões e melhorias no ambiente escolar. 

• Produzir material próprio. 

• Criar e desenvolver o sentimento de pertencimento à comunidade escolar. 

PÚBLICO ALVO 

Membros do Grêmio Escolar e discentes do 7º ao 9º ano do CEF 4 de Brasília. 

AÇÕES 

 Realizar reunião com os estudantes do grêmio e demais selecionados para 

orientações e divisão dos grupos de trabalho. Eleger três estudantes para coordenar 

o jornal 

 Elaborar um jornal escolar mensal, com publicações nos meses de Março, Abril, 

Maio, Junho/Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/Dezembro.   

 Dividir os participantes em grupos de três para compor as 8 seções do jornal: Capa 

(assunto polêmico), Esporte, Bem-estar (doenças e alimentação), Tecnologia e 

Formação (divulgações), Jogos (Palavras-cruzadas, sudoku, caçapalavras, 

gincana), Preparatório (1º ano do ensino Médio, Prova Brasil, ENEM), Diversão 
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(Filmes, música e festas) e Artigo de Opinião (Ponto de vista sobre um 

determinado assunto). 

 Estipular um tema, com orientação do corpo docente, priorizando conteúdos 

trabalhados pelos professores; 

 Os coordenadores do jornal criarão um e-mail para os alunos participantes. 

 Realizar reuniões semanais, no contraturno, com os alunos coordenadores para 

criar a pauta da semana e combinar o que cada grupo irá realizar.   

 Coordenadores do jornal, em parceria com um professor auxiliar, devem distribuir 

os materiais por e-mail realizando o controle das atividades realizadas; 

 Um professor de língua portuguesa realizará a revisão dos textos, podendo orientar 

um aluno para realizar esta atividade posteriormente. 

 Publicar o jornal virtualmente em um site, blog ou rede social, e em papel para a 

escola. 

 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR DE LITERATURA 
 

 
 

A expansão dos meios de comunicação de massa, os suportes eletrônicos e digitais, 

computadores e celulares nos transportam, numa velocidade assustadora, de um tempo 

em que o livro era responsável soberano pela informação, para a era da facilidade de 

manuseio e de circulação da informação. Com toda essa facilidade, o que fazer para que 

o nosso aluno adquira o hábito de ler? Como fazer que o ambiente escolar, muitas vezes 

degradante, com pouco espaço, muitos alunos, apresente-se como o grande propulsor da 

aprendizagem, do prazer em aprender?   

OBJETIVO 
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Este projeto tem o objetivo de despertar o gosto pela leitura literária e auxiliar o 

aluno a ser mais seguro e autônomo, motivado pelo jogo fictício proposto pelo autor e 

pelo imaginário do leitor alargando sua visão de mundo. 

AÇÕES 

A divulgação do projeto, bem como a escolha do nome dele, dar-se-á, em cada 

turma participante e, posteriormente, os títulos sugeridos serão apresentados para 

votação final.   

0 professor fará a seleção das obras literárias, providenciará a cópia das sinopses, digitará 

e selecionará as imagens ilustrativas que comporão as filipetas.   

As filipetas, depois de digitadas, serão plastificadas.   

Como forma de motivar as turmas, trechos dos livros, sem a identificação do título, serão 

lidos em sala.   

Depois, as filipetas serão dispostas no chão da sala sobre folhas de papel pardo. A 

organização da sala será em U. Cada aluno escolherá o título de seu interesse.  A partir 

daí, a turma será dividida em grupos de, no máximo, cinco alunos de acordo com o título 

escolhido.   

Será estipulado prazo de um mês e meio para a leitura. A apresentação dos trabalhos será 

feita em cinco aulas por turma. 

RESPONSÁVEL 

Professores de Língua Portuguesa, Sala de Leitura e Coordenação Pedagógica. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada em uma primeira etapa por meio de questionamentos a 

serem respondidos pelos alunos (escolhidos aleatoriamente) para verificação do 

andamento do processo de leitura.   

Em uma segunda etapa, os grupos apresentarão relatório escrito, dramatizações, 

propagandas, vídeos, etc. 

 

PROJETO ESCOLA SUSTENTÁVEL 
 

Vivemos num mundo onde as questões ambientais estão cada vez mais em 

evidência. Os meios de comunicação constantemente nos lembram de que os recursos do 

planeta são finitos. 
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Dessa forma é urgente que a sociedade se mobilize em prol de um projeto 

planetário que garanta às gerações futuras as condições mínimas de sobrevivência. 

A escola, como lugar das questões coletivas e seus debates, não pode ignorar essa 

urgência.   

Nessa perspectiva, a escola propõe ações plausíveis e que facilmente possam ser 

reproduzidas em outros ambientes frequentados pelos alunos, com baixo custo e que 

possibilitem criar ambientes agradáveis ao convívio. 

OBJETIVO 

Incentivar a pesquisa e a discussão sobre o meio ambiente como forma de 

compartilhar conhecimentos e experiências. Criar, na escola, um ambiente capaz de 

envolver os professores que trabalham com a Parte Diversificada do currículo (História e 

Geografia), alunos e também a comunidade, por meio da criação de uma horta e da 

revitalização dos jardins e da separação e destinação adequada do lixo. Espera-se melhorar 

a alimentação dos alunos, criar um ambiente mais tranquilo.   

Também é expectativa aumentar a consciência ambiental dos alunos e levá-los a 

entender que esse é um trabalho para a vida toda, não se resumindo a iniciativas pontuais. 

AÇÕES 

Criar uma horta e utilizar os alimentos plantados na alimentação dos alunos fazendo sucos 

naturais e frescos, bem como na comida. Também criar um jardim para aulas mais 

tranquilas e descontraídas.   

Incentivar a coleta seletiva na escola e conscientizar a comunidade escolar sobre a 

necessidade de utilizar as lixeiras certas para cada tipo de lixo, bem como, sobre a 

importância da educação para a sustentabilidade. 

Implantar a coleta seletiva de lixo eletrônico. 

Estabelecer parcerias permanentes com a Escola da Natureza, NOVACAP e IBRAM.  

Proporcionar aulas de campo sobre meio ambiente para os alunos. 

RESPONSÁVEL 

Professores da Parte Diversificada, Coordenação Pedagógica 

RECURSOS: 

Material gráfico para impressão de panfletos e material informativo 

Lixeiras apropriadas para coleta seletiva. 

Sementes para a horta 
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PROJETO ARRAIÁ DUS VALÔ 
 

Para que o aluno se perceba como agente de seu processo de aprendizagem é 

necessário criar, no ambiente escolar, espaços significativos de vivência que permitam ao 

estudante avaliar e estabelecer critérios para realizar suas ações. Por isso a opção por uma 

festa junina idealizada, organizada e colocada em prática pelos próprios alunos, facilitando-

lhes a compreensão e tornando-os o objeto de estudo mais vivo e próximo.   

OBJETIVOS 

Inserir o aluno no processo histórico-cultural propiciando-lhe condições para 

desenvolver o conhecimento crítico-estético nas diversas manifestações artísticoculturais e 

capacitando-o para produzir trabalhos individuais e coletivos em que possa apreciar, fluir, 

valorizar, preservar e emitir juízo sobre os diferentes povos e culturas que formam nosso país 

ao longo da história e no contexto contemporâneo. 

Estimular a participação em atividades coletivas de forma a estabelecer relações 

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando suas características de 

desempenho e a dos outros, sem discriminações, adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade 

e solidariedade nas práticas culturais e coletivas. 

Promover o conhecimento, a valorização e o respeito que conduzam ao desfrute da 

pluralidade cultural percebendo-a como recurso valioso para a integração entre pessoas e entre 

diferentes grupos sociais e étnicos. 

Promover a integração da comunidade escolar dos dois turnos num ambiente de lazer 

e descontração. 

 AÇÕES 

Produzir, ao longo do bimestre, ações concernentes aos conteúdos/valores propostos, em sala, 

com os alunos num enfoque multidisciplinar. 

Os professores trarão a proposta do valor que foi trabalhado em sua atividade com as turmas; 

Escolher as barracas e trabalhar, em sala, a origem cultural dos alimentos que serão vendidos e 

sua relação com o valor sorteado. 

Explicar, em sala de aula, o funcionamento da festa. 

Fazer levantamento do material necessário e dos gastos. 

Arrecadar material para utilização na festa 

Ornamentar a barraca. 



 

 

71 

 

Dividir funções e cronograma de trabalho. Os alunos que participarem ativamente desta etapa 

ganharão bonificação em fichas para degustar alguns alimentos da festa. O controle desta 

bonificação será feito pelos conselheiros. 

Explicar com será o atendimento ao público no dia da festa. 

Combinar o traje que os alunos virão no dia da festa que deve ser caracterizado. Elaborar 

cartazes com: preço, frase, características culturais, nome dos produtos oferecidos. 

Explicar os critérios de avaliação e sobre o prêmio para a turma vencedora. 

Confeccionar ou comprar bandeirinhas, balões, correntes. Preparar e organizar o ambiente, 

montar as barracas. 

RESPONSÁVEIS 

Professores regentes, Equipe Gestora, Coordenação pedagógica, Orientação educacional, 

alunos e demais funcionários da escola. 

RECURSOS MATERIAIS: 

Bandeirinhas, chita ou TNT de chita – 6 metros por barraca 

Enfites juninos de tamanho grande 

Balões juninos 

Material de papelaria para confecção dos murais: papel laminado, EVA, EVA com gliter, papel 

cartão , juta, forminhas de doce metalizadas, refil de cola quente, pistolas de cola quente, 

grampeador de pressão para murais, pistolas de cola quente, extensões, 

AVALIAÇÃO 

No dia da festa, uma comissão de professores, pais, servidores e convidados, por meio de 

uma ficha de critérios valorativos, farão a avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos.   

Após a festa, os alunos se auto avaliarão, e o corpo docente fará uma avaliação geral da festa. 

OPERACIONALIZAÇÃO: 

 

ArraiáDusValô - Instruções para preparação da Festa Junina: 

08/05 a 08/06/2019 

 

INSTRUÇÕES, PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COM A TURMA: 

fica sob a responsabilidade dos professores conselheiros. 
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LEMBRE-SE: o professor tem papel fundamental no desenvolver das atividades voltadas para 

a festa junina, estimulando e apoiando a turma nas tarefas a serem cumpridas. 

 

LISTA DE ARRECADAÇÃO DA TURMA: o professor deve designar um aluno para 

controlar a lista. 

PREMIAÇÃO: a turma -SOMENTE OS ALUNOS QUE COLABORAREM NO 

DECORRER DO PROCESSO- terá gratuidade no passeio do Dia do Estudante. 

 

TEMA DA FESTA JUNINA: RESPONSABILIDADEERESPEITO 

Os valores que as turmas irão trabalhar será escolhido pelos professores. Para este ano os valores 

escolhidos foram responsabilidade e respeito. As barracas que cada turma ficará responsável, 

será sorteada entre os conselheiros. Todo o aparato da barraca éde responsabilidade da turma, 

como arrecadação financeira para ornamentação da barraca, confecção do mural, aquisição de 

pamonha, churrasco, pães e salsicha para o cachorro-quente, prendas, etc. 

 

ATENÇÃO: procurem conseguir o máximo possível de doações. 

 

Os ofícios ficarão disponíveis na vice-direção a partir do dia 08/05/2019. 

