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“Ser um educador é ser um poeta do amor. Educar é acreditar na vida e 

ter esperança no futuro. Educar é semear com sabedoria e colher com 

paciência.” Augusto Cury  
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APRESENTAÇÃO 

 

 O Projeto Político Pedagógico é um importante instrumento de 

organização escolar cuja dimensão, mais que política, é a contribuição para a 

formação de uma consciência coletiva de cidadania no ambiente escolar. Tem a 

finalidade de explicitar a intenção de construção coletiva de uma escola cidadã, 

democrática e de qualidade, envolvendo efetivamente educadores, pais, 

estudantes, agentes educacionais e comunidade.  

A elaboração do PPP é uma necessidade, haja vista que toda escola 

precisa registrar seus dados, situar-se no contexto social, renovar-se 

planejando a curto, médio e longo prazo, sistematizar a sua prática, bem como, 

descrever sua dinâmica, e disso dependerá a sua história atual e futura. O 

Projeto Político Pedagógico, previsto nos artigos 12 e 13 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) como Proposta Pedagógica ou 

como Projeto Pedagógico (art. 14, inciso I), objetiva democratizar e 

descentralizar as decisões pedagógicas, organizacionais e jurídicas da escola, 

com vistas à participação de todos os envolvidos no processo de educação 

escolar. 

 Enquanto construção coletiva da identidade da escola, o Projeto 

Político Pedagógico pressupõe um projeto de acordo com a concepção de 

Homem, de Sociedade, de Escola, de Trabalho, de Educação, de Cultura, de 

Tecnologia, Cidadania, Letramento, entre outros aspectos inerentes à práxis 

pedagógica, fundamentado na democracia e na justiça social, sendo a escola, 

portanto, a responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão.  

O Projeto Político-Pedagógico é um permanente processo de discussões 

das práticas, das preocupações individuais e coletivas, dos obstáculos aos 

propósitos da escola e da educação, e, portanto, não temos a pretensão de 

considerá-lo um trabalho acabado, mas sim contínuo e flexível capaz de ser 

modificado de acordo com as necessidades da escola. 

                Cabe ressaltar a importância desse instrumento como um Projeto Político 
Pedagógico  que se constitui de um esforço coletivo que envolve toda a comunidade 
escolar, reunida em assembléias específicas e coordenações pedagógicas com o 
objetivo de materializar um documento que conduza esta Instituição Pública a seu 
destino que é proporcionar uma educação   que possa  elevar  o nível de aprendizado 
de nossos  educandos. Esse Projeto faz uma retrospectiva das atividades pedagógicas 
desenvolvidas na escola nos anos anteriores. Logo após vem  fazendo o diagnóstico da 
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situação atual da escola para mostrar  sua Função Social  e os objetivos  que  vão 
norteia nossas práticas . 
 
 

 

Como se deu a elaboração do Projeto 

Para construção deste documento iniciamos com uma primeira reunião 

de pais destinada apresentação da equipe, esta reuniãotambém foidestinada a 

atualização do PPP. A equipe gestora explanou sobre o funcionamento da escola, 

organização pedagógica e sobre os projetos que serão realizados durante o ano 

letivo os paisesclareceram suas dúvidas e opinaramsobre algumas ações que a 

escoladeve realizar para reduzir as brigas desnecessáriasentre outras. 

Na Semana Pedagógica separamos um dia para, trabalharmos com os 
professores, organizar as atividades e projetos que serão desenvolvidos durante o ano 
resultando no nosso calendário anual. 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 projetosforam estruturados 

pelos professores, coordenadorese Equipe gestora. 

    No início do ano todas as turmas do turno matutino realizaram uma atividade para  

que os estudantes pudessem  escrever sobre a escola que desejavam. As redações 

estavam muito boascom variasreflexões sobre as atividades que desenvolvemos na 

escola eo que eles gostariam quemelhorasse na escola na mesma. Itens: 

90%reclamaram da falta de sal na merenda; 

100% disseram que o mais os incomodam na escola é a lamanaárea de 

desembarque dos ônibus. 

90% os alunos  amam  a atividade dos jogos  escolares desenvolvida na 

semana do estudante. 

95%Achama escola ótima; 

1% Criticou o sistema de Ciclo de aprendizagem dizendo que isso faz 

com que os jovensestudantes de escola públicasejam excluídos na corrida de 

umaboa faculdade e um bom emprego. 
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 Além do trabalho realizado pela professora para saber a opinião dos 

alunos a Coordenação regional de Ensino disponibilizou alguns questionários que 

trabalhamos no dia Letivo Temático. Os questionários foram encaminhados 

também as famílias o resultado destes ocasionaram  algumas ações de imediato.  
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HISTORICIDADE 

 

A historia de nossa escola está entrelaçada à do Instituto Dom Orione, pois o 

trabalho de Educação sistematizada teve inicio com a fundação da Obra Orionita em 

Brasília, pelos Padres AlvisiTiveron e Giovani Galaverna, em 1968. Foi implantado, na 

ocasião, um Centro de Assistência Social que atendia os menores carentes enviados 

pela Secretaria de Serviço Social. As crianças encaminhadas para o Instituto passavam 

antes por uma triagem no Serviço Social.  

Para dar atendimento a esses menores, o Padre Mário Scalco procurou a, 

então, Fundação Educacional do DF (FEDF) e firmou-se o convênio. O Instituto Dom 

Orione cedeu o prédio e a FEDF as/os professores. O primeiro grupo de estudantes era 

composto por crianças internas de 1ª à 4ª série, classificadas por testes aplicados pelo 

professor, sob a orientação da FEDF e foram distribuídas em duas turmas, uma com 1ª 

e 2ª séries e outra com 3ª e 4ª séries, com a mesma professora, que contava com a 

ajuda do Padre Mário. 

A Professora Nilza e o Padre Mário, iniciaram a divulgação do trabalho 

educacional ali desenvolvido usando os recursos de que dispunham. Desse modo foi 

crescendo o número de alunos; foi preciso outra professora e, com o crescimento, foi 

também preciso uma direção. 

Até 1993, as crianças do diurno eram atendidas por professores da FEDF, e a 

alfabetização de adultos, no noturno. Era um trabalho realizado pelos seminaristas sob 

a coordenação de um professor. Somente a partir de 1994 o quadro passou a ser só de 

professoras/es da FEDF atual SEEDF. 

Foi em 1990 que se iniciou o atendimento as pessoas com deficiência. Em 1996, 

por meio do projeto da Professora Nilza Alves Teixeira Lima, o atendimento às/aos 

alunas/os com necessidades educacionais especiais foi ampliado. 

A escola mudou de nome a partir de 26 de julho de 1996; de Instituto Dom 

Orione passou a chamar-se Centro de Ensino de 1º Grau 06 de Brasília e atualmente, 

Centro de Ensino Fundamental nº 06 de Brasília, oferecendo Ensino Fundamental nas 

Séries Finais de (6ºao 9º anos), para se atender a perspectiva dos Ciclos de 
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Aprendizagens, Educação Especial - Deficientes Mentais (DM) e Deficientes Múltiplos 

(DMU) que tem como base a melhora da qualidade de vida dos estudantes atendidos 

nas Classes Especiais e oProjeto Orioninhoque propõe um Atendimento Integral ás/aos 

estudantes das escolasCEF 06 de Brasília e SHISUL. 

Nossa escola tem um diferencial de todas as outras escolas da rede, pois a 

mesma funciona desde sua criação em sistema de Comodato que é renovado a cada 

ano.  O comodato prevê algumas clausulas que devemos obedecer, grosso modo 

podemos dizer que a SEEDF fornece os recursos Humanos e Financeiros para manter a 

escola funcionando. 

Caracterização Física  

A escola localiza-se no Lago Sul e o prédio é locado  por um comodato entre o 

Instituto Dom Orione e a SEEDF, contendo uma área física construída em alvenaria, 

assim distribuída: 

 

Corredor das salas de aula 
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Infraestrutura: 

12 salas de aula 01 Deposito de Gêneros 

01 Sala de Apoio Aprendizagem 01 Deposito de Material e apoio aos 
serviços Gerais. 

01 sala de Orientação educacional 01 Deposito Pedagógico 

01Sala para os auxiliares da Limpeza e 
Cozinha 

O1 Mecanografia 

01 sala de Coordenação 01 Arquivo da Secretaria Escolar 

01 Direção 01 para professores e profissionais de 
Limpeza, Cozinha e Vigilância. 

01 Biblioteca 01 banheiro para servidores só com 

Chuveiro; 

 

01 Secretaria 01 banheiro para alunos 

01 Cantina escolar 01 banheiro para alunas; 

 

02 pequenos pátios cobertos para 

atividades com alunos e professores. 

 

01 banheiro para deficiente físico 

 

Contém, ainda, uma área externa de aproximadamente 10000m², funcionando 

como pátio de recreação e espaço para outras atividades, com duas quadras de 

esportes descobertas. 

Fotos das Quadras 

O maior sonho  de nossa comunidade é ter uma quadra coberta para 

melhorar as práticas esportivas. 
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Em um prédio anexo possuímos ainda 16 salas de aula, 01 sala de coordenação, 

01 e 5 banheiros deposito de material e onde funcionam as classes especiais, 01 oficina 

pedagógica onde as/os alunos fazem tapeçaria, bijuterias, artesanato, reciclagem de 

papéis entre outras atividades. 01 Sala de Musica, desde o inicio de 2015 os alunos 

atendidas/os contam com mais um atendimento que foi nomeado pelos professores 

como “Banda Percussiva do Instituto Dom Orione”. Hoje com a reforma das salas de 

aula no Instituto se faz necessário o aumento dos servidores de limpeza, pois os 

mesmos vêm sendo sobrecarregados com o tamanho de nossa escola e as diferentes 

demandas do que consideramos CEF 06 de Brasília. 
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Identificação da Instituição e Descrição da Equipe do CEF 06 de Brasília 

 

Centro de Ensino Fundamental 06de Brasília 
 

Endereço: SHIS QI 15 AREA ESPECIAL S/N 
 

Código do INEP: 53009584 
 

CNPJ:01008510/0001-78 
 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: E.F. 9 anos finais / 
 

3º Ciclo e Ensino Especial 
 

Número de Estudantes atendidos: 720 alunos 
 

CRE: Plano Piloto 
 

Telefone: 3901-7783 
 

E-mail: cef06bsb@gmail.com 
 

Localização: Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Descrição de Toda Equipe do CEF 06 de Brasília 

 

Equipe gestora:   
 

Itinerantes: 

Diretora: Cátia Teixeira 

Vice-diretora: Débora Bugardt 

Supervisor: Pedro Gomes 

Chefe de secretaria: Carla Cristina 
 

Equipe de Apoio: Maria Lizete  

 

Secretaria:  
Edney 

 

Corpo docente do Ensino Regular 
 

Coordenação Pedagógica  
 

Artes: GeorgiaeAdriana 

Português:Tânia,Jussara,  Marlete e 

Priscila. 