 

ENTREGA DOS GÊNEROS: serão recolhidos no 2º horário e em sala. 

Dois alunos da turma devem responsabilizar-se pela lista de arrecadação da turma e atualizá-la 

sempre que for entregar gêneros. O último dia para entrega de gêneros será 07/06/2019. 

 

TRABALHANDO VALORES 

 

SÉRIE/TURMA BARRACA MURAL VALOR 
PROF(A) 

CONSELHEIRO 

6ºA REFRIGERANTE 4 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
E

 

E  

R
E

S
P

E
IT

O

 

AGNALDO/ MEIJI 

6ºB PESCARIA 10 BETO 

6ºC REFRIGERANTE 5 ANA PAULA 

6ºD ARGOLA 8 RAFAEL 

7ºA BOLOS E DOCES 11 KELLY 

7ºB PAMONHA, CURAU E MILHO 1 LAIANE 

7ºC BOCA DO PALHAÇO 9 GUSTAVO 

8ºA CHURRASCO 6 RAFAEL 

8ºB CANJICA 12 LUSTOSA 

8ºC CACHORRO-QUENTE 13 JOHN 

8ºD CACHORRO-QUENTE 14 ÍRIS 

9ºA CALDO/ CARRETEIRO 2 HOSANA 

9ºB CALDO/ CARRETEIRO 3 HADASSAH 

9ºC CHURRASCO 7 FERANDO 
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DATAS IMPORTANTES DO NOSSO ARRAIÁ DUS VALÔ: 

 

17/05 (6ª FEIRA) -Indicação das candidatas à Rainha do ArraiáDusValô. 

 

ESCOLHA DA CANDIDATA À RAINHADO ARRAIÁ: 

Escolhida pela turma, a candidata à Rainha do Arraiá,deverá ser uma pessoa espontânea e 

comunicativa. A turma deverá vender os votos da rainhaa R$3,00 cada, valendo o sorteio de 

um aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J6. 

Após a indicação da rainha, não aceitaremos troca. Se os candidatos desistirem, a turma não 

receberá os pontos no quesito candidata à RainhadoArraiá. 

 

VOTOS PARA RAINHA DO ARRAIÁ: serão adquiridos na direção durante o intervalo a 

partir do dia 08/05/2019 (4ª feira). 

 

Obs: Só será entregue novo boleto quando forquitado o que já tiver sido adquirido. 

A turma cujos alunos não prestarem conta dos votos até, sexta-feira, dia 07/06/2019, às 17h 

estará desclassificada. 

 

PONTUAÇÃO DA RAINHA DO ARRAIÁ: 

 
COLOCAÇÃO PONTOS 

1º 50.000 

2º 45.000 

3º 40.000 

4º 35.000 

5º 30.000 

6º 15.000 

7º 8.000 

8º 4.000 

9º 2.000 

10º 1.000 

11º em diante 500 

 

No dia da festa08/06/2019 as candidatas: 

 

- desfilarão caracterizadas de caipira; 

- apresentarão, oralmente, breve comentário sobre o trabalho com o valor da sua turma e da 

preparação para a festa junina e o que representou esse momento para a turma e como a 

parceria com o professor conselheiro. 
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Prova cumprida: 5000 pontos 

Melhor caracterização: 3000 pontos 

Melhor apresentação oral: 3000 pontos 

 

ATENÇÃO! HAVERÁ PROVA SURPRESA DE GÊNEROS PARA A FESTA. 

 

MURAL DOS VALORES: 

 

23/05 - 5ª FEIRA - ENTREGA DO PROJETO DO MURAL DOS VALORES: 

A turma deverá apresentar um projeto do mural numa folha tamanho A4 até o dia 23/05/19. 

Nela, deve conter uma réplica do que será feito no mural do pátio. O mural montado no pátio 

da escola deve ser exatamente igual, se não for, a turma não receberá os pontos no quesito 

mural. 

Podem ser aproveitados materiais utilizados em outros murais ou trabalhos. 

Invistam em utilizar materiais reciclados, com bom gosto e qualidade. 

Os murais devem conter uma frase sobre o valor da turma e uma propaganda do produto a 

ser vendido que poderá ser acrescentado uma semana antes da festa.Prova cumprida: 2000 

pontos 

 

27/05 A 31/05/2019- MONTAGEM DOS MURAIS: 

Serão escolhidos 4 alunos de cada turma para a montagem do mural nos dias determinados 

e no turno contrário. Esses alunos deverão estar com crachá de identificação e somente virão 

os alunos relacionados. Para cada aluno não relacionado durante a montagem, a turma 

perderá 500 pontos. 

O mural deverá ser montado exatamente como no projeto. Somente a propaganda do produto 

a ser vendido poderá ser acrescentada uma semana antes da festa. 

O mural será avaliado pela criatividade, estética, relação com o valor, organização do grupo 

na hora da montagem, responsabilidade do grupo em estar com o material necessário, sem 

ficar pedindo emprestado, se há erros de português (exceto linguajar típico). Cronograma 

para montagem dos murais: 

 27 a 30/05 (2ª à 5ª feira) 31/05 (6ª feira) 

8h às 12h 8ºs e 9ºs PENDÊNCIA/ 

AJUSTES 

TODAS AS TURMAS 
13h30 às 17h30 6ºs e 7ºs 



 

 

75 

 

 

A turma que não cumprir as regras de organização estipuladas perderá 1000 pontos. 

 

Prova cumprida: 6000 pontos 

Mural mais original e criativo: 3000 pontos. 

 

03 a 06/06/2019 - Datas para acrescentar a propaganda da barraca ao mural. 

 

BARRACA 

 

30/05/2019 - 5ª feira - PROJETO DA BARRACA: 

A turma entregará até o dia30/05/2019um projeto em folha tamanho A4 de como 

será montada a barraca: decoração, disposição dos utensílios e mobiliário, equipes de 

organização, limpeza, divulgação, vendas e decoração. Na hora da festa, a barraca deverá 

estar como no projeto para que a turma não perca pontos. 

Prova cumprida: 2000 pontos 

 

07/06/2019 - 6ª feira - MONTAGEM DA BARRACA: 

As barracas serão montadas e ornamentadas no dia 07/06/2019 - 6ª feira - de acordo com o 

projeto entregue à direção. 

A turma que não cumprir as regras de organização estipuladas perderá 1000 pontos. 

Prova cumprida: 10000 pontos 

Barraca mais original e criativa: 6000 pontos. 

 

04/06/2019 - 3ª feira - VAMOS ENFEITAR NOSSA ESCOLA! 

Cada turma deverá entregar 3 (três) artigos de decoração de festas juninas: balão, lanterna, 

etc (COM O TAMANHO DE, NO MÍNIMO, 50cm). Prova cumprida: 6000 pontos 

 

06/06/2019 (5ª feira) - DIVULGUE NOSSA FESTA 

A turma deverá entregar uma faixacom tamanho de 1,5m, no mínimo, divulgando nossa 

festa: “ArraiáDusValô”, CEF 04 de Brasília - SQS 113, horário: a partir das 14h e data: 

08/06/2019. 

Prova cumprida: 6000 pontos 
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06/06/2019 (5ª feira) - APRESENTAÇÕES DE TRADIÇÕES NORDESTINAS 

Embora sejam comemoradas nos quatro cantos do Brasil, na região Nordeste, as festas 

ganham uma grande expressão. Na hora cívica do dia 06/06/2019, cada turma deverá 

apresentar um aluno(a), uma dupla ou grupo que fará uma apresentação sobre a cultura 

nordestina. Uma dança, um cordel, paródia, encenação, tocar sanfona, recitar algum texto, 

algo que seja característico dessa região. Sejam criativos! 

Prova cumprida: 8000 pontos 

Melhor apresentação: 4000 pontos 

 

ATENÇÃO PARA O KIT DECORAÇÃO: 

O kit decoração é composto por todos os materiais a serem utilizados na montagem da 

barraca e do mural. Exemplo: cola, tesoura, tnt, grampeador, molde de letras, fita adesiva, 

dupla face, extensão, etc. Monte seu kit! 

 

 

PROJETO CONSCIÊNCIA POLÍTICA E HISTÓRICA DA DIVERSIDADE 

 

A diversidade constitui-se como um conjunto heterogêneo e dinâmico de 

concepções e atitudes relativas às diferenças, sejam elas de origem étnico-racial, de 

gênero, de orientação sexual, religiosa, das condições físicas e/ou mentais de cada 

indivíduo ou do pertencimento aos vários contextos socioculturais.       

Entendemos que, na construção de um ambiente escolar harmonioso, é necessário 

conhecer e entender nossas origens em todos os seus aspectos e, a partir daí, extrapolar 

para o convívio social fora dos muros da escola, construindo uma sociedade respeitosa em 

que se promova, defenda e garanta direitos humanos valorizando as diferenças. 

OBJETIVOS 

Possibilitar o rompimento com imagens estereotipadas e negativas por diferentes 

meios contra os negros, povos indígenas e quaisquer outras minorias. 

Esclarecer a respeito dos equívocos quanto à identidade humana universal; 

Ampliar o acesso a informações sobre a recriação das identidades, provocada por 

relações étnico-raciais; 

Combater a violação e privação dos direitos; 

Estimular a escrita formal de textos; 
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Estimular o desenvolvimento artístico através do desenho e outras formas de arte 

visual; 

Ampliar o acesso a informações sobre a recriação das identidades, provocada por 

meio da divulgação de personagens de importância impar na historia Cultura 

AfroBrasileira. 

AÇÕES 

Promover palestras, encontros e visitas a exposições ao longo do ano. 

Realizar atividades de cunho informativo durante as horas cívicas e de sensibilização, 

sobre a temática. Construção de murais.   

Realizar concurso de redação e/ou desenho sobre a temática. 

Realizar visita de acolhimento a idosos. 

Culminância com premiação das melhores redações e desenhos no dia 20 de 

novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Neste dia a escola promoverá palestra, 

apresentação artística e cultural, exposição de trabalhos.   

RESPONSÁVEL 

Professores regentes, Equipe Gestora, Equipe Pedagógica. 

RECURSOS MATERIAIS: 

Locação de ônibus para transporte dos alunos ao lar dos idosos – uma vez por semestre. 

Malha colorida 

Tecidos com estampa étnica 

90 Exemplares do livro Quarto de despejo. 

AVALIAÇÃO 

Durante a realização do projeto, de debates sobre o entendimento da temática, em 

exposições semanais no mural da escola e, por meio de redações e desenhos.   

 

PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
 

A melhor forma de reduzir o número de violências em prol de uma cultura de paz é 

fortificar as lideranças juvenis capacitando os adolescentes em mediadores e construtores de 

relações saudáveis no ambiente escolar. 

OBJETIVOS 

Melhorar a convivência no espaço escolar por meio do protagonismo juvenil; 
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Formar alunos mediadores de conflito na escola; 

Fortalecer as lideranças positivas e transformar as negativas valorizando o potencial 

individual de cada um canalizando o exercício da liderança para a construção de uma 

cultura de paz no ambiente escolar. 

AÇÕES 

Realizar eleição de representantes e vice-representantes de turma e Grêmio 

Estudantil; 

Realizar 2 curso de mediação de conflitos na escola para estudantes e um para 

professores; 

Realizar entrega de medalhas e certificado aos alunos destaque do bimestre na 

reunião de pais 

Realizar o Programa Eleitor do Futuro 

RESPONSÁVEL 

Orientadora Educacional, professores conselheiros e coordenação pedagógica. 