Matematia: Graziela, Gustavo, Junio 

e Ronaldo. 

Inglês: Adriana e Dolimar 

História:Alane, Ivanildo Mayara e 

Marcelo. 

Geografia: Amanda e Pedro 

Educação Fisica:Daniela,Lucas e 

Hudson 

Ciencias: Carla, Claudia, Fabricio e 

Frederico 

 

Daniele Correia Leite 

Kariza Dias Andrade Santana 

Shirley Holanda da Silva Rocha 

Luiz Francisco Peres  dos Santos 

 

Orientadora Educacional:  

 

Educador Social:  

 
Yone de Oliveira Iana  

Julia 

Corpo Docente do Ensino Especial: Professoras Projeto Orioninho: 

1-Andreia Pires/2- Andrea Cristina 

3-Alexandre/4-Andira/ 5-Aritana  

6- Ana Paula 7-Ceoma8-/Cristiane 

Paulina/9- Debora Hoffman/10-Elma,  

11-Fabiola de Lima/ 12-Greice Hellen 

13-HelioAraujo/14- Janayna/         15-

Juscilene/16- Katia Maria 

17- Katia Guedes/18-Lucinalva 

19-Susana/ 20- Silene Guedes     /     

21- Valdelice/22- Marly Cristina/     

23- Maria da Conceição/ 24- 

Liduina/25- Vanusa 

26-Maria Lucia/ 27- Maria Mercês/ 

28- Maria de Fatima/ 29 Tereza 

Cristina/ 30 Rosa / 32- Gilmara 

Professor de Educação física Especial:  

Ricardo Edy 

 

 

 

Ana Paula 

Maria Celia 

Maria Janete 

Maria Alice 

Janiele 
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Professores Readaptados: Professoras com Restrição: 

Jaqueline Gomide( biblioteca) 

Maria Cristina(Biblioteca e  reforço) 

Marta Lucia( apoio Direção) 

Bernadete (Cenografia e revitalização 

do espaço)  

Maria Regina apoio e reforço) 

Renata ( organização e disciplina) 

Valda ( auxilia alunos  com 

Transtornos) 

Vigilância: Merendeiras: 

Dirceu da Costa 

Nilton de Castro 

Jorge Aparecido 

Fabiana ( ate dia 01/04) 

Maria do Socorro 

Juscicleide 

Sonia 

 

Serviços Gerais:  

Andreia/ Ivanete/ Domingos 

Genoralva/Jeremias/ Marcio/ Rita e 

Diva 

 

Escuta Sensível/Psicologia: 

Trabalho desenvolvidos pelos 

estudantes psicologia da UDF 

 

Poliana Rúbia 

Lisa Minari 

Felipe Portella 

Cristina Soares 

Ana Cristina 

Alessandra Paula 

ConselhoEscolar:  CeomarRosa (Professora) 

 Debora HoffmaneFabiola de Lima 

Valdelice Alves 

Thiago Castro (aluno) 

Thaiany Vitoria ( aluna) 

DalvinaAraujo( mãe) 

Valcicleyde( mãe) 
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ORGANIZAÇÃO  

DOS RECURSOS HUMANOS  

Cargo 

Ocupacional  Quantidade  Carga horária  
Diretora  01  40 horas  

Vice – Diretora 01  40 horas  

Secretária  

Supervisor                                                                      
01  

01  
40 horas  

Apoio administrativo  01  40 horas  

Coordenador pedagógico  04  40 horas  

Pedagogo  01  40 horas 

Orientadora                              01 40 horas 

Professores (6ª a 9ª ano)  27 40 horas  

Professores (6ª a 9ª ano)  02 20 horas  

Professores (Projeto 

Orioninho) 
06 40 horas 

Professores 

atividadesEnsino Especial 
34 40 horas 

Servidores(conservação e 

limpeza)terceirizados  
08  40 horas  

Vigilância 04  12horas 

Professores (readaptados)  03  40 horas  

Servidores (com restrição 

de função)  

 

05 

 

 

40 horas  

Merendeiros  3 40 horas  
 

Educador Social      02 20h 
 

 

Os professores do CEF 06 procuram se qualificar para atender nossos 

educandos com métodos renovados de aprendizagem possibilitando a si e ao seu 

Estudante uma educação de qualidade de forma que possa garantir as aprendizagens. 

COMISSÃOPARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

Catia Teixeira (Diretora) DEBORA BURGARDT (VICE-DIRETORA) 

Luiz Perez ( coordenador) Kariza (coordenadora) 

YONE(ORIENTADORA) Renata ( Professora com Restrição) 

Pedro (supervisor)  
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

O Centro de Ensino Fundamental 06 de Brasília está localizado no SHISQI 15 área 

especial s/n Lago Sul - Brasília e atende neste ano uma clientela de 720alunos, 

oriundos do Paranoá, Itapõa, São Sebastião, Jardins Mangueiral e do Jardim ABC (GO). 

A escola funciona nos dois turnos atendendo ao Ensino Fundamental de6º ao 9 º anos 

do Ensino Fundamental de 09 anos, Ensino Especial e o Projeto Sócio – Educativo do 

Instituto Dom Orione. Nele, são desenvolvidas diversas atividades. 

 

 Como funciona o  CEF 06 de Brasília 

Atualmente a escola funciona nos turnosmatutino e vespertino obedecendo ao que 

preconiza os Ciclos de Aprendizagens conforme o quadro abaixo: 

Turno Horário Nº de Turmas Séries 
Matutino 7h30às 12h30 12 8 º, 9 º 

Vespertino 13h as 18h 11 6º, 7 º 

    

 

No Ensino Especial funcionamos da seguinte forma: 

Turno Horário Nº de Turmas Séries 

Matutino 7h30às  16 Classe Especial 

Vespertino 12h30 16 Classe Especial 

Educação Física  13h as 18h   

 

No Projeto Orioninho: 

Turno Horário Professores Séries 

Matutino 7h30às 12h30 03 Atividades 
Diversificadas e 
de reforço 
escolar 

Vespertino  03 Atividades 
Diversificadas e 
de reforço 
escolar 

 

NÍVEL/MODALIDADE NÚMERO DE 

ALUNOS 
NÚMERO DE 

TURMAS 
Numero de 

alunas e 

alunos 

Ensino Fundamental – Anos Finais ( 6º ao 

9º anos) Matutino 

8º anos 185 

9ºanos 178 

Total 363 

12 8º 96 Meninos 

8º 86 meninas 

9 º 85 meninos 
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9 º93 meninas 

Ensino Fundamental – Anos Finais (6º 

ano e 7º ano) 

6ºano 150 

7ºano 188 

Total vesp: 338 

12 6º 68 meninos 

6º 82 meninas 

7º85 meninos 

7º 103 meninas 

Educação Especial (DMU) 37 16  

TOTAL 738 40  

 

FAIXA ETÁRIA ATENDIDA: 

7º ano: 12 a 13 anos; 

8º ano: 13 a 14anos; 

9º ano: 14 a 15 anos; 

 

No ano de 2018   tivemos os seguintes resultados: 

Ano  Transferidos  Aprovados sem 

dependência  

Aprovados com 

dependência  

Reprovados  Afastados por 

abandono  

6º  18 201  6 1 

7º  12 183 13 5 -  

8º  13 191  3 -  

9º  10 27  0  

TOTAL  43 602 13 14 1 

 

TOTAL DE ALUNOS QUE CONCLUINTES DO  9 ANOS- POR  ANO DE NASCIMENTO 

ANO DE 

NASCIMENTO 

MASCULINO FEMININO 

APÓS 2005   

2005  1 

2004 4 6 

2003 5 4 

2002 3 4 

2001   

TOTAL 12 15 
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 Tabulação dos Questionários 

 

  Dos questionários   recebidos realizamos uma  análise das respostas e tabulação dos dados, 

constatamos que, dentre as famílias que responderam, nossa escola conta com boa avaliação 

em todos os aspectos, sendo que a maioria considerou todos os nossos serviços adequados. Os 

aspectos mais frágeis, segundo as famílias, são a merenda e  a limpeza consideradas  ruins. 

 Cabe ressaltar que apesar da pouca  participação nos questionários  temos uma  boa relação 

com  as  famílias   que acompanham  o planejamento e  apontam onde podemos melhorar. 

 

Resultado questionário  

1.-Responsável pelo aluno 
 

responsável pelo aluno número de respostas 

mãe 74 

pai 13 

padrasto 1 

outro(tio) 1 

madrasta 0 

 

 
 

2.-Faixa etária 

Faixa etária (pai) número de respostas 

até 29 anos 0 

de 30 a 40 anos 32 

de 41 a 50 anos 40 

de 51 a 60 anos 10 

mais de 61 anos 4 

74 

13 

1 1 0 

mãe pai padrasto outro(tio) madrasta

Responsável pelo aluno 
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3.-Autodeclaração 

 

Auto-declaração percentual 

pardo 64,29% 

branco 14,28% 

preto 21,43% 

 

 
 

4.-Renda declarada 

 

5.-Escolaridade do pai 

escolaridade do pai número de respostas 

nenhuma escolaridade 0 

ensino fundamental (1a a 4a. Série) 10 

ensino fundamental (5a a 8a. Série) 40 

ensino médio 40 

ensino superior 40 

0 

32 

40 

10 

4 

até 29 anos

de 30 a 40 anos

de 41 a 50 anos

de 51 a 60 anos

mais de 61 anos

Faixa etária - pai 

64,29% 
14,28% 

21,43% 

Autodeclaração 

pardo branco preto
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6.- Local de moradia 

Local de moradia percentual 

Jardins Mangueiral 50% 

Itapoã 11% 

São Sebastião 30% 

Lago Sul 1% 

Outra 8% 

 

 

7.-Tipo de moradia 

tipo de moradia número de respostas 

casa 40 

apartamento 0 

própria 60 

alugada 10 

cedida 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

11% 

30% 

1% 8% 

Local de Moradia 

Jardins Mangueiral Itapoã

São Sebastião Lago Sul

Outra

40 

0 

60 

10 

20 

casa apartamento própria alugada cedida

Tipo de moradia 



21 
 

 
 
8.-Número de computadores em casa 

número de computadores em casa número de respostas 

nenhum 10 

um 1 

dois 5 

três 5 

quatro ou mais 1 

 
9.- Frequência semestral de ida a cinema, museu ou teatro 

Frequência semestral de ida a cinema, museu ou teatro número de respostas 

não costumam 75%   

uma ou duas vezes 25%   

 

 
 
 
 
10.- TV/plataforma de internet 
 

TV/plataforma de internet número de respostas 

entretenimento 30 

esporte 40 

jornais 40 

 

  

75% 

25% 

Frequência semestral de ida a cinema, 
museu ou teatro 

não costumam uma ou duas vezes

30 
40 40 

entretenimento esporte jornais

Assiste na TV/plataforma 
de internet 
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11.-Avaliação do trabalho da escola (percentuais) 

 BOM REGULAR(+/-) RUIM 

Como você considera sua escola 95% 4,9% 0,1% 

Organização geral da escola 90% 9,9% 0,1% 

Direção 90% 9,9% * 

Corpo Docente 90%   

Serviços de Secretaria 60% 35% 5% 

Orientação Educacional 95%   

Orientação Disciplinar 95% 5% 0% 

Qualidade do Ensino 90% 10% 0% 

Merenda 5% 5% 90% 

Limpeza e Higiene 0% 10% 90% 

Segurança(**)    

Biblioteca    

Laboratório de Informática - - - 

Relacionamento entre colegas 90% 6% 4% 

Relacionamento entre professores e alunos 95% 5% 0% 

Relacionamento entre alunos e direção 96%  0,1% 

(*) 0,1% não conhece o trabalho 

(**) 90% gostaria que tivesse a presença do Batalhão fora da escola. 

Para solucionar o problema do lanche conversamos com as merendeiras 

para melhorar o tempero. Pegamos uma professora que cozinha muito bem 

para dar uma orientação sobre essa parte gastronômica.  

Em relação a falta de pavimentação da  área de desembarque  

encaminhamos para regional no ano de 2018 um pedido  para que a Novacap 

fizesse uma pavimentação que não oferecesse um impacto  ambiental. A 

solução que achamos viável seria de colocar bloquet, pois ele não interfere na 

impermeabilização dosolo. 
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Para cada item iremos montar uma ação para solucionar o problema 

descrito. 

Índice de Educação Básica ( IDEB) 
 

 OÍndice de Desenvolvimento de Educação Básica – IDEB desta Instituição foi de 
6.7, é resultante de um trabalho pedagógico focado no desenvolvimentode 
habilidadese competências para a formação plena de suas capacidades ecriticidade.  
 
 
 

CEF 06 DE BRASILIA 

Ideb Observado Metas Projetadas 
  

Escola

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
CEF 06 

DE 
BRASILIA 

4.0 3.8 4.7 5.3 5.5 5.6 6.7 4.0 4.4 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 

 
 
 
ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (ANEEs) / No 
Ensino Regular 
 

Déficit de Aprendizado (DPAC/TDA/DISLEXIA/TDAH)03 

Deficiência Física (DF.) 03 alunos 

DPAC13alunos 

Outros 03 alunos 

TDAH 21 alunos 

TDAH/ OUTROS 02 alunos 

DPAC/ OUTROS 01 alunos 

TC/OUTROS 01 alunos 

TOD 01alunos 

DPAC / Dislexia 01 aluno 

DPAC/TDAH/ OUTROS 01 aluno 

DISLEXIA 01 aluno 

 

           Para melhor atender um grupo de estudantesextremamente eclético, a equipe 
de apoio aprendizagemdesenvolveem coordenações pontuais  documentos  de 
adaptação  de acordo com a  necessidade de cada  estudante  Anees,  além da 
aquisição deconhecimento e desenvolvimento das capacidades cognitiva e emocional, 
buscamostrabalhar afetividade e a socialização no ambiente escolar bem como 
contribuiçãopara o desenvolvimento das potencialidades de cada do indivíduo. 
Logo, a base teórica- metodológica do currículo é a pedagogia histórica-críticoe a 
psicologia histórico-cultural, fundamentada na realidade socioeconômica de nossa 
comunidade. 
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 Em virtude de não possuirmos sala de recursos e tantos alunos com algum tipo 
de transtorno buscamos auxiliá-los com um trabalho efetivo do SOE, dos educadores 
sociais. E dosprofessores readaptados que atuam no reforço, como ledorescomo 
objetivo realizar umaaprendizagem efetiva. 
 

 

Função Social da Escola 

 

Garantir  uma aprendizagem significativa, pautada na qualificação da educação 
e nos princípios participativos e inclusivos, tornando-se um espaço de 
desenvolvimento pleno do educando e de socialização; preparando-o para exercer sua 
cidadania com responsabilidade e sabedoria por meio de sua criticidade ao indagar e 
agir; ao posicionar-se diante de situações cotidianas, nos âmbitos pessoal e coletivo. 
A luta da escola em preparar o aluno para o exercício consciente da cidadania, de 

forma a garantir uma vida digna para si e para a sociedade em que vive tem sido muito 

árdua devido às mudanças que vêm ocorrendo historicamente, onde os direitos têm 

prevalecido sobre os deveres. 

          Podemos dizer que sem Educação não há desenvolvimento e tão pouco 

crescimento. Entretanto, apesar de algumas políticas públicas educacionais 

apresentarem a situação da sociedade brasileira como positiva, está muito difícil 

trabalhar com a desigualdade de condições a que estão submetidas nossos educandos. 

            O  CEF 06 de Brasília precisa ser um espaço de socialização que possa possibilitar 

a construção e a apropriação do conhecimento adquirido valorizando cada etapa do 

conhecimento  

          Outro desafio pertinente à função social da escola é entender esses estudantes 

na sua condição de crianças e adolescentes compreendem-nos em suas diferenças, 

percebendo-os como pessoas que possam constituir sua trajetória histórica com 

percepções nítidas de valores, sentimentos e emoções. 

        Diminuir a  intolerância entre  nossos educandos também é algo que vamos 

perseguir durante o ano de 2019. Para isso vamos prepara ações que possam atingir 

positivamente nossos pupilos. 

        Tomando por base os documentos legais entende-se que a função social da escola 

é considerar o direito do estudanteà uma educação de qualidade e possibilitar as 

aprendizagens a partir da democratização dos saberes em uma perspectiva de inclusão 

considerando os eixos transversais:  
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 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS e 

ADMINISTRATIVAS  

 

O Projeto Pedagógico desta UE é a base de um trabalho traçado pela 

comunidade escolar em sua coletividade ativa e participativa em prol de suprir 

os anseios quanto ao alcance de uma educação significativa em sua plenitude, 

por meio de ações relevantes para se tornarem algo atrativo para o alunado 

que se encontra na fase infanto-juvenil. 

Num ambiente pedagógico comprometido com a aprendizagem, o 

educando tem seu direito garantido referente a sua liberdade de expressão, de 

aprendizagem quanto ao conhecimento científico, cultural, ético e social. O 

educando torna-se um ser pensante, único e atuante em seu meio social, que 

vai além dos muros da escola. 

A proposta pedagógica, ao serconstruída por todos os segmentos, 

funciona como um “porto seguro” a sua práxis pedagógica, o qual proporciona 

ao educador uma mediação agradável e com resultados visíveis quanto a sua 

contribuição à superação de limitações dos estudantes e a descoberta de 

talentos dos mesmos em meio à aprendizagem intelectual, cultural, afetiva e 

social. Todos se envolvem e atuam nesse processo. Vale ressaltar que, o 

importante é mediar a aprendizagem, como afirma Vygotsky, e não repassar o 

conteúdo de forma engessada.  

Assim, a função da escola é proporcionar um leque de descobertas e de 

conhecimento. No caminho de uma aprendizagem flexível e com essência. 

Essência essa denominada como educação qualitativa. 

 Neste contexto, a aprendizagem baseos componentes curriculares da 

modalidade dos anos finais do Ensino Fundamental para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade. O ato de avaliar será algo ainda mais contínuo e processual, 

numa perspectiva interdisciplinar. Proporcionando-asvariasvivências em sala de 

aula, fazendoo educador pensar e repensar sua prática, se auto-avaliando 

durante  mediação da aprendizagem. 

 Com areflexão questões como: “Para que ensinar? O que ensinar? 

Como ensinar? O que e como avaliar?” (Currículo em Movimento).  

 Gerir é direcionar, organizar, mediar relações interpessoais e estruturar 

oambiente escolar. E, dentre suas atribuições, a equipe gestora necessita, por 

meio desta proposta pedagógica, estruturar a distribuição financeira dos 

recursos do PDAF e PDDE (verbas governamentais) e verbas não 

governamentais arrecadas com eventos pedagógicos na UE, para melhor 

funcionamento da escolar, para atender pedagogicamente oseducandos, com 

recursos pedagógicos que aperfeiçoem o aprendizado. 
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      Para estudantes com defasagem em até dois componentes curriculares relativos ao 

ano anterior. Serão desenvolvidos projetos interventivos que vão sanar 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.  Desenvolver os ciclos ainda é muito difícil, pois com o aumento dos 

estudantesnaescolatemos  que buscar  parcerias para desenvolver  as intervenções  

para cada estudante.  

       Encaminhar os alunos para o Projeto Orioninho tem sido uma alternativa no 

desenvolvimento das atividades interventivas. 

 

        Com o objetivo de promover a Educação Integral que  pensa  a escola como um 

espaço de múltiplas funções  e convívio  social e cultural que  parte do principio   da 

formação integral  do ser humano. Os princípios da Educação Integral nas escolas 

Públicas do Distrito Federal a serem observados pelas escolas no planejamento, na 

organização e na execução das de Educação devem ser: 

 

 Integralidade: Este princípio tem como base a formação integral das crianças 

e adolescentes tendo como objetivo dar a devida atenção a todas as dimensões  
humana,  cognitivas e  sociais no processo de formação dos educandos 
considerando que as aprendizagens irão acontecer  ao longo da vida escolar, 
por meio de praticas educacionais que possam envolver as diversas  áreas de 
conhecimento. 
 

 Transversalidade: No principio da transversalidade devemos buscar 

promover o desenvolvimento seguindo a concepção interdisciplinar de 
conhecimento, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem 
de fora da escola. Vinculando  a aprendizagem aos interesses e problemas reais 
dos estudantes.  

O Currículo de Educação Básica da SEDF propõe também a sistematização e a 

implementação de um currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação 

aberta entre si, podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN,1997). 

Esses conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de idéias ou temas selecionados 

pelas escolas e em permanente mudança em torno dos eixos transversais além dos 

eixos integradores indicados pelas Diretrizes Nacionais para cada etapa. 

 

 Pluralidade cultural: Tratará da diversidade do patrimônio cultural 
brasileiro, reconhecendo a diversidade como um direito dos povos e dos 
indivíduos e repudiando toda forma de discriminação por raça, classe, 
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crença religiosa e sexo para que seja garantida a integridade e a 
dignidade do ser humano, conhecer seu corpo. 

  Princípio da unicidade entre teoria e prática: Visando garantir a unicidade 
entre teoria prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, é preciso 
privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, 
síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento.  
 

Intersetorialização é o diáologo: entre escola e políticas públicas de diferentes 
campos, em que projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 
articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos dentro do 
ambiente escolar.  
 

 Diálogo Escola e Comunidade:  O Diálogo Escola e Comunidade acontece 
quando ocorre uma transformação da escola num espaço comunitário, 
legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida, 
incorporando saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 
populares.  

 Territorialidade: Territorialidade significa romper com os muros escolares, 
entendendo a cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Para tal, é 
preciso mapear os potenciais educativos do território em que a escola se 
encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita 
parceria local com a comunidade. 

 Trabalho em Rede: Trabalho em rede traz a perspectiva de que o estudante 
não é só do professor ou da escola, ele faz parte da equipe da escola e da rede 
de ensino. 
 