AVALIAÇÃO 

Processual e contínua com dinâmicas de trabalho de grupo, questionários e observações 

individuais sempre com o objetivo de aprimorar os objetivos propostos. 

RECURSOS 

Transporte escolar para visitações aos espaços parceiros 

Apostila para o curso: papel A4, tinta para impressora, capas plásticas, espiral para 

encadernação. 

Cartolina dupla face, fitilhos, cola, tesoura, notebook, pendrive. 

 

Curso Protagonismo Juvenil e Mediação de Conflitos 

Objetivo: capacitar os estudantes para atuarem como mediadores de conflito na escola. 

Conteúdo programático: 

Comunicação não violenta 

Visão sobre conflitos 

Estratégias de não violência ativa 

Enfrentamento e resolução não violenta de conflitos 
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Mediação 

Negociação 

Problemas no processo de mediação 

Identidade e papéis do mediador - Atividade prática 

Coordenação: Orientação educacional do CEF 04 de Brasília e ONG Vida e Juventude 

Público alvo: alunos do CEF 04 de Brasília 

Carga horária: 16 horas diretas e 04 indiretas 

Horas indiretas de multiplicação: leitura de textos e elaboração de relatório com exercícios 

de mediação de conflitos e negociação. 

Período/tema: 

01/04 – Conversando sobre conflitos 

08/04 – Violência e não Violência, Estratégias de Não Violência ativa e Entendendo a 

resolução não violenta de conflitos 

26/04 –Meios alternativos de resolver conflitos e etapas da Mediação 

03/05 – Mensagens Eu e buscando a solução ganha-ganha e escuta ativa 

10/05 – O papel do mediador, as cinco regras de ouro do mediador 

17/05 -  etapas da mediação e escrevendo um conflito 

24/05 – apresentação dos conflitos escritos em casa e treino de mediação 

31/05 – Ficha informe de roubo e lidando com as emoções. Encerramento do curso 

Local: laboratório de informática da escola 

Horário: 

Matutino: 10 às 12h. 

Vespertino:13 às 15h. 

 

PROJETO REPRESENTANTES DE TURMA E GRÊMIO ESTUDANTIL 
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A escola precisa oferecer espaços significativos de vivência que permitam ao 

estudante avaliar e estabelecer critérios para realizar suas ações e exercer o exercício da 

cidadania por meio do voto e do protagonismo juvenil.   

OBJETIVOS 

Despertar a cidadania por meio de atividades que envolvam o protagonismo 

juvenil; 

Capacitar os alunos para exercerem lideranças positivas e mediação de conflitos 

Mobilizar os alunos para que percebam a importância da participação num evento 

eleitoral. 

AÇÕES 

Produzir atividades e trabalhos com os alunos, num enfoque multidisciplinar, voltado 

para valores e processo eleitoral; 

Montar uma propaganda eleitoral; 

Montar um projeto de candidatura com propostas de trabalho que possam ser 

realizadas caso vençam; 

Realizar debates entre os candidatos; 

Realizar apresentação das chapas nas Horas Cívicas. 

Realizar curso de mediação de conflitos 

RESPONSÁVEL 

Orientadora Educacional em parceria com Professores regentes, Equipe Gestora 

e Coordenação Pedagógica 

CRONOGRAMA 

Fevereiro a junho/2019 

RECURSOS: 

 Papel A4, urna, canetas, TNT para confecção de murais, cartolina colorida e dupla 

face, EVA de diversas cores. 

 

PROJETO SEMANA DO ESTUDANTE 
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A Semana do Estudante do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília promove 

a integração entre o corpo discente e docente proporcionando um ambiente saudável e 

alegre de interação.    

OBJETIVOS 

Integrar social, cultural e esportivamente os alunos de todos os anos. 

Desenvolver o espírito solidário e senso de responsabilidade dos alunos. 

Promover a interdisciplinaridade entre todas as áreas da escola. Integrar a relação aluno-

professor-professor enfatizando a ética. 

Incentivar alunos, educadores e comunidade escolar na busca por uma qualidade de vida: 

Pessoal (físico, mental e espiritual), do próximo (valores) e do ambiente (casa, escola, 

etc.) além de estabelecer olhar solidário. 

AÇÕES 

Gincana do Estudante: Os alunos serão submetidos a provas de caráter lúdico, cultural 

(com abordagem nos componentes de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

Naturais, Geografia, História, Inglês) e esportivo. 

A turma (equipe) vencedora receberá como premiação um “Festival de Sorvete” a ser 

oferecido pela escola em data a ser agendada. 

Passeio do Estudante 

RESPONSÁVEL: 

Professor Marcus Régis de Matemática, professores de Educação Física, Equipe 

gestora, coordenadora pedagógica, orientadora edcuacional e demais professores. 

CRONOGRAMA 

Gincana do Estudante: 31/08 o dia todo 

Passeio do Estudante: 06/09 o dia todo 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

PROJETO DA SALA DE LEITURA CORA CORALINA 

Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

 
 

 
 

PROJETO DA SALA DE LEITURA CORA CORALINA 
 

“Nunca escreverei uma palavra para lamentar a vida. Meu verso é água corrente, é 

tronco, é fronde, é folha, é semente, é vida! 

 Cora Coralina 

 

"O essencial faz a vida valer a pena.” 
Mário de Andrade 

 

 

Introdução e justificativa 

Este projeto visa colaborar com a formação do hábito de leitura e da reflexão-

crítica dos/as estudantes do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília por meio da 

realização de atividades educacionais pautadas na leitura, na arte e na cultura. 

A leitura é importante para o desenvolvimento cognitivo dos seres humanos, uma 

vez que aumenta o conhecimento, aprimora o vocabulário, ajuda na construção textual, 

dinamiza o raciocínio, estimula o senso crítico, favorece a interpretação, instiga a 

imaginação e a criatividade. 

 Além do desenvolvimento cognitivo, a arte e a cultura contemplam linguagens distintas 

que colaboram com o processo de ensino-aprendizagem, com a socialização dos/as 

estudantes e com a elaboração de suas questões individuais, pois “os objetos culturais 

possuem uma função educativa e terapêutica na medida em que são destinados à 

constituição psíquica do sujeito e seus impasses” (BRASIL et al, 2015, p. 205). 

 O presente projeto se justifica, portanto pelo potencial que a leitura, a arte e a cultura têm 

na formação integral dos/as estudantes. 

Público alvo 

Educadores/as, servidores/as e estudantes do 6º ao 9º ano. 

Responsáveis 

Educadores/as e estudantes do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília. 

Objetivo geral 

Estimular o gosto pela leitura promovendo atividades educacionais e artísticas na escola. 

Ações 

• Promover espaços de leitura, reflexão e escrita sobre datas relevantes universais, 

nacionais, bem como, previstas no calendário da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal; 

• Apoiar os projetos da proposta pedagógica da escola; 

• Organizar chás literários culturais visando apresentar autores/as, ilustradores/as e 

artistas aos/às estudantes; 
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• Realizar saraus oportunizando que os/as estudantes expressem seus talentos; 

• Estimular a arte, a escrita de textos jornalísticos, bem como de resenhas sobre filmes, 

músicas e livros a serem publicados no jornal do CEF 04 de Brasília. 

Itens para orçar e, se possível, adquirir em 2019: 

No intuito de atender da melhor forma possível os/as usuários/as da sala de leitura 

Cora Coralina, é fundamental que a referida sala seja um espaço acolhedor, limpo, arejado e 

confortável. Para tanto, além da organização e da conservação do acervo da mesma, é 

necessário adquirir os materiais listados abaixo: 

• 03 placas de cortiça; 

• 01 quadro branco; 

• Pincéis coloridos e um apagador para quadro branco; 

• Tinta para pintura das estantes de livros; 

• Tinta para pintura das paredes; 

• Tinta para a pintura do teto; 

• Mão de obra do pintor; 

• Contratação de grafiteiro/a para grafitar a sala de leitura; 

• Tapetes emborrachados azuis escuros; 

• 04 puffs vermelhos; 

• Livros técnicos sobre educação inclusiva; 

• Livros literários sobre educação inclusiva; 

• Livros de técnicos e de literatura indicados por professores/as; 

• Compra de livros digitais para instalação em computadores da sala de informática e 

no computador da sala de leitura; 

• 07 caixotes de madeira para serem utilizados em sala de aula como caixas de 

livros/leitura; 

• Ar condicionado; 

• 40 canecas para o clube de leitura; 

• 100 marca textos para o clube de leitura; 

• Reabastecimento do extintor de incêndio da sala de leitura. 
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Anexo I 
 

Quadro de datas relevantes 

2019 

Janeiro 

01 Dia mundial da Paz 

Março  

04 a 08 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

08 Dia da mulher 

18 a 22 Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF(Lei 

Distrital nº 5.243/2013) 

Maio 

06 a 10 Semana da Educação Para a Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) 

18 Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes 

Junho  

03 Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012) 

12 Dia mundial do combate ao trabalho infantil 

Agosto  

11 Dia do Estudante – 11/08 

17 Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) 

Setembro  

16 a 20 Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433 de 

21/05/1997) 

19 Patrono da Educação – Paulo Freire (Lei Federal nº: 12.612/2012) 

21 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei nº 11.133/2005) – 21/09 

30 Dia do Secretário 

Outubro  

15 Dia do Professor (Decreto nº 52.682/1963) 

23 a 29 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980) 

Novembro  

11 Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade (Lei Distrital nº 

5.933/2017)   

12 Dia Distrital do Gestor Escolar (Lei nº 6.179/2018) 

20 Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº 10.639/2003) 

Dezembro  

04 Dia do Orientador Educacional (Lei nº 5.564/1968) 

10 Dia internacional dos Direitos Humanos 
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PLANO AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

 
Objetivos 

específicos 

Ações/estratégias  Parcerias 

envolvidas 

Público   Cronograma   Avaliação   

1.promover a 

formação do 

corpo docente 

para a 

organização do 3º 

Ciclo de 

aprendizagem 

Encontros mensais 
para a discussão dos 
pilares da 
organização do 

3º ciclo 

EAPE e 

coordenação 
intermediária, 
coordenadora 

pedagógica, 

Equipe de 

apoio 

Corpo 

docente 

Coordenações 
coletivas de 

Quarta feira 

Devolutiva 

do corpo 
docente sobre o 
reflexo da 
formação em 

sala de aula 

2. Definir 

estratégias 

coletivas de 

atuação para os 

blocos I e II 

Compartilhar 

experiências  

elaborar 

coletivamente 

projetos 

interdisciplinares e 

interventivos 

Sala de recursos e 

SOE 

Corpo 

docente 

Coordenações 
coletivas de 

Quarta feira e por 

área de 

conhecimento 

Comparação 

Dos índices de 
aprendizagem 
dos blocos com 
os de 

2017 

3. Informar ao 

corpo docente 

sobre as 

particularidades 

dos ANEEs e 

Transtornos 

Funcionais 

Palestras e oficinas 
com a EEAA, Sala 
de 

Recursos e SOE 

SOE, EEAA, 

Sala de 

Recursos 

Corpo 

docente 

Quinzenalmente 
nas 

Coordenações 
coletivas 

(segunda ou 

quarta feira) 

Adequações 
curriculares 

Para os alunos 
com 

deficiência e/ou 

transtorno 

funcional 

4. Realizar 

levantamento 

de alunos 

faltosos 

Sondar os alunos 
que tem faltas não 
justificadas, fazer 
contato com as 
famílias e, se 
necessário 

Encaminhar ao 

Conselho Tutelar 

SOE Professores Semanalmente nas 
coordenações 
coletivas de 

quarta feira 

Acompanhar se 
o aluno está 
com a 

frequência 

regular 

5. Divulgar os 

projetos que serão 

desenvolvidos 

durante o ano 

Auxiliar no 
desenvolvimento 
dos projetos do 

PP 

coordenadora 
intermediária 

 

Professores   Coordenações 
coletivas de 

quarta feira 

Devolutiva 

do corpo 
docente após 
culminância 

de cada 

projeto 

6. Incentivar a 
participação 

Nos diversos 

cursos 

ofertados pela 

SEDF 

Divulgar cursos por 

e-mail 

coordenadora 
intermediária 

 

Professores   Coordenações 
coletivas de 

quarta feira 

Devolutiva aos 
professores ao 
final de 

cada atividade 
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Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 

Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

 

PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2019 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

Telefone: 3901-248 

Orientador(a) Educacional: Jeane Auxiliadora Navarro dos Santos                                                     

Matrícula:30641-X 

E-mail: jeaneauxiliadora@gmail.com                                                

Celular: 98410-0515 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 

            O Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília é uma escola do Sistema de Ensino 

Público do Distrito Federal, atende 376 alunos do Ensino Fundamental séries finais – 6º ao 

9º ano. 