 Princípio da interdisciplinaridade:  Para   realizar um trabalho integrado 

é essencial  é necessário  promover interdisciplinaridade favorecendo  uma 
abordagem com um  tema especifico em diferentes disciplinas a partir da 
compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do 
conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do 
conhecimento e do pensamento. 

       A interdisciplinaridade acontece em duas dimensões: no próprio componente 
curricular (intra) e entre componentes curriculares. 
 
 
 

 Princípio da Flexibilização:  Neste  principio o currículo define uma base 
comum mas garante certa flexibilidade para que as escolas selecionem e 
organizem os conteúdos considerando seus projetos político-pedagógicos e as 
especificidades locais e regionais de acordo com  suas necessidades  latentes na  
Instituição que possam  enriquecer o trabalho  com conteúdos  relevantes  para 
formação intelectual que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 
Tornar o currículo mais acessível   a  todos os educandos  e ressignificar os  
saberes para um bem comum. 
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Objetivos 

 

Objetivo geral: 

 Promover uma aprendizagem significativa por meio de ações 

pedagógicas relevantes, sistemáticas e contínuas que contribuam para a 

formação plena da identidade do aluno, em meio ao seu desenvolvimento 

cognitivo, social. 

 

 

Objetivos específicos:  

Pedagógicos 

*Resgatar o prazer em aprender nos alunos, desenvolvendo suas habilidades; 

 * Minimizar o número de dependência, reprovação; 

*Melhorar o índice no IDEB;  

* Promover ações contextualizadas no ambiente escolar, buscando aperfeiçoar as 

relações interpessoais entre os segmentos da comunidade escolar;  

* Potencializar a formação continuada dos professores, por meio das coordenações 

pedagógicas em estudos sobre temas relevantes, assuntos em dialógica ou ações 

pedagógicas para alavancarem a prática pedagógica. 

 * Realizar momentos de estudos sobre deficiências, educação especial, transtorno de 

conduta, autismo etc. 

 *Promover estudos com o corpo docente sobre atividades adaptativas referentes ao 

ensino especial;  

* Promover projetos que envolvam a interdisciplinaridade entre os componentes 

curriculares e eixos transversais contidos nos PCNs e Currículo em Movimento – anos 

finais do Ensino Fundamental; 

* Estimular as relações entre a escola e a comunidade, desenvolvendo atividades, 

eventos e parcerias em prol da aprendizagem; 

 * Elevar a autoestima do educando com projetos e ações que potencializem o respeito 

mútuo, a aceitação do outro, suas limitações e singularidades; 

* Realizar atividades com projetos que envolvam pesquisas, leitura e a 

interdisciplinaridade entre componentes curriculares;  
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* Promover palestras, atividades que envolvam o segmento de pais nos projetos;  

* Realizar passeios de cunho pedagógico no decorrer do ano letivo; 

*Compreender a cidadania como participação social e política, ao exercer direitos e 

deveres, adotando em seu modo de viver, atitudes de solidariedade e cooperação com 

seus pares;  

* Motivar ações pedagógicas que potencializem a reflexão do corpo docente sobre 

tomadas de decisões necessárias no cotidiano escolar referente ao rendimento dos 

estudantes;  

* Apoiar as intervenções do SOE quanto aos fatos que ocorrem no dia-a-dia e que 

necessitem de intervenção;  

* Potencializar habilidades artísticas dos estudantes ao participarem de eventos que 

trazem satisfação em cooperar como, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, 

(bullying), etc. 

 * Orientar as famílias quanto a sua participação eficaz no cotidiano escolar, desde o 

acompanhamento diário da vida estudantil dos filhos até a participação em atividades 

as quais promovam a interação entre escola e família; 

  *Diminuir a intolerância entre  nossos educandos. 

Administrativos 
 

* Incentivar a participação da comunidade nas atividades escolares por meio de 
encontros e reuniões que estimulem a importância da parceria escola/comunidade; 
 
* Fortalecer a participação do conselho escolar e aperfeiçoar suas ações por meio de 
Reuniões periódicas; 

* Dar uma orientação sobre essa parte gastronômica. 

* Otimizar os recursos financeiros destinados à  escola. 

* Entrar em contato com  a Administração  para tentar resolver o problema    da área 

externa  em que os alunos desembarcam para entrar  na escola. 

Financeiros 
 

*Revitalizar as contas da APM. 

* Favorecer  o uso  dos recursos do PDAF de forma otimizada procurando atender as 
prioridades da escola; 
 

* Investir na modernização de recursos de vídeo e áudio de acordo com  necessidades; 
 

* Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de autonomia, 

ética e moral da administração pública. 
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                 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

         Currículo: Atualmente, a educação assume um papel ainda mais decisivo neste 

mundo globalizado referente à transformação social autêntica e, conforme a 

Constituição Federal de 1988, no artigo 206, preconiza, “[...] a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola”.  

       Então, vale ressaltar que tal permanência, só será alcançada com sucesso se o 

projeto pedagógico da UE estiver de acordo com os anseios da comunidade, de forma 

que o mesmo seja um instrumento que vai nortear na participação dos estudantesde 

forma eficaz nas aulas e nas atividades propostas, no decorrer do ano.  

“A escola não pode mais ser um espaço fechado”. (Currículo em Movimento) Enfim, a 

escola é um espaço de aperfeiçoamento de ideias, ações e de reflexão para novas 

tomadas de decisões. Para isto, existem os pressupostos teóricos do Currículo em 

Movimento da Educação Básica da SEDF, em que currículo expressa ideia de interação 

entre disciplinas/matérias, planejamento de atividades a serem desenvolvidas na 

escola, dentre outras ações que envolvam tempo de execução de atividades, 

conteúdos selecionados e critérios de avaliação. 

      O Currículo de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação embasa-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-cultural e, de acordo com a opção 

teórico-metodológica, a lei assegura vários fatores, dentre eles a estrutura 

socioeconômica da população do DF.  

         A Pedagogia Histórico – Critica vem   auxiliar nossa prática  com o estudo dos  

conteúdos curriculares  buscando a vivencia social dos estudantes  como  elemento 

para a problematização diária  na escola. 

     Na  Psicologia – Histórico – Cultural destaca-se  pelo desenvolvimento psíquico  do 

estudante pois a  aprendizagem não ocorre  de forma solitária e  se faz   pela interação  

com o meio. 

 Assim, cabe-se ampliar tempos e espaços, sua história, crenças, identidade... Dessa 

forma, o currículo deve ser dinâmico, numa interação entre os princípios éticos, 

estéticos e epistemológicos. 

        O ensino público constitui um processo permanente de orientação ereorientação 

das políticas públicas que está emconstantedesenvolvimento socioeconômico e com a 

prática pedagógica consciente de sua função na sociedade em que vivemos. 

        A democratização do ensino público é à base da proposta do Currículo em 

Movimento da rede da SEDF, com a significância de romper com o caráter elitista, 

enciclopédico, classificatório e estanque, engessado na memorização e com pouca 

serventia.  
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     Assim, democratizar o ensino reflete ações inovadoras quanto ao ato de aprender, 

com o direito de expressar opiniões, com discussões de concepções, numa vertente de 

definição de intencionalidade social e política.  

Cabe a todos os segmentos da escola exercer a função de organizar o trabalho 

pedagógico de forma que as estratégias sejam traçadas em coletividade, no âmbito 

pedagógico e administrativo, sendo o projeto pedagógico proposto, refletido e 

vivenciado em sua totalidade. 

       Segundo Marçal (2001) é da junção dos diversos saberes, aspirações, sonhos e 

realidades que fará da escola a escola que almejamos. Assim, esta organização torna-

se algo de suma relevância para o andamento plausível da proposta pedagógica e com 

isso, a inclusão social é um fator que não pode ser esquecida nesse processo de 

organização do trabalho pedagógico. 

        A organização do trabalho no CEF 06 de Brasília  encontra respaldo no artigo 12 da 

Lei n.º 9.394/9 6 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), que prevê, 

entre as  incumbências dos estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na 

elaboração e execução do projeto político-pedagógico; no artigo 23 da Lei n.º 

9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade na organização do trabalho 

pedagógico. 

        Os ciclos de aprendizagem apresentam possibilidade de se recorrer diversas 

formas pedagógicas a fim de contemplar os vários 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 consideram que o processo de ensino e aprendizagem tem 

como ponto de partida as  práticas sociais nas quais professores e estudantes estão 

inseridos.  

Os ciclos caracterizam-se pela relação entre os processos de ensinar e de 

aprender, pela ampliação dos tempos de aprendizagem, pela utilização meio 

diversificada com fins pedagógicos, pela progressão continuada e pela avaliação 

formativa. Como a Parte Diversificada norteada pelos Temas Transversais do 

“Currículo em Movimento” da SEEDF, vem sendo desenvolvida sob a forma de 

atividades e projetos contextualizados, para que sejam trabalhados de forma integrada 

com a plena observância dos princípios de relacionamento e sequencia, levando o 

estudante a uma formação básica de qualidade seguindo os preceitos da Educação 

Integral assumida no currículo da SEEDF propõe que todas as atividades desenvolvidas 

sejam entendidas como educativas e curriculares fazendo parte de um projeto 

curricular integrado que oferece oportunidades para aprendizagens significativas e 

prazerosas, propiciando vivências multidimensionais, distribuídas em uma carga 

horária curricular. 

Sendo, pois, o currículo em movimento um documento norteador na 

construção e organização do trabalho pedagógico da escola e na utilização de 

estratégias didático-pedagógica, cabe ressaltar que a escola tem buscado, na medida 

do possível, promover discussões em torno de uma visão mais ampla do educando: 
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“Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, 

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

essência, na inefável complexidade de sua presença. E a educação é uma prática social, que 

une os homens entre si em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, 

instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da 

comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa 

instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado 

debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que 

buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que 

igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, 

ressignificá-la. ” 

Pensando no  currículo como um instrumento  que assegura um maior 

desempenho dos  estudantes.  Realizamos  uma  proposta para os alunos com 

defasagem em até dois componentes curriculares relativos ao ano anterior.  

Desenvolvemos ações de reforço para que estes estudantes  sejam atendidos em suas 

necessidades específicas de aprendizagem, essas atividades são desenvolvidas por 

professores readaptados e voluntários.  Toda  a  equipe  tem trabalhado para 

promover  soluções pedagógicas  afim de melhorar o ensino e a aprendizagem de cada 

educando. 

 

 

 
Organização do Trabalho Pedagógico e Curricular da Escola 

 

     O  CEF  06 de Brasília   norteia seu trabalho pedagógico  com  o 3º Ciclo  para as  

aprendizagens  que tem como  objetivo  aprimorar o processo de ensino 

aprendizagem,  avaliando e reavaliando  nossos educandos. 

     O  Terceiro Ciclo  apresenta  uma  organização de ensino  em  Blocos  com  dois anos  

de duração.   Os  educandos são enturmados  de acordo  com  suas  necessidades  de 

aprendizagens, e  há  possibilidade  de retenção dos  mesmos  no bloco   final do bloco. 

    No turno  matutino  temos 12 turmas:   (seis turmas de 8º e  seis  turmas  do 9º). E 

no  turno vespertino temos 12 turmas : ( seis turmas de 6º e  seis turmas de 7º) 

Bloco I  

6º ano A, B, C, D, E,F    -  Vespertino 

7º ano A, B, C, D, E,F     13 H às 18H 

Bloco II     

8º A, B, C, D, E,F           Matutino 

9º A, B, C, D, E,F     7h30 às 12h30m 
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Em  cumprimento ao calendário escolar da SEEDF  temos 200 dias  letivos. 

 

 Como  se dá  a relação da  Escola com  a  comunidade  

     Como nossa comunidade não  faz parte  da  localidade  em que    está inserida, 

nosso  relacionamento ocorre  em momentos  pontuais, mas  sempre estamos  abertos  

a  receber  os pais  e  até mesmo os moradores locais.   Outros momentos em que a 

comunidade participa são nas  coordenações pedagógicas e  conselho participativo. 

        

 

Como funciona o  CEF 06 de Brasília 

Atualmente a escola funciona nos turnos matutino e vespertino obedecendo ao que 

preconiza os Ciclos de Aprendizagens conforme o quadro abaixo: 

Turno Horário Nº de Turmas Séries 
Matutino 7h30às 12h30 12 8 º, 9 º 

Vespertino 13h as 18h 11 6º, 7 º 

    

 

No Ensino Especial funcionamos da seguinte forma: 

Turno Horário Nº de Turmas Séries 

Matutino 7h30às  16 Classe Especial 

Vespertino 12h30 16 Classe Especial 

Educação Física  13h as 18h   

 

No Projeto Orioninho: 

Turno Horário Professores Séries 

Matutino 7h30às 12h30 03 Atividades 
Diversificadas e 
de reforço 
escolar 

Vespertino  03 Atividades 
Diversificadas e 
de reforço 
escolar 

 

NÍVEL/MODALIDADE NÚMERO DE 

ALUNOS 
NÚMERO DE 

TURMAS 
Numero de 

alunas e 

alunos 
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Ensino Fundamental – Anos Finais ( 6º ao 

9º anos) Matutino 

8º anos 185 

9ºanos 178 

Total 363 

12 8º 96 Meninos 

8º 86 meninas 

9 º 85 meninos 

9 º93 meninas 

Ensino Fundamental – Anos Finais (6º 

ano e 7º ano) 

6ºano 150 

7ºano 188 

Total vesp: 338 

12 6º 68 meninos 

6º 82 meninas 

7º85 meninos 

7º 103 meninas 

Educação Especial (DMU) 37 16  

TOTAL 738 40  

 

Objetivos da Coordenação 

 

A coordenação pedagógica é um local onde professores, coordenação, 

supervisão e direção poderão trabalhar para construir soluções para os problemas 

pedagógicos percebidos pelo corpo docente. Neste sentido apontamos alguns 

objetivos para nortear o trabalho pedagógico.  

 

Mapear prontos críticos do processo de ensino e aprendizagem.  

 Refletir sobre os pontos críticos apontados e propor atividades que possam 

aperfeiçoar o trabalho pedagógico oportunizando como espaço de reflexão do que foi 

planejado.  

 

A coordenação pedagógica é um local onde professores, coordenação, 

supervisão e direção poderão trabalhar para construir soluções para os problemas 

pedagógicos percebidos pelo corpo docente. Apontamos alguns objetivos para nortear 

o trabalho pedagógico.  

 Levando em conta o previsto na documentação da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. Exercida nas atividades cotidianas da escola por meio de participação efetiva, 

contribuindo na elaboração e implementação do projeto pedagógico da escola. Está 

integrada ao trabalho pedagógico da escola, na identificação, prevenção e superação 

de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. Visa ampliar as 

possibilidades do aluno de interagir na comunidade onde vive, favorecendo seu 

crescimento pessoal. 



35 
 

 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  
 
Exercida nas atividades cotidianas da escola por meio de participação efetiva, 

contribuindo na elaboração e implementação do projeto pedagógico da escola. Está 

integrada ao trabalho pedagógico da escola, na identificação, prevenção e superação 

de conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. Visa ampliar as 

possibilidades do aluno de interagir na comunidade onde vive, favorecendo seu 

crescimento pessoal. 

Formação em serviço: Equipe de Apoio 

 O tempo e o espaço reservados ao desenvolvimento dos profissionais docentes 

estão assegurados nos dias de coordenação pedagógica no âmbito da instituição 

educacional e na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, 

lócus privilegiado para que reflitam sobre o seu fazer pedagógico num ambiente de 

produção coletiva. Por isso, é importante defender o espaço da instituição educacional 

como unidade básica de mudança social e educativa, lugar onde crescem professor e 

aluno. 

 Torna-se pertinente defender o espaço da instituição educacional como 

unidade básica da mudança educativa, espaço institucional para inovação e melhoria 

e, simultaneamente, contexto privilegiado para a formação contínua de professores, 

no qual todos crescem juntos: professor e escola, ou seja, o conjunto de pessoas que 

trabalham, não só desenvolvendo o professor, como também as novas aprendizagens 

do exercício da profissão docente. 

Educador   Social e   Professores   Readaptados:  
Realizam atendimento  de reforço aos alunos portadores de Transtornos Funcionais 
(TOD, TDAH, TC, PAC), sendo ofertado reforço de disciplinas trabalhadas em sala de 
aula, auxiliando o aluno em suas dificuldades diárias com o conteúdo. 
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Concepção e Práticas e Estratégias de Avaliação 
 
          O Currículo de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação embasa-se 
na Pedagogia  Histórica-Crítica e Psicologia Histórico-cultural e, de acordo com a opção 
teórico-metodológica, a lei assegura vários fatores, dentre eles a estrutura 
socioeconômica da população do DF. Assim, cabe-se ampliar tempos e espaços, sua 
história, crenças, identidade... Dessa forma, o currículo deve ser dinâmico, numa 
interação entre os princípios éticos, estéticos e epistemológicos.  
Entendemos que o ensino público constitui um progresso permanente de orientação 
de políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento socioeconômico e com a 
prática pedagógica responsável e consciente. 

A avaliação é um processo que deve estar presente de forma contínua e 

sistemática e com o trabalho pedagógico planejado nas coordenações e desenvolvido 

pelo corpo docente junto ao corpo discente em sala de aula não poderia ser diferente.  

Precisamos fazer uma avaliação sistemática de todo o processo continuamente para 
correção necessária do caminho pedagógico que permitirá o aperfeiçoamento do 
aprendizado dos educandos. 
 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional devemos evitar a adoção 

da função classificatória da avaliação como única forma de avaliar, porque sua função 

principal não é esta, ela deve se preocupar com as aprendizagens. A avaliação é um 

elemento indissociável do processo educativo; possibilita ao professor definir critérios, 

planejar atividades e criar novas situações que gerem avanços na aprendizagem do 

educando. É importante ressaltar que não são os instrumentos ou procedimentos que 

definem a função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso 

que faz deles (HAJI, 2001). O professor tem autonomia para definir as estratégias que 

fundamentarão o fazer didático-pedagógico no cotidiano de sua sala de aula, devendo 

ser as mais diversas possíveis. Existe um rol exemplificativo e descritivo nas Diretrizes 

Pedagógicas do 2º e 3º Ciclos para as Aprendizagens e documentos oficiais da SEEDF, 

conforme destacamos abaixo:  

 Reagrupamentos;  Contrato didático;  Atividades diversificadas;Tempestade 

cerebral;  Estudo dirigido; Grupo de verbalização e de observação (GV/GO),  Seminário;  

Estudo de caso,  Júri simulado, Projeto Interventivo,  Portfólio entre outros . 

Procedimentos Avaliativos: 

Na avaliação formativa, a observação e o registro são instrumentos 

metodológicos fundamentais. Assim, para a realização do Relatório de 
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Desenvolvimento Individual  de cada estudante, os professores devem fazer registros 

diários para analisar a progressão de cada educando. 

Ao avaliar os alunos com necessidades Educacionais Especiais (ANEE), devemos 

observar as adaptações curriculares elaboradas em conjunto com o Serviço de Apoio 

Especializado. 

 O processo avaliativo deve fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo 

em que observa, registra e identifica, também aponta orientações para uma retomada 

de caminho, planejamento, objetivos e/ou conteúdos. Enfim, ele contribui para 

reflexões significativas sobre as condições de aprendizagem e todo o processo didático 

pedagógico. Utilizando-se  de vários instrumentos avaliativos, não sendo aceita uma 

única forma como critério de aprovação ou reprovação. Pesquisas, relatórios, 

questionários, testes ou provas interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas, 

dramatizações, cadernos, relatório das turmas, dentre outros; são recursos que 

possibilitarão o foco das ações avaliativas qualitativas prevalecendo sobre os aspectos 

quantitativos. Deve-se garantir o desenvolvimento da avaliação formativa, envolvendo 

as suas dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo avaliativo do 

educando. 

        Formas de avaliação utilizadas: Adotamos diferenciados instrumentos de avaliação 

(provas orais e escritas, seminários, produções textuais, portfólios, maquetes, entre 

outros.) com o intuito de tornar avaliação  inclusiva, privilegiando a conquista dos 

diversos saberes disponibilizando espaços alternativos para os alunos, não deixando de 

lado  os estudantes  com Necessidades Educacionais Especiais realizando  avaliações 

respeitando suas  necessidades e  possibilidades. 

    Dentro da proposta de avaliação nos Ciclos para as aprendizagens a Secretaria do 
Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF entende que na avaliação formativa 
estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se 
aprende. A avaliação formativa também é chamada de avaliação para as 
aprendizagens e não simplesmente das aprendizagens. A diferença é que a primeira 
promove intervenções enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve e a segunda, 
também denominada de avaliação somativa, faz um balanço das aprendizagens 
ocorridas após um determinado período de tempo, podendo não ter como objetivo a 
realização de intervenções (VILLAS BOAS, 2013). Dessa forma, as intervenções 
pedagógicas e didáticas serão pautadas na lógica do processo de aprendizagem dos 
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estudantes e não, exclusivamente, na lógica conteudista.     A avaliação formativa tem 
como foco o processo de ensino e aprendizagem e pretende aperfeiçoá-lo mediante o 
uso de uma perspectiva de interação e de diálogo, respondendo a professores e 
estudantes na lógica de feedback e da auto-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 intenção do CEF 06 é a progressão consciente de nossos educandos trabalhamos  

para que todos possam progredir dentro de suas dificuldades proporcionando assim 

uma aprendizagem significativa.  

       Para isso no inicio do ano isso analisamos os resultados dos estudantes no ano 

anterior  e preparamos  um documento para acompanhar as intervenções realizadas 

por cada professor para esses estudantes que  estavam nas turmas  de sexto e oitavos 

anos que ainda não  atingiram os objetivos propostos para o ano anterior . 