Matutino Ano/turma Total de 
alunos 

Quantidade de 
alunos aNEE 

Vespertino Ano/turma Total de 
alunos 

Quantidade de 
alunos ANEE 

 

 

1º BLOCO 

6º A 22 04  

 

2º BLOCO   

8º A 29 02 

6º B 18 03 8º B 27 01 

6º C 23 06 8º C 25 01 

6º D 18 03 8º D 18 03 

7º A 24 05 9º A   16 02 

7º B 29 02 9º B 32 04 

7º C 30 03 9º C 30 03 

Total de aunos  164 26   177 16 

 

Fazemos parte do Programa Saúde do Escolar em que são previstas, sob a 

coordenação da orientação educacional e, em parceria com os professores, do Centro de 

Saúde nº 08 e da CRE do Plano Piloto as seguintes atividades: avaliação cine antropométrica, 

teste de acuidade visual, escovação supervisionada, tratamento dentário e médico, vacinação, 

nutricionista, ações de prevenção ao uso de drogas, educação para a saúde sexual e 

reprodutiva, higiene e alimentação saudável. Estas atividades nem sempre acontecem devido 

à carência de profissionais na Rede de Apoio. 

Pertencemos à modalidade de Educação Inclusiva atendendo 08 estudantes 

diagnosticados com necessidades especiais (deficiência intelectual, deficiência física, 

Transtornos do Espectro Autista e Altas Habilidades) e 32 com Transtornos Funcionais 

Específicos (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Dislexia, Dislalia, 

Distúrbio do Processamento Auditivo Central - DPAC, Transtorno de conduta). Como estes 

alunos demandam atendimento diferenciado as turmas tem redução máxima no número de 

alunos e,  há um esforço conjunto para desenvolver, com frequência, atividades adaptadas e 

projetos de inclusão. Porém é necessário uma equipe multiprofissional para atender as 

particularidades destes alunos. Necessitamos de psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, 

médicos com uma prontidão para atendimento. Recorremos à rede de apoio, mas há poucos 

profissionais para tanta demanda. 
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Além dos estudantes já diagnosticados há vários em processo de avaliação. A 

Orientação Educacional também encaminha alunos com suspeita de altas habilidades para o 

Programa de Atendimento ao Aluno com Altas Habilidades Superdotação da SEDF e, em 

parceria com a Equipe Gestora, ao Conselho tutelar aqueles estudantes cujos direitos são 

negligenciados por seus genitores ou cuidadores, após esgotadas as possibilidades da 

Instituição Educacional. Todo o trabalho é realizado de forma conjunta com professores, 

direção e demais parceiros. 

Nosso corpo discente provém de todas as cidades satélites e do entorno de Brasília. 

Cerca de 20% mora nas proximidades da escola. O nível sócio econômico dos alunos é 

variado. Temos uma boa parcela de alunos de baixa renda, filhos de porteiros, empregadas 

domésticas, empregados do comércio, mas também temos alunos filhos de servidores 

públicos, militares e pequenos empresários. Há um ponto comum entre os alunos. A grande 

maioria tem pais e mães que trabalham fora de casa com pouco tempo para se dedicar aos 

filhos. Também temos muitos alunos que moram com apenas um dos genitores ou outro 

parente. 

Com este corpo discente diversificado a função social da escola de complementar a 

educação familiar tem sido cada vez mais praticada pelos profissionais da escola e justifica 

a realização de projetos na área de Higiene, Alimentação Saudável, Educação Sexual, 

Prevenção ao Uso de Drogas, Valores, Bullying, Mediação de Conflitos, Meio Ambiente e 

Orientação de Estudos. Justifica também a educação em tempo integral da qual a escola faz 

parte. 

Dentro deste universo, a atividade do Serviço de Orientação Educacional tem como foco 

principal a aprendizagem do educando visando o seu sucesso escolar num trabalho coletivo 

com todos os segmentos da escola. As estratégias adotadas para garantir esta aprendizagem 

são o acompanhamento escolar, o monitoramento das atividades escolares, o contato 

frequente com as famílias, o encaminhamento para a rede social de apoio e a realização de 

projetos que visem o protagonismo juvenil e à formação de um ser humano sujeito de sua 

própria história capaz de atuar, criar e modificar seu ambiente. 
 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

• Contribuir para a melhoria do ensino promovendo ação – reflexão – ação das 

atividades pedagógicas, no coletivo da escola, como forma de facilitar a 

socialização do conhecimento e ampliação das possibilidades do aluno de 

compreender e agir no mundo como cidadão crítico e criativo que valoriza sua 

vida e constrói sua identidade. 

• Preparar os adolescentes do CEF 04 de Brasília para exercerem liderança e 

trabalharem na construção de uma cultura de paz na escola e na comunidade 

valorizando o potencial individual de cada um. 

• Proporcionar aos alunos, situações que favoreçam a tomada de decisões sobre a 

escolha profissional, contribuindo para seu crescimento pessoal e melhoria da 

qualidade de vida. 
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• Participar da operacionalização da proposta pedagógica da escola, apoiando a 

comunidade escolar nas ações pedagógicas para melhoria da aprendizagem. 

• Sensibilizar a comunidade escolar para o fortalecimento do elo com a Instituição 

educacional. 

 

 

Justificativa 

 

A Orientação Educacional no CEF 04 de Brasília já possui uma história que se 

iniciou no ano 2000 com um trabalho pedagógico sistemático de acompanhamento, 

avaliação, sondagem, assessoria, atendimento e encaminhamento de alunos para a Rede 

de Apoio. 

 Sempre presente nos Conselhos de Classe, nas coordenações coletivas dos professores, 

realizando atividades em sala de aula ou individualmente com os alunos, atendendo e 

orientando às famílias, participando de estudos de caso com profissionais que atendem 

nossos alunos,   analisando  ocrorrências enviadas aos responsáveiss, diagnósticos de 

rendimento, legislação e diretrizes educacionais, realizando Pré-Conselhos com os 

alunos, , pesquisas e avaliações tanto do SOE como das diversas disciplinas, realizando 

avaliação pedagógica e elaborando relatórios de alunos para profissionais parceiros, a 

orientação educacional detectou problemas que justificam a escolha das prioridades do 

seu trabalho na escola: 

• Necessidade de fortalecer o protagonismo juvenil no espaço escolar; 

• Violência física e verbal dentro e fora da escola; 

• Problemas de relacionamento/comportamento; 

• Interesse precoce em relação à sexualidade; 

• Defasagem idade/série; 

• Aumento significativo de alunos usuários de drogas lícitas e ílicitas já no sexto 

ano; 

• Aumento no número de  alunos aprovados com  dependência; 

• Dificuldades de aprendizagem relacionadas a estruturas subsunçoras não 

desenvolvidas não corrigidas apesar da progressão para os anos seguintes. 

• Pouca organização, interesse e orientação nos estudos; 

• Necessidade de orientação quanto a escolha profissional para os nonos anos; 

• Corpo docente com dificuldade em trabalhar com a diversidade de dificuldades e 

diferenças em sala de aula; 
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• Famílias precisando de orientação para lidar com seus filhos adolescentes em 

relação ao estabelecimento de limites, horários de estudo e transformações da 

adolescência. 

• Excesso de estímulos visuais causados pela grande exposição aos recursos 

tecnológicos. 

• Aumento significativo de alunos com diagnóstico de transtornos funcionais sem os 

acompanhamentos necessários na família e pela rede de apoio. 

As atividades da Orientação Educacional no CEF 04 de Brasília visam atingir as seguintes 

metas do Plano Decenal de Educação: 

 2.20 Garantir que as unidades escolares de ensino fundamental, no exercício de suas 

atribuições no âmbito da rede de proteção social, desenvolvam ações com foco na 

prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos de crianças e 

adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, 

exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido de drogas e todas as formas de 

discriminação) por meio da inserção dessas temáticas no projeto político-pedagógico e no 

cotidiano escolar, identificando, notificando e encaminhando os casos aos órgãos 

competentes. 

2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o 

trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação. 

 2.22 – Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos no ensino 

fundamental, pautada na democratização das relações e na convivência saudável com toda 

a comunidade escolar. 

2.23 – Promover ações de prevenção e enfrentamento à medicalização indevida da 
educação e da sociedade, buscando entender e intervir em diferentes fatores sociais, 
políticos, econômicos, pedagógicos e psicológicos que impliquem sofrimento de 
estudantes e profissionais da educação. 

3.4 – Promover a formação continuada dos profissionais da educação, bem como sua 
valorização e fortalecimento profissional. 

3.18 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito sob qualquer 
forma de manifestação (verbal, física, escrita, virtual, psicológica e bullying), criando 
rede de proteção contra formas associadas de exclusão em razão de discriminação racial 
e de classe. 

4.2 – Assegurar a universalização do acesso das pessoas com deficiência, transtorno global 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, independentement e da idade, 
nas escolas regulares ou nas unidades especializadas.   