     Como ciclo de aprendizagem é definido em primeiro lugar pelas aprendizagens a 

que visa um  melhor desenvolvimento  da escolaridade associada aos conteúdos de 

ensino e os níveis de domínio e competências de cada ano.  

      Seguindo a idéia dos ciclos ao final do 1° Bloco (7° ano), os estudantes poderão 
progredir para o bloco subseqüente ou ficarão reprovados no (1° Bloco), de acordo 
com os critérios descritos:  
 

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

há defasagem de aprendizagem conforme os objetivos elencados no Currículo em 

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

componentes curriculares.  

Neste último caso, deverão ser desenvolvidos projetos interventivos no 2° Bloco, para 

sanar as  necessidades específicas de aprendizagem em busca de uma superação das 

dificuldades em regime de dependência . 

2. Reprovação no 1° Bloco de aprendizagem: Se dá  quando  é apresentada defasagem 
de aprendizagem em mais de dois componentes curriculares. Então, os estudantes 
deverão ser matriculados no mesmo bloco de aprendizagem (1° Bloco – 7° ano), com 
acompanhamento Interventivo  com o objetivo alcançar as aprendizagens.  
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3. Reprovação no 1° Bloco de aprendizagem por não freqüência: Neste caso o 
estudante não tem um grande numero de  falta  não alcançado  a presença mínima de 
75% do total da carga horária prevista para o ano letivo. O estudante retido nessa 
alternativa  faz com que seu tempo  no Bloco  aumente prejudicando o 
acompanhamento em projetos interventivos e reagrupamentos. 

 

 

CONSELHO DE CLASSE 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função de 

diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções alternativas, 

elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação de objetivos 

e metas, envolvimento, coleta de evidências de mudanças de comportamento, etc. 

Compete ao Conselho analisar todos os aspectos que influenciam o processo de 

ensino e de aprendizagem, bem como confirmar a promoção ou não do aluno. Essa 

última competência não deve ser preponderante, visto que uma série de outras 

possibilidades possa e deve ser buscadas pelo professor e pelos gestores, por ocasião 

das reuniões desse Conselho. 

O Conselho possibilita aos professores excelentes oportunidades para uma 

auto-avaliação em relação ao trabalho desenvolvido com seus alunos, em face dos 

novos parâmetros apresentados por seus pares. A grande finalidade do Conselho de 

Classe é, pois, diagnosticar as causas dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar 

ajudas adequadas indispensáveis à superação de tais deficiências. 

Para que as reuniões resultem em contribuições significativas para o processo 

avaliativo, alguns procedimentos e orientações devem ser observados: 

 O estudante não deve ser “rotulado” pelos professores; 

 As intervenções devem-se constituir em observações concretas a serem 

compatibilizadas entre professores de um mesmo aluno; 

 O aproveitamento de cada aluno e da turma deve ser debatido, analisando-se 

as causas dos baixos ou altos rendimentos; 

 As alternativas de solução para os problemas identificados devem ser indicadas 

e, consequentemente, implantadas e avaliadas pelos responsáveis. 
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Nosso Conselho está dividido nas seguintes etapas: 

1. Pré-conselho com professores conselheiros e sua respectiva turma; 

2. Pré-conselho com professores, coordenação e direção; 

3. Conselho participativo com todas/os envolvidas/os no processo ensino-

aprendizagem. 

No 4º bimestre não acontece o conselho participativo, as famílias são 

convocados para saber o resultado final de seus filhos. 

A participação das famílias e alunos junto ao Conselho não pode ser entendida 

como uma interferência externa no trabalho do professor visto serem eles os 

principais interessados nos processos desenvolvidos pela instituição educacional. Além 

do que, por força de lei, as famílias têm o direito de exigir a explicação dos critérios 

avaliativos usados pelos professores. 

 Ressalte-se que o Conselho de Classe não pode ser reduzido à constatação e à 

contemplação dos percentuais estatísticos de alunos aprovados e reprovados. Deve, 

ao contrário, promover e fortalecer, na comunidade escolar, o compromisso com o 

processo pedagógico por meio da reflexão e da discussão da prática, auxiliando na 

avaliação do cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a 

repetência escolar, e possibilitando, principalmente, a consolidação do “Currículo em 

movimento.” 

 O momento do Conselho de Classe Participativo é onde também acontece a 

avaliação institucional, que também é realizada nos dias letivos temáticos previstos em 

Calendário da SEEDF. 
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ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR  DA ESCOLA 
 
     
 
 
    A organização escolar  do  CEF 06 de Brasília, visa   assegura o  melhor desempenho 
de nossos educandos. A equipe gestora,  a  coordenação pedagógica, a coordenação 
e professores trabalham  para o desenvolvimento de um planejamento  pedagógico 
em  consonância  com os documentos  norteadores  e com  bases  nas necessidades 
de cada educando. 
      
  A proposta dessa organização escolar é atender ao desestímulo que o aluno vinha sofrendo 
dentro das perspectivas educacionais tradicionais (seriação): “Os ciclos para as aprendizagens 
estruturam-se por meio da gestão democrática, da formação continuada dos (as) profissionais 
da educação, da reorganização dos espaços – tempos para o direito de todos (as) os (as) 
estudantes de aprender, do fortalecimento de espaços da coordenação pedagógica e do 
conselho de classe, da articulação entre os três níveis da avaliação: aprendizagem (avaliação 
do desempenho dos (as) estudantes pelos(as) professores(as), institucional (avaliação do 
trabalho pedagógico e de larga escala (avaliação externa)” (Currículo Em Movimento , pg. 14). 
 

          Nosso currículo escolar foi elaborado em consonância com o Currículo em 
Movimento da Educação Básica e as Diretrizes Pedagógicos para Organização Escolar 
do 3º Ciclo de Aprendizagem, ambos documentos da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal que norteiam a organização pedagógica das escolas. Ele está 
estruturado de forma que proporcione a humanização dos sujeitos e a diminuição da 
desigualdade cultural e social. 
 
 
 

Como funciona o  CEF 06 de Brasília 

Atualmente a escola funciona nos turnos   matutino e vespertino obedecendo ao que 

preconiza os Ciclos de Aprendizagens conforme o quadro abaixo: 

Turno Horário Nº de Turmas Séries 
Matutino 7h30às 12h30 12 8 º, 9 º 

Vespertino 13h as 18h 11 6º, 7 º 

 

No Ensino Especial funcionamos da seguinte forma: 

Turno Horário Nº de Turmas Séries 

Matutino 7h30às  16 Classe Especial 

Vespertino 12h30 16 Classe Especial 

Educação Física  13h as 18h   

 

No Projeto Orioninho: 

Turno Horário Professores Séries 
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Matutino 7h30às 12h30 03 Atividades 
Diversificadas e 
de reforço 
escolar 

Vespertino  03 Atividades 
Diversificadas e 
de reforço 
escolar 

 

NÍVEL/MODALIDADE NÚMERO DE 

ALUNOS 
NÚMERO DE 

TURMAS 
Numero de 

alunas e 

alunos 

Ensino Fundamental – Anos Finais ( 6º ao 

9º anos) Matutino 

8º anos 185 

9ºanos 178 

Total 363 

12 8º 96 Meninos 

8º 86 meninas 

9 º 85 meninos 

9 º93 meninas 

Ensino Fundamental – Anos Finais (6º 

ano e 7º ano) 

6ºano 150 

7ºano 188 

Total vesp: 338 

12 6º 68 meninos 

6º 82 meninas 

7º85 meninos 

7º 103 meninas 

Educação Especial (DMU) 37 16  

TOTAL 738 40  

 
 
    O CEF 06 de Brasília possui um cronograma  com  todas as atividades  bem definidas  
para assegurar um maior acompanhamento de todas as ações  que vamos desenvolver 
ao  longo do  ano letivo. 
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PROJETOS DE 2019 

Os projetos que trabalhamos em  2018 foram reformulados esse ano de 

2019 para atenderas diversas necessidades  de nossos educandos. 

Proporcionar  vivências de uma escola que possa transmitir o 

conhecimento a todos de forma significativa, que valorize a cultura e o amor 

pela Terra. 

A escola, junto com sua comunidade escolar resolver e  visar o Projeto 

de Leitura e por essa razão esse ano de 2019  as atividades do Projeto de  

Língua Portuguesa de acordo com sua grade horária têm desenvolvido o 

Projeto de Leitura.  

No  PD 1 um Projeto do turno  matutino  a  professora  de Artes 

percebeu o grande interesse dos  alunos pelo celular e  então resolveu 

desenvolver um  projeto de  fotografia  utilizando o celular.  

No PD2 Os professores de ciências vão realizar o Projeto Horta  

utilizando duas formas diferenciadas. Uma das hortas será  feita utilizando 

garrafas pet´s trabalhando assim o respeito pelo meio ambiente tirando um 

material que seria descartado de qualquer forma na natureza ocasionando 

vários  desequilíbrios  ambientais. 

O trabalhar com aterra possui perspectiva aproximar os educandos a 

uma cooperação de todos  para  o exercício de cidadania  e  manutenção de 

nosso planeta. 

Nesse projeto horta os estudantes do ensino regular   vão realizar suas 

atividades   com os estudantes do Ensino Especial favorecendo  a integração de 

todos. 

No PD 3  no turno matutino os professores de educação física  vão 

desenvolver  no primeiro semestre arrumação da sala de expressão corporal  e 

no segundo  semestre os  trabalhos de expressão corporal e psicomotricidade.  
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No turno vespertino a professora de ciências trabalha no seu PD a 

meditação como forma de reduzir a ansiedade dos alunos  que  ela atende e  

reduzir os problemas  de  aprendizagem   causados por essa ansiedade  em alto 

grau. Outro trabalho que está desenvolvendo aliado as pratica de meditação é 

a confecção de mine jardins em vidros de conserva outro trabalho que tem a 

preocupação de ensinar cidadania e o cuidado com o meio em que vivemos . 

Passeios educativos 

Temos como hábito promover passeios com o intuito de oferecer alternativas culturais 

aos educandos, contextualizando conhecimentos e tornando o aprendizado 

significativo. 

 

 

Projeto de Musicoterapia e Banda Percussiva 
 
O projeto da banda percussiva  nasceu  do desejo de desenvolver o prazer de fazer   e 
ouvir  música como  um meio de desenvolver a   expressão e a linguagem. 
 

 

O Atendimento Integral aos Alunos, através do Projeto do Instituto Dom Orione, 

chamado “Projeto Orioninho” cuja filosofia é a assistência socioeducativa, religiosa, 

lazer e reforço escolar. A componente religiosa do Instituto se insere nas atividades 

devido à característica confessional da instituição parte do convênio/comodato que 

compõe o contexto da nossa escola. Os alunos selecionados pelo Instituto para o 

Projeto permanecem meio período no mesmo e o outro período na escola onde 

estejam matriculados, recebendo inclusive, almoço e lanches. 
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Alunos atendidos pelo Projeto Orioninho 

Interagindo com os alunos do Ensino Especial 

l  

Esse trabalho foi desenvolvido pelas professoras da Educação Especial em conjunto 

com os alunos do Projeto Orioninho que teve como objetivo principal  melhorar o 

convívio das crianças do projeto com os  alunos da educação especial. 