4.3 – Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino 
regular na modalidade da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 

4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, 
visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional dos 
educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude. 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO 

Revisão da 

Proposta 

Pedagógica do 

CEF 04 de 

Brasília 

Realizar oficina em 

grupos para rever a 

Proposta 

Pedagógica da 

escola 

Comunidade 

escolar 

Março e 

abril 

Coordenação 

intermediária 

da CRE do 

Plano Piloto 

Ações junto ao corpo 

docente, alunos, pais 

e servidores 

 

Revisar todo a PP e 

atualizar 

Direção, 

orientadora, 

coordenadora e 

professores 

Abril a 

junho 

Coordenação 

intermediária 

da CRE do 

Plano Piloto 

Ações no âmbito 

institucional 

Transformações 

da adolescência 

Oficinas 

 

Comunidade 

escolar 

3º 

bimestre 

Projeto 

Endereços 

de Mim e 

Centro de 

Saúde 

Ação junto aos 

estudantes, 

professores, 

famílias e em rede 

Hábitos de estudo 

Oficinas e 

atendimentos 

individuais ou 

em pequenos 

grupos, palestra 

aos pais 

Estudantes e 

pais 

3º 

bimestre 

Direção Ação junto aos 

estudantes e 

famílias 

 
Sensibilizar/for

mar professores 

Professores Agosto   

Mediação de 

Conflitos 

Realização de 

dois cursos de 

mediação de 

Conflitos 

Estudantes Abril e 

maio 

Agosto e 

setembro 

ONG Vida 

e 

Juventude 

Universida

de Católica 

de Brasília 

Ação junto aos 

estudantes e 

professores 

Acompanhar 

alunos 

mediadores e 

realizar 

mediações 

Alunos 

mediadores 

Durante 

o ano 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS 

(o qu 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

(como?) 

ENVOLVIDOS 

(para quem?) 

PERÍODO 

(quando) 

 

PARCEIROS 

(com quem?) 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 
O.E 

DESENVOLVIDA 

 Participar das 

coordenações 

coletivas com os 

professores 

colaborando na 

formação 

continuada e na 

orientação para a 

organização 

escolar em Ciclos 

Corpo 

Docente 

Coordenações 

coletivas às 

quartas feiras 

EEAA Ação junto aos 

professores 

Bullying Palestras e 

dinâmicas de 

sensibilização. 

Curso de 

Mediação de 

Conflitos 

Comunidade 

escolar 

Durante o ano EEAA, Direção, 

ONG Vida e 

Juventude 

Ação junto à 

comunidade 

escolar 

Auxiliar no 

processo 

ensino 

aprendizage

m dos alunos 

Identificar  

encaminhar e 

acompanhar 

alunos que 

apresentem 

dificuldades de 

aprendizagem 

e/ou 

comportamento 

Alunos do 

CEF 04 de 

Brasília 

Durante o ano EEAA, 

Salas de 

recursos 

para Altas 

Habilidades 

salas de 

Apoio, 

Conselho 

Tutelar e 

outros 

Ação junto à 

Rede de apoio, 

estudantes e 

famílias 

Reuniões de 

planejamento e 

avaliação das 

ações com os 

parceiros 

 

Rede de 

Apoio 

 Atendimentos 

individuais a pais 

para orientações, 

planejamento, 

acompanhamento 

e devolutivas 

sobre o aluno. 

Elaboração de 

relatórios de 

educando sem 

situação de risco 

para as 

instituições 

parceiras e/ou 

encaminhá-los, 

quando 

necessário. 

Familiares, 

estudantes, 

professores e 

Rede de 

Apoio 

Durante o ano   

Evasão e 

repetência 

Acompanhamento 

semanal dos 

alunos faltosos e 

infreqüentes 

Comunidade 

escolar 

Durante o ano Rede de Apoio Ação junto à 

Rede de apoio, 

estudantes e 

famílias 
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Protagonism

o Juvenil 

Orientação, 
eleição e 
acompanhament
o de 
representantes  
de turma e 
Grêmio 
Estudantil 

Alunos do 6º 

ao 9º ano 

Durante o ano Professores 

Conselheiros 

ONG Vida e 

Juventude 

Direção 

Ação junto aos 

estudantes 

Pré-conselho 

de classe com 

as turmas e 

professores 

conselheiros 

 

Orientação 

vocacional 

 

Atividades de 

mediação de 

conflitos 
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Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 

Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

 

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS 2019 
 

Professora Cristiana Piacentini. 

Professora Silvânia Nunes. 

Monitor Paulo Roberto Corrêa Marra Carvalho. 

 

Objetivo Geral 

Trabalhar o potencial dos alunos da inclusão nos cinco aspectos do desenvolvimento: 

• Cognição; 

• Linguagem; 

• Autocuidado; 

• Psicomotor. 

 
Por meio da observação direta do comportamento do aluno e suas necessidades, o 

professor, em conjunto com a equipe pedagógica, planeja e proporciona, a cada aluno, 

atividades de trabalho voltadas para o desenvolvimento de suas habilidades. 

Ainda visando o melhor atendimento do aluno com necessidades educativas especiais 

(ANEE), o monitor tem contato diário com todos os alunos, detectando assim alunos/turmas 

que necessitam ser sensibilizadas e preparadas para receber os ANEEs. 

 

Objetivos específicos Ações/Estratégias Parcerias 

envolvidas 

Público Cronograma Avaliação 

1. Realizar observação do 

ANEE no que consiste em 

comportamento e 

desempenho do aluno nas 

habilidades esperadas para 

série/idade. 

Avaliação 

diagnóstica da 

sala de recursos, 

com base nos 

pressupostos 

níveis de 

aprendizagem. 

Coordenação Alunos 

ANEEs. 

Início do ano 

letivo, ou no 

primeiro 

atendimento 

do aluno. 

Avaliação 

diagnóstica 

2. Organizar e, se 

necessário, adaptar o 

conteúdo geral da 

turma/série, juntamente 

com o professor regente de 

cada disciplina, a fim de 

tornar compatível em 

quantidade e 

aprofundamento o nível de 

desenvolvimento de cada 

aluno. 

Reunião da 

Semana 

Pedagógica; 

Reunião mensal 

com o corpo 

docente; 

Orientação nas 

coordenações 

individuais. 

Corpo 

docente 

Corpo 

docente 

Ao longo do 

ano letivo. 

Planejamento 

individual do 

professor 

realizado 

bimestralmente. 

3. Adquirir material 

específico para os diferentes 

Requisitar 

material de uso 

fundamental para 

Direção 

SEEDF 

Alunos 

ANEEs e 

Ao longo do 

ano letivo. 

Reuniões com o 

corpo docente e 
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níveis de aprendizagem do 

aluno ANEE. 

utilização das 

ações planejadas. 
corpo 

docente. 

com a Direção da 

IE. 

4. Executar as atividades 

conforme o planejamento 

elaborado para cada aluno 

juntamente com o professor 

regente. 

Reuniões 

pedagógica gerais 

e individuais. 

Coordenação, 

e Direção. 

Corpo 

docente. 

Semanalmente Relatório 

preenchido pelos 

educadores 

sociais 

diariamente. 

5.Atuar como docente no 

turno contrário, dando 

complementação e/ou 

suplementação curricular 

quando necessário. 

Oficinas 

pedagógicas; 

atividades que 

desenvolvam as 

potencialidades 

de aprendizagem 

dos alunos. 

Monitor Alunos 

ANEEs. 

Segunda, 

Terça e 

Quinta-feira. 

Através da 

resposta de cada 

aluno ANEE. 

6. Orientar, dar suporte e 

fornecer material 

pedagógico para a 

realização das atividades 

bem como das avaliações. 

Reuniões 

coletivas e 

individuais. 

Coordenação Corpo 

docente 

Ao longo do 

ano letivo. 

Reuniões 

coletivas e relatos 

individuais do 

docente. 

7. Providenciar palestras 

com o objetivo de 

sensibilizar os professores e 

também os alunos. 

Palestras, 

atividades lúdicas 

e oficinas 

tematizadas. 

Corpo 

docente, 

Coordenação, 

Direção. 

Corpo 

docente e 

discente. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Relatos 

individuais e 

coletivos. 

8. Estimular a apresentação 

e participação dos ANEEs, 

em programas e atividades 

de classe e extra-classe. 

Orientação 

familiar; 

Preparação 

adequada às 

dificuldades 

apresentada pelo 

aluno; 

Suporte 

individualizado. 

Família; 

Corpo 

docente; 

Corpo 

discente e 

Comunidade 

Alunos 

ANEEs. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Participação nas 

atividades e 

observação de 

proatividade do 

aluno ANEE e 

relato dos 

docentes. 

9. Acompanhar e observar 

os ANEEs, durante os 

intervalos, bem como em 

atividades pedagógicas 

sendo realizada sob a 

supervisão do monitor. 

Observação 

comportamental, 

interação social e 

intervenção nos 

intervalos. 

Corpo 

discente e 

docente. 

Alunos 

ANEEs. 

Ao longo do 

ano letivo. 

Relato do docente 

e observação de 

mudanças no 

comportamento 

do aluno ANEE. 

10. Recolher de cada 

docente os resultados 

adquiridos em 

sala,buscando aprimorar os 

aspectos que ainda não 

foram vencidos. 

Resultados finais 

de cada bimestre 

Coordenação Corpo 

docente. 

Final de cada 

Bimestre 

Conselho de 

classe. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 
Plano de Ação 2019 

 

CRE: Plano Piloto/ Cruzeiro 

Unidade Escolar: CEF 04 de Brasília                                                                                                                   

Equipe de apoio escolar:  Emanuelle  AmouryMat: 231 313-8 

Léia Cristina Simões Mat: 226288-6 

E-mails: yelle2277@hotmail.com 61-981413893 

Leiacristinafer@gmail.com 61-98195 8880 

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

O Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília oferece atendimento do 6º ano ao 9º ano do 

Ensino Fundamental com turmas no período matutino e vespertino. 

 

 PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de apoio   

DIMENSÕES 

DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

CRON 

OGRA 

MA 

AVALIAÇÃ 

O 

Mapeament o 

Institucional 
(MI) Assessoria 
ao trabalho 
coletivo 

Acompanh 
amento do 
processo de 
ensino 

aprendizagem 

 

2.14 – 

Reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar a 
qualidade da 
educação. 

2.22 – Fomentar 
políticas de 

promoção de 

cultura de direitos 

humanos no 

ensino 

fundamental, 

pautada na 

democratização 

Conhecer e 
analisar as 
características da 
instituição 
educacional. 

Conhecer e 
analisar o 
processo de gestão 
escolar e as 
práticas 
educativas.     

Criar espaços de 
reflexão com e 
entre os 
professores, 

coordenadores 

pedagógicos e 
direção escolar, 
com objetivo de 
promover 
discussões, 
conscientizações e 
possíveis 

transformações 
das concepções 

orientadorasde 

Reunião com a 

direção e/ou 

coordenaçã o 

da instituição 

educacional 

para a 

explanação dos 

objetivos do 

MI.; Análise 

documental ( 

Legislações, 

proposta 

pedagógica, 

matrizes 

curriculares , 

regimento 

Emanuelle 
Amoury e Léia 
Cristina F. T. 

Simões em 
articulação 
com a direção, 
equipe 
pedagógica da 
escola, Serviço 
de Orientação 

Educacional 

(SOE) e Sala 

de Recursos. 

Ao 
longo 
do 
ano 
letivo 

. 

Através da escuta 
da comunidade 
escolar. 
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 das relações e na 
convivência 
saudável com toda 
a comunidade 
escolar. 
2.23 – Promover 
ações de 
prevenção e 
enfrentamento à 
medicalização 
indevida da 
educação e da 
sociedade, 
buscando entender 
e intervir em 
diferentes fatores 
sociais, políticos, 
econômicos, 
pedagógicos e 
psicológicos que 
impliquem 
sofrimento de 
estudantes e 
profissionais da 
educação. 

3.4 – Promover a 
formação 
continuada dos 
profissionais da 
educação, bem 
como sua 
valorização e 
fortalecimento 
profissional. 3.18 

Implementar 
políticas de 
prevenção à 
evasão motivada 
por preconceito 
sob qualquer 
forma de 

manifestação 

(verbal, física, 

escrita, virtual, 

psicológica e 

bullying), criando 

rede de proteção 

contra formas 

associadas de 

exclusão em razão 

de discriminação 

racial e de classe. 

4.2 – Assegurar a 

universalização do 

acesso das pessoas 

práticas 
pedagógicas; 
Instrumentalizar a 
equipe escolar e, 
principalmente, o 
corpo docente para 
o estudo, 
planejamento, 
operacionalização 
e avaliação de 
ações de ensino 
intencionalmente 
planejadas, por 
meio de  um 

assessoramento 

continuado em 
serviço, no que 
compete o 
conhecimento 

psicológico e 
pedagógico; 

Contribuir para 
que o professor 
promova situações 
didáticas de apoio 
à aprendizagem do 
aluno, criando um 
novo foco de 
analise para o 
processo de ensino 
e de aprendizagem 
e construindo 
alternativas 
teórico- 

metodológicas de 
ensino com foco 
na construção de 
habilidades e de 
competências 
pelos alunos; 

 

Contribuir para a 
diminuição das 
queixas escolares e 
para outras 
manifestações do 

fracasso escolar; 

 

 

 

interno e 

outros 
documentos 
que facilitem a 
compreensão 
da natureza, 

organização e 

funcionamento 
da 

instituição 

educacional 

Observações 
dos espaços e 
das dinâmicas 

pedagógicas: 

sala de aula, 

reuniões de 

coordenação, 
de planejament 
o de ensino e 
outras 
possíveis 
reuniões que 
otimizem os 
objetivos do 

mapeament o; 

Participação na 

elaboração da 
Proposta 
Pedagógica; 
Colaboração na 

articulação 

e na reflexão 

permanente 

sobre o 
contexto 
escolar e seus 
atores; 
Participação, 
em conjunto 

com os 
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 com deficiência, 
transtorno global 
do 
desenvolvimento e 
altas habilidades 
ou superdotação, 
independentement 
e da idade, nas 
escolas regulares 
ou nas unidades 
especializadas.   

4.3 – Promover a 
articulação 
pedagógica em 
rede, envolvendo 
o atendimento no 
ensino regular na 
modalidade da 
educação especial 
na perspectiva da 
educação 
inclusiva. 

4.18 – Apoiar 
ações de 
enfrentamento à 
discriminação, ao 
preconceito e à 
violência, visando 
ao 

estabelecimento 
de condições 
adequadas para o 
sucesso 
educacional dos 

educandos com 
deficiência, 
transtorno global 
do 
desenvolvimento e 
altas habilidades 
ou superdotação 
em colaboração 
com as famílias e 
com órgãos 
públicos de 
assistência social, 
saúde e proteção à 
infância, à 
adolescência e à 
juventude. 

 

 

 demais 

profissionais da 

instituição 

educacional 

,nas atividades 
de planejament 

o e de 
avaliação do 
trabalho: 
coordenações 
pedagógicas 
coletivas; 
semana 
pedagógica; 
conselhos de 
classe. 
Observação da 
dinâmica em 
sala de aula e 
dos demais 
contextos 

educativos; 
Análise em 
parceria 

com o 
professor 
eoutros 

profissionais da 

instituição 

educacional , 

acerca da 

produção dos 

alunos; 

Discussão 

sobre as 
concepções de 
ensino e de 
aprendizagem 
dos professores 

e seus impactos 
no planejament 

odas 
atividades. 

Roda de 

conversa com 

estudantes e 
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Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 

Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

 

PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR (PSE) 2019 
 

 

Objetivos: 

Implementar ações de avaliação e atendimento clínico, nutricional, oftalmológico, auditivo, 

psicossocial, oral, ortopostural e de controle vacinal para os alunos; 

Promover a qualidade de vida e identificar, prevenir e reduzir vulnerabilidades e riscos para a saúde 

na escola e na comunidade; 

Fomentar a participação juvenil para que adolescentes e jovens possam atuar como sujeitos 

transformadores da realidade. 

 

1. Apresentação do PSE para a comunidade escolar 

ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

Apresentação do PSE para 

os funcionários da escola 

Work Shop Orientadora Educacional Semana 

pedagógic

a 

Apresentação do PSE para 

os pais 

Reunião de pais Direção Março   

Apresentação do PSE para 

os alunos 

Hora cívica Direção, Orientação 

Educacional, 

representante do Centro 

de Saúde 

Março   

 

2. Avaliação das condições de saúde dos alunos 

ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

Avaliação 
cineamtropmétrica dos 
alunos 

Avaliação 

cineamtropométrica 

Professores de Educação 

Física/nutricionistas 

/orientadora educacional 

Junho e 

julho 

Informar resultados da 
avaliação antropométrica 
para a comunidade 

Palestra educativa na 

Semana de Educação 

para a vida 

Centro de Saúde/Professores 
de Educação Física/ 

nutricionistas/agentes de 

saúde 

Agosto   

Teste de acuidade visual Testagem de acuidade 

visual na Semana de 

educação para a vida 

Centro de Saúde/ Agentes de 

Saúde da SEDF e orientadora 

educacional 

Abril a 

junho 

 Encaminhar para 

oftalmologista 

Centro de Saúde/ Agentes de 

Saúde da SEDF e orientadora 

educacional 

Agosto   

Acompanhamento de saúde 

bucal 

Palestras educativas e 
aplicação de flúor na 

Semana de educação 

para a vida 

Agentes de saúde da SEDF e 

Centro de Saúde 

Profisionais parceiros 

Maio   
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3. Ações de promoção à saúde de prevenção de agravos 

ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

Inserção dos temas de saúde 
na grade 

curricular dos professores 

Reuniões de 

coordenação coletiva 

Direção, coordenação e 

orientação educacional 

Semana 
pedagógica e 

coordenações 

coletivas 

Entrega e apresentação da 
Caderneta do 

Adolescente 

Entrega e 
apresentação da 

Caderneta do 

Adolescente com 

palestras de 

esclarecimento 

Orientadora 

Educacional/Centro de 

Saúde 

Julho   

Semana de Educação para a 

vida 

Empreendedorismo 

Oficinas de Fanta 
caseira 

Jogos interclasse 

Dia de recreação 

Equipe gestora e 
pedagógica, 

professores, Junior 
Achvement 

Sarau Cultural 

07 a 11 de 

Maio   

Material educativo e 

informativo 

Adquirir material 
educativo junto as 

Secretarias de Saúde e 

Educação 

Direção, Orientação 
educacional, coordenação 
pedagógica e Centro de 

Saúde 

Março a 

junho 

Hora cívica; 

Apresentação de peças de 
teatro, raps, danças; 

informativos, palestras, etc, 
sobre datas 
comemorativasrelacionadas 
à saúde e educação e meio 
ambiente 

Dia mundial da água Direção, coordenação 

pedagógica, orientação 

educacional, professores 

Durante o 

ano 

 

 Dia mundial da saúde  07/04 e 

29/08 

 

 Dia mundial de 

combate ao câncer 

 08/04 e 

27/11 

 

 Dia da Educação  28/04 

 

 Dia nacional de 

Combate ao abuso à 

exploração sexual de 

crianças e 

adolescentes 

 18/05 

 

 Dia mundial do meio 

ambiente e da 

ecologia 

 05/06 

 

 Dia nacional de 

combate ao fumo 

 26/06 
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 Dia internacional para 

a prevenção da 

Camada de Ozônio 

 29/08 

 

 Dia nacional da saúde 

bucal 

 16/09 

 

  

Dia nacional de 

combate às drogas 

 25/10 

 

 Dia internacional de 

luta contra a AIDS 

 01/12 

 

 Dia universal dos 

Direitos Humanos 

 10/12 

 

 

Educação para a Saúde 
Sexual, reprodutiva e 
prevenção das 

DST/AIDS 

Realização de 

oficinas e palestras 

Centro de saúde, orientação 

educacional e professores 

Datas a 

especificar 

Prevenção do uso do tabaco, 
álcool e outras drogas 
psicoativas 

Realização de 

oficinas e palestras 

Centro de saúde, orientação 

educacional e professores 

Datas a 

especificar 

Promoção da cultura da paz 
e prevenção de 

acidentes e violências 

Realização de 

oficinas e palestras 

Centro de saúde, orientação 

educacional e professores 

Datas a 

especificar 

Segurança alimentar e 
promoção da 

alimentação saudável 

Realização de 

oficinas e palestras 

Centro de saúde, orientação 

educacional e professores 

Semana de 

Educação 

para a vida 
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES CEF 04 DE BRASÍLIA 2019 

 
BIMESTRE Tema 

Gerador 

Entrega de 
notas na 

secretaria 

Conselho de 
Classe 

Reunião c/ os 
pais 

 
Outras atividades 

 
  Início Término 

1º 11/02 25/04 
Água e 
Saúde 

25/04 
29 e 30/04 

e 02/05 

04/05 
(sábado) 

 
Rep. 

21/06 
(6ª feira) 

15/02 - Reunião de Acolhida - por 
turno   
04 a 08/03 - Sem. Dist. De Consc. e 
Prom. Da Ed. Inclusiva 
12/03 - Dia Letivo Temático 
18 a 22/03 - Sem. de Cons. do Uso 
Sustentável da Água 
19/04 - Paixão de Cristo 
21/04 - Páscoa 
21/04 - Aniversário de Brasília 

2º 26/04 08/07  05/07 
30, 31/07 
e 01/08 

 
05/08 
(seg) 

 

06 a 10/05 - Semana de Educ. para 
a Vida 
08/05 - Plan. Ped. da Com. Esc./ 
Dia Let. Temático 
06/05 a 08/06 - Gincana da Festa 
Junina 
31/05 - Olimp. De Matemática do 
DF - OMDF 
04/06 - Olimpíada da Matemática - 
OBMEP 
08/06 - Festa Junina - Rep. 08/07 - 
2ª feira 

3º 29/07 04/10  04/10 
07, 08 e 
09/10 

 
 

11/10 
(sexta) 

 
 

25/08 - Dia Distrital da Educ. 
Infantil 
29/08 - Plan. Ped. da Com. Esc./ Dia 
Let. Temático 
31/08 - Dia da família/Gincana do 
Estudante - Rep. 17/10 
Lançar dia 05/10  
02/09 - Aniversário da Escola - 50 
anos 
06/09 - Passeio do estudante 
13/09 - Mostra de Ciência, Arte e 
Cultura 
21/09 - Dia Nac. de Luta da Pessoa 
c/ Deficiência 

4º 07/10 19/12  03/12 05/12 

 
07/12 
(sáb) 

 
Rep. 