 

 

Ensino Especial 

A Educação Especial funciona em um prédio anexo com 16 turmas de Classe Especial  

em cada Turno com atividades voltadas ao Currículo Funcional. 

O Currículo Funcional é uma proposta de ensino que visa à melhoria da qualidade de 

vida diária dos nossos educandos. 

        Dentro do ensino especial trabalhos com um grande projeto chamado Arte de 

Brincar que são desenvolvidas  inúmeras atividades  voltadas para diversas temáticas  

envolvendo as datas comemorativas. Uma dessas   datas trabalhadas de forma 

brilhante gerou a participação pela primeira vez no concurso de desenho do Sinpro 

que teve como tema  o  Feminicídio. 
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Projeto de Saúde Mental dos Educandos 

No ano de 2018 iniciamos uma parceria com a UDF para que os estudantes de 

psicologia pudessem realizar um atendimento que nomeamos como Escuta Sensível. 

Objetivo do Projeto de saúde visa   auxiliar o aluno a enfrentar suas dificuldades, 

familiares e emocionais que tem afetado diretamente sua aprendizagem. 

    A rede terça a sexta-feira com intuito de auxiliar o trabalho  da orientação 

identificando   por meio dessa escuta os casos mais críticos   para que o Orientador 

possa encaminhar  para  os atendimentos que o estudante  necessita. 

Na semana de educação para vida desenvolvemos varias atividades que 

tem como objetivo melhorar  a convivência   e melhorar os vários 

comportamentos  que provocavam o bullying. Uma  dessas ações   é a Batalha 

de Rap. Utilizamos uma linguagem mais próximas de nossos educandos para  

atingirmos   nossa meta de diminuir a intolerância  entre seus  pares.  



47 
 

 

 

Outra atividade que desenvolvemos tem  a participação dos Arautos do 

evangelho que utilizam a música para  ensinar valores sem    entrar nas 

questões religiosas uma vez que  a escola  deve ter um caráter  laico. Essa    

parceria com   os Arautos do evangelho   tem  auxiliado  na melhora da 

disciplina dos  educandos. Eles utilizam os instrumentos para   mostrar a 

harmonia  e o respeito de cada  instrumento fazendo uma comparação  com  

respeito que cada estudante deve ter quando o professor esta transmitindo  o  

conteúdo para que cada um possa  aprender de forma  harmônica .
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Feira de Ciências, Artes e Cultura. 

Projeto que procura estimular o interesse dos estudantes com relação à Ciência, na 

sua concepção mais ampla, envolvendo-os ativamente na maneira como o 

conhecimento   científico é produzido e nas diversas formas de artes e expressões 

culturais. 

 

 

 

Atividade desenvolvida para o Chá Literário 

As atividades do Chá Literário têm como objetivo proporcionar uma reflexão sobre a 

temática do negro no Brasil e permitir que nossos estudantes possam exercer o 

protagonismo juvenil realizando  atividades    artísticase cultural em que escrevem o 

roteiro de suas apresentações e até a escolha dos figurinos 
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Projeto Gincana Cultural Junina 

 A gincana cultural nasceu do desejo de tornar arrecadação de gêneros em um 

acontecimento cultural onde os alunos se envolvem respondendo perguntas 

competem em provas de habilidade motora. O mais importante nesse projeto e 

desenvolver nos alunos o respeito mutuo o trabalho em equipe e a convivência com a 

diferença. 
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Organização Curricular da Escola/Objetivos de Aprendizagem 

 

6 ano  

 
COMPONENTE  OBJETIVOS 

 

 
 
Língua Portuguesa 
 
 

• Compreender e interpretar textos orais e 
escritos em diferentes situações de participação 
social. 
 • Valorizar a leitura como fonte de informação. 
 • 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. 
• Relacionar uma informação identificada no 
texto com outras pressupostas pelo contexto.  
• Identificar o tema/tópico central de um texto.  
• Relacionar, em um texto, assunto e finalidade 
com o tipo de texto.  
• Inferir o sentido de uma palavra ou de uma 
expressão considerando o contexto e/ou 
universo temático e/ou a estrutura morfológica 
da palavra (radical, afixos e flexões).  
• Estabelecer, na construção de sentido do 
texto, articulações entre termos pertencentes a 
uma família lexical ou de um mesmo campo 
semântico. 

 

Matemática •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.  

Ciências • Compreender conceitos básicos de Ciências 
Naturais. 
 • Reconhecer o ser humano como parte 
integrante da natureza e transformador do meio 
em que vive.  
• Compreender a interação dos seres vivos com 
a água. 
 • Compreender a interação dos seres vivos com 
o solo.  
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• Compreender a interação dos seres vivos com 
a atmosfera.  
• Entender a importância de ecossistemas e 
noções de sustentabilidade, bem como, a 
interferência humana no ambiente. 

História • Refletir sobre diferentes tipos de histórias e 
fontes históricas. 
 • Refletir sobre a diversidade cultural e relação 
entre os diferentes povos. 
 • Conhecer da cultura de diferentes povos. 
 • Associar da história dos diferentes povos com 
a nossa herança cultural. 
 • Compreender dos períodos da história grega. 
• Refletir sobre a influência da cultura grega 
para cultura ocidental e brasileira. 
 • Refletir sobre as conseqüências dos conflitos 
entre os povos na disputa de poder e território 
para a formação cultural. 
 • Refletir sobre a formação de um império e 
suas conseqüência sociais. 

Geografia • Compreender a importância da ciência 
geográfica e seus conceitos.  
• Reconhecer os diferentes lugares com suas 
características próprias e os diferentes modos 
de vida. 
 • Identificar os elementos naturais e culturais 
existentes na paisagem.  
• Compreender a transformação das paisagens 
naturais pela ação humana e criação das 
paisagens culturais.  
• Compreender como os elementos da 
paisagem dão identidade aos lugares. 
 • Identificar as diferentes formas de relevo que 
compõem o território brasileiro.  
• Identificar as regiões hidrográficas brasileiras. 
• Reconhecer a importância da água para a vida. 
• Reconhecer a relação entre o clima e suas 
paisagens. 
 • Identificar a ação humana como agente 
transformador das paisagens. 
 

Educação Física • Reconhecer a importância da hidratação 
antes, durante e após a prática esportiva. 
 • Reconhecer a importância do vestuário 
adequado durante a prática esportiva. 
• Reconhecer os benefícios da atividade física na 
promoção da qualidade de vida.  
• Identificar os jogos regionais, locais e de 
outras culturas. 
 • Identificar esporte educacional, de 
participação e de rendimento.  
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• Diferenciar esporte educacional, de 
participação e rendimento. 
 • Identificar as regras básicas das modalidades 
esportivas futsal, voleibol, handebol, 
basquetebol, Rúgbi e outras modalidades 
esportivas.  
• Identificar as regras de cada modalidade 
esportiva em situações pré definidas. 
 • Identificar os elementos técnicos 
(fundamentos) de cada modalidade esportiva.  
• Identificar as formações táticas de cada 
modalidade esportiva. 

Artes • Reconhecer as diferenças e especificações dos 
principais elementos da linguagem visual, ponto, 
linha, plano e volume. 
 • Identificar e reconhecer os elementos de 
composição em artes visuais. 
 • Reconhecer vocabulário apropriado de análise 
de obras de artes visuais.  
• Reconhecer e contextualizar as características 
fundamentais das obras de artes visuais. 
 • Identificar e contextualizar produções 
artísticas em suas diferentes manifestações.  
• Criar intimidade com o universo gráfico do 
desenho e da pintura. 
 

Inglês • Identificar o tema geral do texto.  
• Localizar informações específicas no texto. 
 • Inferir o significado de palavras e expressões 
de uso cotidiano em diferentes textos.  
• Reconhecer o uso adequado do imperativo em 
textos diversos. 
• Reconhecer a forma escrita de valores e 
numerais, datas 

 

 

 

7ºANO 

Componentes Objetivos 

 
Língua Portuguesa 

• Identificar em um texto ou em passagens 
de um texto o dialeto característico de uma 
região ou classe social.  
• Compreender e interpretar textos orais e 
escritos, verbais e não verbais.  
• Valorizar a leitura como fonte de 
informação, 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, interpretando 
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os outros, contrapondo-os quando 
necessário. 
 • Identificar o tema/tópico central de um 
texto  
• Identificar/analisar textos curtos 
produzidos com diferentes aspectos 
tipológicos em diferentes esferas.  
• Relacionar, em um texto, assunto e 
finalidade com o tipo de texto.  
• 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.  
 

Matemática • Resolver desafios e problemas que 
envolvam raciocínio lógico. 
 • 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. 
 

Ciências • Agrupar organismos invertebrados ou 
vertebrados de acordo com características 
dadas e que estejam denotadas em 
descrições e representações figurativas.  
• Agrupar organismos vertebrados (aves, 
mamíferos, répteis, anfíbios e peixes) de 
acordo com características do seu 
revestimento.  
• Explicar as características do corpo ou do 
comportamento de determinados seres vivos 
que os ajudam a viver em seu ambientes. 
 • Identificar bactérias, fungos, protozoários 
e/ou vírus a partir de descrições. 
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História • Reforçar a noção de temporalidade e 
entender as seqüências históricas. 
 • Compreender a formação política do 
mundo.  
• Compreender a diversidade religiosa e a 
origem das principais religiões do mundo. 
 • Compreender os diferentes tipos de 
relações sociais e as relações de poder. 
 • Perceber as conseqüências sociais dos 
eventos históricos para os dias atuais. 
 • Associar o avanço comercial com a 
diversidade e interação das sociedades. 
 • Refletir sobre os múltiplos tipos de 
tecnologia e suas conseqüências ao longo da 
história.  
• Refletir sobre a mudança de pensamento 
de uma sociedade e suas conseqüências.  
• Compreender o desenvolvimento contínuo, 
intenso, mas gradativo dos eventos históricos 
• Compreender os impactos da colonização 
na formação do povo brasileiro. 

Geografia • Compreender a formação do povo 
brasileiro. 
 • Identificar os fatores de crescimento e 
distribuição da população brasileira pelo 
território.  
• Reconhecer, identificar e valorizar os 
elementos das várias culturas que formam o 
povo brasileiro para entender a própria 
identidade.  
• Compreender a organização do espaço 
urbano e rural. 
 • Conhecer as principais características dos 
espaços rurais e urbanos no Brasil e verificar 
como eles estabelecem relações entre si e 
como se complementam na organização do 
espaço geográfico.  
• Reconhecer as regiões brasileiras e 
identificar suas diferenças e que cada região 
tem a sua identidade própria. 
 • Comparar os diferentes tipos de 
regionalização do território brasileiro. 
• Reconhecendo as principais características 
do Centro-Sul e os aspectos que caracterizam 
seu dinamismo econômico.  
• Compreendo o intenso desenvolvimento 
industrial urbano e suas conseqüências 
ambientais – degradação ambiental.  
• Identificar a região geoeconômica do 
Nordeste, suas características e contrastes 
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que marcam os aspectos naturais, 
econômicos e populacionais dessa região. 
 