18/10 
(6ª feira) 

06/11 - Dia Letivo Temático 
20/11 - Dia da Consciência Negra/ 
Dia Letivo Temático 
09 a 18/12 - Aulas de recuperação 
12/12 - Colação de Grau 
13/12 - Festa de Formatura 
19 e 20/12 - Av. final 
20/12 - Conselho de Classe Final 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PP/ CRUZEIRO 

CENTRO DE ENSINO  FUNDAMENTAL  04  DE  BRASÍLIA 

 

REGIMENTO INTERNO 
 

Telefones: 

(061) 3901 - 2498 

(061) 3901 - 2506 

BLOG: cef04-bsb.blogspot.com 

E-MAIL: cef04bsb@yahoo.com.br 

SQS 113- ÁREA ESPECIAL 

 

EQUIPE GESTORA 

 

Diretora: Carmem Lúcia Silva Lacerda 

Vice-diretora: Josélia Tavares da Mata Ribeiro 

Supervisora: Adriana Gonçalves de Souza 

SecretáriaEscolar: Suely de Fátima Bertolazi de Miranda 

 

EQUIPE PEDAGÓGICA E DE APOIO 

 

Coordenadora Pedagógica: Rosângela   

Orientadora Educacional: Jeane Auxiliadora   

Sala de recursos: Silvania Nunes, Cristiana Piacentini 

Monitor de Gestão Educacional: Paulo Roberto 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: psicóloga: Emanuelepedagoga: Léia 

 

REGIMENTO ESCOLAR 

 

I – DISCIPLINA: 

A escola conduzirá seus esforços no sentido de manter uma disciplina séria e respeitosa em 
todos os setores da vida escolar; 

Agressões físicas e namoro no ambiente escolar serão penalizados com suspensão e, se houver 
reincidência, o aluno poderá ser transferido após convocação extraordinária dos Conselhos de 
Classe e Escolar. 

 

II – NORMAS DISCIPLINARES: 

Diante de atitudes que prejudiquem o bom andamento do processo educativo serão adotados 
procedimentos de acordo com o Regimento Escolar: 

 ADVERTÊNCIA VERBAL; 

 ADVERTÊNCIA ESCRITA; 

 SUSPENSÃO, COM ATIVIDADES PARA CASA; 

 TERMO DE COMPROMISSO; 

 TRANSFERÊNCIA 
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III – DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS: 

Art. 306 e 307 do Regimento Escolar do DF 

 

IV – HORÁRIO DAS AULAS: 

 

MATUTINO: 7h15 às 12h15 

VESPERTINO: 13h15 às 18h15 

 

Observações: 

Os horários de chegada e saída devem ser rigorosamente respeitados.   

Na ocorrência de comunicados e bilhetes, o aluno deverá trazer o documento assinado 
pelo responsável. Caso não traga, o responsável tem que contactar a escola dando ciência 
da informação entregue pelo discente. 

Reincidências em atrasos deverão ser justificadas pelos pais ou responsáveis, à direção, 
sob pena de encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar da cidade em que reside. 

O aluno deverá estar atento ao sinal de término do recreio para retornar à sala de aula. 
Caso haja atraso, será encaminhado à Direção; 

Caso o aluno precise se ausentar da Escola durante as aulas, o RESPONSÁVEL deverá 
procurar a Direção para assegurar a AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. Esta só 
pode ser feita pela direção; 

Após o término das aulas, a escola não se responsabiliza pela permanência do aluno em 
suas dependências.   

Salientamos a importância da colaboração dos pais com a escola para que juntos possamos 
trabalhar positivamente o aspecto da responsabilidade. 

 

V – UNIFORME: 

 

USO OBRIGATÓRIO: 

 Camiseta com o logotipo da escola; 

 Calça jeans azul-marinho ou preta; 

 Calça ou bermuda em Tactel azul marinho ou preta; 

 Calça bailarina azul marinho ou preta;  Tênis. 

 

Atenção: O uso do uniforme é obrigatório no turno contrário! 

 

VI - MATERIAL ESCOLAR:   

O cartão é material individual e obrigatório para a entrada do aluno na escola. Caso não 
o apresente o pai deverá contactar a escola para autorizar a entrada do seu filho na escola;   

Todo material deverá ser marcado com o nome, série, turma e turno; 

A escola não se responsabilizará por objetos desaparecidos em suas dependências e nem 
fará indenizações; 

Aconselhamos aos alunos não trazerem objetos de valor e nem grandes quantias em 
dinheiro; 

O aluno deverá trazer GARRAFA DE ÁGUA TRANSPARENTE para evitar saídas 
constantes de sala de aula; 

Todo objeto não relacionado ao material escolar (celular, revistas, maquiagens, jogos, 
máquina fotográfica, etc.) sendo utilizado em momento indevido será recolhido e entregue 
somente aos pais e/ou responsáveis;   
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De acordo com a Lei nº4131 de 2 de maio de 2008, é proibido o uso de celular em sala 
de aula. Caso o aluno traga o celular, o professor irá recolher no início do turno e entregar 
no final do turno. 

 

VII - ATENDIMENTO A FAMÍLIA: 

  Cabe à família estar atenta ao desenvolvimento do aluno, para tanto é necessário que a 
presença dos pais /responsáveis, sempre que solicitada seja satisfatoriamente atendida. Da 
mesma forma, os pais devem sentir-se a vontade para obter informações sobre a vida escolar 
do aluno. Essa integração deve efetivar-se com tranquilidade entre escola e família, os pais 
devem marcar antecipadamente, com o professor e/ou coordenador através da coordenação da 
escola.   

 

VIII – SAÚDE: 

 A escola comunicará, por telefone, casos que exijam a presença imediata do responsável; 

 O encaminhamento ao hospital sem a de devida autorização do responsável só será feito em 
casos de extrema necessidade; 

 Para doenças que obriguem o aluno a ficar afastado da escola, é necessária a apresentação 
imediata (48h) do atestado (o atestado não retira as faltas, apenas justifica); 

 Em caso de doenças contagiosas, o aluno deverá apresentar um atestado médico autorizando-
o para o retorno às aulas; 

 O aluno que estiver em Licença Médica e perder qualquer atividade avaliativa, deverá 
apresentar atestado médico e preencher o requerimento no prazo de 05 (cinco) dias corridos. 

 

IX – CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ESCOLAR: 

O aluno que danificar o patrimônio escolar estará obrigado a fazer a indenização 
correspondente ao valor do bem (inclui o livro didático); 

Aquele que intencionalmente sujar ou depredar o ambiente escolar, será convocado para 
limpeza, ou conserto do mesmo (ou ressarcimento das despesas); 

 

X – TELEFONE FIXO E TELEFONES CELULARES 

Os telefones celulares dos alunos serão recolhidos na primeira aula e após ointervalo 
sendo guardados em local apropriado com cadeado e, só serão devolvidos, nointervalo, na 
hora da saída ou para uso didático sob orientação do professor. 

 Este procedimento foi aprovado em reunião com os pais no dia 05/03/2016 E 
Estáamparado pelo art. 308, inciso  IV do Regimento Escolar da Escolas Públicas do DF. 

 

  A escola não autoriza o fornecimento de telefone e endereço de alunos e funcionários da 
instituição aos pais; 

O telefone da escola é de uso exclusivo a serviço. Se o aluno precisar usar telefone, deverá 
pedir autorização para usar o telefone público localizado no pátio externo. 

É importante que o aluno esteja sempre com um cartão telefônico para eventuais 
necessidades; 

A escola não liga para celular, pedimos a colaboração para que haja atualização de 
telefones fixos para contato com pais. 

 

XI – TRANSPORTE ESCOLAR: 

O aluno aguardará o transporte em frente à escola; as empresas de transporte não têm 
nenhum vínculo com a escola. Em caso de atrasos ou quaisquer problemas, os pais devem 
contatar diretamente a empresa. 

 

XII – SECRETARIA: 
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Atendimento externo: De 8h as 12h e de 14h as 18h; 

O atendimento ao aluno será feito apenas no intervalo e no turno contrário à aula. 

 

XIII - APM: 

A contribuição mensal estabelecida em reunião é de vinte reais (R$ 20,00), porém aquele que 
não tiver condições poderá justificar na direção; 

O pagamento será registrado mensalmente no cartão da APM. 

 

XIV – AGENDA ESCOLAR: 

O uso da agenda é de grande importância para o aluno adquirir hábitos de organização e 
planejamento sistematizado. 

 

XV – AVALIAÇÃO: 

O CEF 04 de Brasília considera como avaliação de aprendizagem a apreciação do processo 
sobre os seguintes aspectos: 

• Formação de hábitos, atitudes e habilidades; 

• Assimilação cumulativa de conhecimentos sistemáticos; 

• Integração do educando com a comunidade; 

Na verificação do rendimento escolar, poderão ser utilizados, além de outros os seguintes 
instrumentos de avaliação: 

• Provas com questões objetivas e subjetivas (50% da nota); 

• Trabalhos individuais e em grupo; Critérios das avaliações: 

• Avaliação no decorrer do bimestre (testes); 

• Avaliação do final de bimestre (determinado por cronograma); 

• Pequenas avaliações poderão ser feitas no decorrer do bimestre sem aviso prévio; 

• Avaliação formativa: serão considerados os aspectos psicossociais do 
desenvolvimento humano. 

 

XVI – Sala de Leitura 

Estará aberta para os alunos após a entrega dos livros didáticos. Horário de 
funcionamento:   

matutino - 8h as 12h (exceto 4ª feira) 

vespertino: 13h as 17h (exceto 6ª feira) 

Uso da biblioteca somente com comunicado autorizado pelo responsável. 

 

IMPORTANTE! 

Compete aos pais o acompanhamento da vida escolar do filho, vindo à escola 
sempre que possível. Não deixe apenas para o fim do ano, evitando assim dissabores 
causados pela inobservância das orientações que visam, fundamentalmente, ao melhor 
aproveitamento dos alunos. 

O nosso melhor meio de comunicação são os comunicados enviados pela escola. 
Não deixem de tomar conhecimento e assinar. 

Os boletins serão entregues, em reuniões, ao término de cada bimestre. Aguarde 
a convocação e compareça. 

Agradecemos a colaboração e nos colocamos a disposição dos (as) senhores(as) 
para quaisquer esclarecimentos. 

 

SEJA UM(A) AMIGO(A) DA ESCOLA! 
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QUESTIONÁRIOS 

Diagnóstico da Realidade Escolar - 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. 

*Obrigatório 

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). 

Pardo (a). 

Preto (a). 

Amarelo (a). 

Indígena. 

Não sei. 

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? * 

Escolher 

6. A sua residência é: * 

Própria. 

Alugada. 

Cedida. 

7. Na sua casa tem carro? * 

Não tem. 

Sim, um. 

Sim, dois. 

Sim, três. 

Sim, quatro ou mais. 
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8. Qual é o seu nível de escolaridade? * 

Ensino Superior. 

Pós-Graduação. 

Mestrado. 

Doutorado. 

Outro: 

 

9. Qual o seu curso (Graduação ou Pós-Graduação)? * 

 

Sua resposta 

10. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado 

anteriormente? * 

Há menos 2 anos. 

De 2 a 7 anos . 

De 8 a 14 anos. 

De 15 a 20 anos. 

Há mais de 20 anos. 

11. Há quantos anos você trabalha como professor? * 

Meu primeiro ano. 

1-2 anos. 

3-5 anos. 

6-10 anos. 

11-15 anos. 

16-20 anos. 

Mais de 20 anos. 

12. Há quantos anos você trabalha como professor nessa escola? * 

Meu primeiro ano. 

1-2 anos. 

3-5 anos. 

6-10 anos. 

11-15 anos. 

16-20 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. 

3-5 anos. 

6-10 anos. 

11-15 anos. 

16-20 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 
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180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua área de 

atuação? * 

Não participei. 

Sim, e não houve impacto. 

Sim, e houve um pequeno impacto. 

Sim, e houve um impacto moderado. 

Sim, e houve um grande impacto. 

15. 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. 

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

ou ler. * 

Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

Esporte. 

Jornais. 

Sites sobre educação. 

Outro. 

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

considera adequado: * 
Bom 

Regular 

Ruim 

Organização geral da escola 

Direção 

Corpo Docente 

Serviços de Secretaria 

Orientação Educacional 

Orientação Disciplinar 

Qualidade do Ensino 

Merenda 

Limpeza e Higiene 

Segurança 

Biblioteca 

Laboratório de Informática 

Relacionamento entre colegas 

Relacionamento entre professores e alunos 

Relacionamento entre alunos e direção 

Organização geral da escola 

Direção 

Corpo Docente 

Serviços de Secretaria 

Orientação Educacional 

Orientação Disciplinar 

Qualidade do Ensino 

Merenda 

Limpeza e Higiene 

Segurança 
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Biblioteca 

Laboratório de Informática 

Relacionamento entre colegas 

Relacionamento entre professores e alunos 

Relacionamento entre alunos e direção 

18. Registre aqui suas sugestões e observações. * 

Sua resposta 
 

ENVIAR 

 

 

Diagnóstico da Realidade Escolar - Estudantes 
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. 

*Obrigatório 

1 - Qual o seu sexo? * 

Feminino 

Masculino 

2 - Qual a sua faixa etária? * 

Até 12 anos 

De 13 a 15 anos 

De 16 anos a 17 anos 

18 anos ou mais 

3. Como você se autodeclara? * 

Branco(a) 

Amarelo(a) 

Pardo(a) 

Preto(a) 

Indígena 

Não sei. 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? * 
Escolher 

5 - Em que região administrativa você mora? * 
Escolher 

6. Com quem você mora atualmente? * 

Pais. 

Mãe. 

Pai. 

Avó/Avô 

Parentes 

Esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 
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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. 

Documentários, programas informativos e/ ou educativos 

Opção 6 

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: * 

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. 

metrô 

Outro: 

 

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

considera adequado: * 
Bom 

Regular 

Ruim 

Organização geral da escola 

Direção 

Corpo Docente 

Serviços de Secretaria 

Orientação Educacional 

Orientação Disciplinar 

Qualidade do Ensino 



 

 

113 

 

Merenda 

Limpeza e Higiene 

Segurança 

Biblioteca 

Laboratório de Informática 

Relacionamento entre colegas 

Relacionamento entre professores e alunos 

Relacionamento entre alunos e direção 

Organização geral da escola 

Direção 

Corpo Docente 

Serviços de Secretaria 

Orientação Educacional 

Orientação Disciplinar 

Qualidade do Ensino 

Merenda 

Limpeza e Higiene 

Segurança 

Biblioteca 

Laboratório de Informática 

Relacionamento entre colegas 

Relacionamento entre professores e alunos 

Relacionamento entre alunos e direção 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim. 
Sua resposta 
 

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

trabalho. * 

Sua resposta 
 

ENVIAR 

 

Diagnóstico da realidade escolar - Responsáveis 
Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/resposnáveis e conhecer 

a sua opinião a respeito do ambiente 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 seu(a) filho(a). Os dados 

serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

*Obrigatório 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante: * 

Pai 

Mãe 

Padrasto 

Madrasta 

Outro 

2. Qual o seu sexo? * 
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Masculino 

Feminino 

3. Qual a sua faixa etária? * 

Até 29 anos. 

De 30 a 40 anos. 

De 41 a 50 anos. 

De 51 a 60 anos. 

+ 61 anos. 

4. Como você se autodeclara? * 

Branco (a) 

Pardo (a) 

Preto (a) 

Amarelo (a) 

Indígena (a) 

Não sei 

5. 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. 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na 

família? * 

Nenhuma escolaridade. 

Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

Ensino médio. 

Ensino superior. 

A família não possui um homem responsável. 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável? * 

Nenhuma escolaridade. 

Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

Ensino médio. 

Ensino superior 

8. Em que Região Administrativa você mora? * 
Escolher 

9. Qual tipo de moradia que você vive? * 

Casa. 

Apartamento. 

Própria. 

Alugada. 

Cedida. 

10. Na sua casa tem carro? * 

Não. 

Sim, um. 
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Sim, dois. 

Sim, três. 

Sim, quatro ou mais. 

11. Na sua casa tem quartos para dormir? * 

Não. 

Sim, um. 

Sim, dois. 

Sim, três. 

Sim, quatro ou mais. 

12. Na sua casa tem computador? * 

Não. 

Sim, um. 

Sim, dois. 

Sim, três. 

Sim, quatro ou mais. 

13. 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. 

4. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir? * 

Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

Esporte. 

Jornais. 

15. Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você 

considera adequado: * 
Bom 

Regular 

Ruim 

Organização geral da escola 

Direção 

Corpo Docente 

Serviços de Secretaria 

Orientação Educacional 

Orientação Disciplinar 

Qualidade do Ensino 

Merenda 

Limpeza e Higiene 

Segurança 

Biblioteca 

Laboratório de Informática 

Relacionamento entre colegas 

Relacionamento entre professores e alunos 

Relacionamento entre alunos e direção 

Organização geral da escola 

Direção 

Corpo Docente 

Serviços de Secretaria 

Orientação Educacional 
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Orientação Disciplinar 

Qualidade do Ensino 

Merenda 

Limpeza e Higiene 

Segurança 

Biblioteca 

Laboratório de Informática 

Relacionamento entre colegas 

Relacionamento entre professores e alunos 

Relacionamento entre alunos e direção 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim 
Sua resposta 
 

16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à 

melhoria do nosso trabalho: 
Sua resposta 
 

ENVIAR 
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 04 DE BRASÍLIA 

FICHA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR 2018 

  

 

 

Aluno:          Ano/Turma: ____                     

Professor(a): _________________ 

Adequações curriculares propostas – 1º BIMESTRE/2018. 

OBS: Os componentes deverão ser preenchidos pelo professor, conforme necessidade 

de priorização de disciplinas. 

 

Componentes Objetivos 

(Expectativa de 

aprendizagem) 

Conteúdo Estratégias 

utilizadas 

Avaliação 
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Revisando a Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

- 2019 

Prezado grupo 1, 

Vocês  participarão da revisão da nossa Proposta Pedagógica analisando nossos Projetos. A 

missão de vocês será, diante dos projetos que temos, avaliar o que está bom e o que precisamos 

modificar, excluir ou sugerir novos projetos. Para isto usem a criatividade. Vocês podem 

apresentar suas conclusões e sugestões em forma de cartazes, desenhos, jograis, carta, paródia, 

ou outra a critério de vocês. 

A escola que temos Na escola que queremos 

Manter Modifica

r 

Nossa sugestão 

Festa Junina os 

valores 

   

Gincana do estudante    

Passeio do estudante    

Valorização do idoso 

– realizado nas aulas 

de PI 

   

Semana de Educação 

para a vida 

   

Consciência Política 

e Histórica da 

Diversidade 

(culminância no dia 

da Consciência Negra 

– 20/11) 

   

Projeto de leitura – 

realizado nas aulas de 

PI 

   

Meio Ambiente – 

realizado nas aulas de 

PI 

   

Mostra de Cultura e 

Ciências 

   

Grêmio estudantil    

Jogos interclasse    

A escola que temos Na escola que queremos 

Manter Modifica

r 

Nossa sugestão 
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Laboratório de 

informática 

   

Jornal da escola    

Olimpíada da 

matemática 
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Revisando a Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

- 2019 

Prezado grupo2, 

Vocês participarão da revisão da nossa Proposta Pedagógica fazendo o diagnóstico da 

nossa realidade escolar. A missão de vocês será visitar as dependências da escola 

observando a “Escola que temos”e, o que precisamos fazer para que ela se torne a 

“Escola que queremos”. Após a visita, usem a criatividade para apresentar suas 

conclusões e sugestões para os outros grupos. Vocês podem apresentá-las em forma de 

cartazes, desenhos, jograis, carta, paródia, ou outras  a critério de vocês. 

A escola que temos Situação atual A escola que queremos 

Laboratório de 

informática 

  

Salas de aula   

Pátio interno   

Área interna na 

frente da escola 

  

Banheiros   

Cantina   

Quadra de esportes   

Sala de leitura   

Sala dos 

professores 
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Revisando a Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

- 2019 

Prezado grupo3, 

Vocês participarão da revisão da nossa Proposta Pedagógica fazendo a análise do nosso 

sistema de avaliações. Para isto, procurem se lembrar como são realizados os trabalhos, 

provas, atividades, as avaliações institucionais e todas as outras formas de avaliação 

utilizadas pela escola. Depois digam quais vocês gostam, acham necessárias, não gostam, 

ou sugiram alternativas. Escolham uma forma bem criativa para apresentar suas 

conclusões aos outros grupos: cartazes, paródias, jograis, etc. 

Tipo de avaliação Críticas e/ou sugestões 

Provas 

 

 

 

 

Seminários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando a Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 04 de Brasília 

- 2019 

Prezado grupo4, 

Vocês participarão da revisão da nossa Proposta Pedagógica fazendo a análise da missão 

da escola. Para isso vocês precisarão dar sugestões sobre o que pode ser feito na escola 

para cumpri-la e/ou sugerir modificações. Após a análise vocês precisarão encontrar uma 

forma criativa para apresentar suas sugestões aos outros grupos. Pode ser por meio de 

paródias, desenhos, cartazes, etc. 

Missão do CEF 04 de Brasília: 

 Proporcionar uma educação de qualidade aos alunos do Centro de 

Ensino Fundamental 04 de Brasília visando a construção de indivíduos 

autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar e transformar a 

sociedade em que vivem, dentro de uma perspectiva de educação integral 

para que se desenvolvam em todas as suas dimensões (intelectual, 

emocional, social, artística, física e motora). 
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Sugestões e críticas: 
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Prezado grupo5, 

Vocês participarão da revisão da nossa Proposta Pedagógica analisando nosso horário de 

intervalo (recreio). Depois, façam sugestões e/ou críticas para tornar este momento bem 

aproveitado pelos estudantes e escolham uma forma bem criativa para apresentar suas 

considerações aos outros grupos. Vocês podem fazer cartazes, paródias, mímicas, etc. 

O intervalo que temos O intervalo que queremos 

Tempo de intervalo 

 

 

 

Atividades realizadas 

 

 

 

Local para o lanche 

 

 

 

Lanche da escola 
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- 2019 

Prezado grupo6, 

Vocês participarão da revisão da nossa Proposta Pedagógica analisando o relacionamento 

dos alunos nos mais diversos momentos e espaços da escola. Acontecem situações de 

Bullying, violência e desrespeito? Como é o tratamento com os alunos especiais? Depois, 

dêem sugestões sobre o que a Escola pode fazer para melhorar o relacionamento entre os 
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estudantes e escolham uma forma bem criativa de mostrar suas sugestões para os outros 

grupos (cartazes, paródias, textos, desenhos, etc.) 

Relacionamento entre alunos que 

temos 

Relacionamento entre alunos que 

queremos 
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- 2019 

Prezado grupo7 

Vocês participarão da revisão da nossa Proposta Pedagógica analisando no Regimento 

Interno da escola os itens que gostariam de alterar ou elogiar. Depois escolham uma forma 

bem criativa de apresentar suas conclusões para os outros grupos. Pode ser por meio de 

paródias, desenhos, cartazes, etc. 

Itens que querem elogiar Itens com sugestões de modificações 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