Educação Física • Reconhecer a importância da hidratação 
antes, durante e após a prática esportiva. 
 • Reconhecer a importância do vestuário 
adequado durante a prática esportiva. 
 • Reconhecer os benefícios da atividade 
física na promoção da qualidade de vida. 
 • Identificar os jogos regionais, locais e de 
outras culturas. 
 • Identificar esporte educacional, de 
participação e de rendimento.  
• Diferenciar esporte educacional, de 
participação e rendimento.  
• Identificar as regras básicas das 
modalidades esportivas futsal, voleibol, 
handebol, basquetebol, Rúgbi e outras 
modalidades esportivas. 
 • Identificar as regras de cada modalidade 
esportiva em situações predefinidas. 
 • Identificar os elementos técnicos 
(fundamentos) de cada modalidade 
esportiva.  
• Identificar as formações táticas de cada 
modalidade esportiva.  
• Identificar as regras básicas das 
modalidades de Xadrez. 
 • Identificar as formações táticas modalidade 
de Xadrez.  
• Reconhecer os benefícios da atividade física 
na melhoria da postura e desenvolvimento 
corporal. 
 

Artes  
• Criar intimidade com o universo gráfico do 
desenho e da pintura.  
• Compreender a linha do tempo da história 
da arte, seus períodos e movimentos 
artísticos das diversas épocas.  
• Entender as relações entre a arte e a cidade 
e desenvolver a sensibilidade de reconhecer 
as paisagens urbanas. 
 • Reconhecer as diferenças e especificações 
dos principais elementos da linguagem visual, 
ponto, linha, plano e volume. 
 • Criar intimidade com o universo gráfico do 
desenho e da pintura. 
 • Entender as relações entre a arte e a 
cidade e desenvolver a sensibilidade de 
reconhecer e representar as paisagens 
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urbanas e as diversas formas de ocupar as 
cidades. Do urbanismo às diferentes 
maneiras de habitação que o ser humano 
estabelece na vida em sociedade. 
 

Inglês • Reconhecer as funções sócio comunicativas 
em um texto.  
• Localizar informações específicas no texto. 
• Estabelecer elos coesivos em gêneros 
textuais diferente 
 • Identificar os vários significados expressos 
na constituição léxico  gramatical de um 
texto.  
 • Identificar o uso adequado do Presente 
Simples e do Presente Contínuo em textos 
diversos. 
 • Identificar o uso adequado do Passado 
Simples em textos diversos. 
 
 

  

 

8º ANO 

 

Conteúdos  Objetivos 

 
Língua Portuguesa 

• Localizar informações explícitas em um 
texto. 
 • Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão. 
 • Inferir uma informação implícita em um 
texto. 
 • Identificar o tema de um texto.  
• Distinguir um fato da opinião relativa a esse 
fato. • Interpretar texto com auxílio de 
material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.).  
• Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros. 
 • Reconhecer diferentes formas de tratar 
uma informação na comparação de textos 
que tratam do mesmo tema, em função das 
condições em que ele foi produzido e 
daquelas em que será recebido. 
 • Reconhecer posições distintas entre duas 
ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou 
ao mesmo tema. Descritores do Tópico 
 • Estabelecer relações entre partes de um 
texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a 
continuidade de um texto. 

Matemática • Utilizar o princípio fundamental da 
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contagem para determinar o número de 
possibilidades em eventos que podem ser 
combinados. ] 
• Calcular probabilidades em eventos 
aleatórios para fazer estimativas. 
 • Raciocinar e elaborar soluções para 
problemas simples de educação financeira, 
como o cálculo de lucros e prejuízos em um 
balanço comercial, o cálculo de juros simples 
e a distribuição financeira em situações que 
envolvem acordos de sociedade. 
 • Saber encontrar a geratriz de uma dízima 
periódica e entender que esta faz parte do 
conjunto dos números racionais por 
definição.  
• Estabelecer a diferença entre um número 
racional e um irracional, verificando que 
alguns destes podem ser observado de forma 
geométrica. 
• Saber adicionar, subtrair, multiplicar e 
dividir monômios, além de calcular potências 
dos mesmos. 
 • Compreender a relação entre monômios e 
polinômios, utilizando as operações de 
adição e subtração de polinômios. 
 • Reconhecer situações e problemas, 
descrevendo-os sobre a forma de sistema de 
equações. E aprender algumas técnicas de 
solução das mesmas.  
• Estabelecer relações de desigualdade entre 
formas algébricas, apresentando soluções 
para essas inequações, além de usar essa 
linguagem para resolver situações – 
problemas. 
 • Obter polinômios a partir da multiplicação 
entre monômio e polinômio e polinômio com 
polinômio. 
 • Utilizar alguns produtos notáveis na 
formulação algébrica de problemas-situações 
ou problemas que envolvem a geometria. 
 

História  
• Promover no aluno interesse pelo 
Conhecimento histórico, desenvolvendo a 
capacidade de perceber a historicidade de 
elementos presentes em nossa sociedade.  
• Conhecer o processo e o significado 
histórico da Revolução Inglesa, entendendo o 
puritanismo como uma das principais bases 
intelectuais da mesma. 
 • Entender a conjuntura política das colônias 
inglesas antes do processo de independência. 
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• Compreender os fatores que conduziram a 
independência dos Estados Unidos. 
 • Perceber a importância do movimento de 
idéias 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. 
 • Caracterizar a atuação do governo de 
Bonaparte nos campos político, econômico e 
educacional, salientando a questão 
legislativa, e tomá-lo como exemplo de 
déspota esclarecida. 
• Entender fase da história do Brasil que 
ocorreu entre os anos de 1808 e 1821. 
 • Identificar a quebra de pacto colonial como 
início do processo de independência e 
apontar causas e conseqüências 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. 
 • Contextualizar o processo de formação do 
Estado brasileiro durante o império; apontar 
principais aspectos e contexto de assembléias 
constituintes de 1923 e 1924; traçar 
panorama de dificuldades econômicas e 
sociais brasileiras do Primeiro Reinado.  
• Compreender como se dava as relações 
políticas durante o reinado de D.Pedro II, 
assim como a influência das idéias liberais 
nas mudanças ocorridas nesse período 
. • Reconhecer a importância da cultura 
cafeeira e localizar seu avanço pelo território 
brasileiro no processo de modernização;  
 Relacionar a guerra do Paraguai com os 
interesses ingleses e de países da região 
platina salientando as conseqüências da 
guerra do Paraguai para o Brasil.  
•Trabalhar as lutas pela abolição sob variados 
aspectos: A perspectiva do negro, dos 
Senhores e dos intelectuais.  
• Conhecer as leis abolicionistas e seus 
limites e debater o significado da Lei Áurea. 
• Caracterizar a primeira constituição da 
República e a consolidação desse regime no 
Brasil.  
• Demonstrar a Proclamação da República 
como aliança da elite descontente com a 
monarquia. 
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 • Conhecer aspectos históricos/político 
locais em conexão com os níveis nacionais e 
internacionais dos processos históricos, assim 
reconhecer na mesma a integração com a 
conjuntura política nacional. 
 • Compreender a consolidação da república 
no Brasil como fruto de um discurso 
produzido a partir do projeto liberal 
influenciado pelas estratégias capitalistas de 
consolidar suas principais idéias. 
  

Geografia • Compreender as transformações ocorridas 
na superfície terrestre no decorrer da história 
geológica da Terra. 
 • Identificar a dinâmica natural, responsável 
pela configuração atual da superfície 
terrestre quanto à distribuição dos 
continentes e oceanos.  
• Verificar as teorias que comprovam a 
movimentação dos continentes e oceanos na 
superfície terrestre ao longo de milhões de 
anos.  
• Identificar as grandes paisagens naturais 
que compõem a superfície terrestre. 
 • Verificar que os seres humanos ocupam 
praticamente todas as paisagens existentes 
na superfície terrestre. 
 • Perceber como o aperfeiçoamento das 
técnicas permitiu ao ser humano contornar 
as adversidades naturais e ocupar os 
ambientes mais hostis (desertos, montanhas, 
florestas). 
Compreender os entraves ao crescimento 
econômico dos países subdesenvolvidos, 
decorrentes da dependência econômica em 
relação aos países ricos. 
 • Conhecer as razões que propiciaram o 
endividamento externo dos países 
subdesenvolvidos.  
• Verificar a disparidade no desenvolvimento 
tecnológico entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos.  
• Conhecer duas diferentes maneiras de 
regionalizar o espaço geográfico da América. 
• Verificar que a América central é composta 
de uma pequena faixa de terra continental e 
também de várias ilhas.  
• Conhecer as principais características da 
rede hidrográfica do continente americano. 
 • Compreender a distribuição desigual da 
população latino-americana pelo território.  
• Conhecer a dinâmica demográfica dos 
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países da América Latina. 
 • Perceber as pluralidade cultural existente 
entre os povos da América Latina decorrente 
da miscigenação entre os povos. 
 • Verificar que, de modo geral, as população 
latino- americano. 
 

Educação Física • Identificar as regra básicas de cada 
modalidade esportiva.  
• Identificar as regras de cada modalidade 
esportiva em situações pré definidas.  
• Identificar os elementos técnicos 
(fundamentos) de cada modalidade 
esportiva.  
• Identificar as formações táticas de cada 
modalidade esportiva. 
 

Artes • Entender a produção visual como produto 
cultural do sujeito à análise e ao 
entendimento. 
 • Compreender a arte como fato histórico 
contextualizado em diversas culturas, 
conhecendo, respeitando e observando sua 
constante mudança.  
• 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 dede leitura e 
análise de elementos das artes visuais 
contextualizando-os nos movimentos 
artísticos do século XVIII ao XX. 
 • Desenvolver a compreensão da diversidade 
artística e cultural. 

Inglês • Identificar o uso adequado do Presente 
Simples.  
• Identificar o uso adequado do -words. 
 • Identificar os adjetivos. 
 • Identificar numerais e datas. 
 • Selecionar informações necessárias para 
compreender a finalidade e importância 
desta disciplina na vida do estudante; 
convidando-o a refletir criticamente sobre o 
assunto. 
 • Identificar o tema geral do texto.  
• Localizar informações específicas no texto. 
• Identificar/reconhecer o uso adequado do 
Presente Simples e Contínuo.  
• Identificar os vários significados expressos 
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na constituição léxico- 

 

 

 

 

9º ANO 

COMPONENTE OBJETIVOS 
 

Português   
• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  
• Compreender e refletir sobre o uso da língua em diferentes 
situações de interação. 
 • Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.  
• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de 
uma determinada palavra ou expressão.  
• Entender como a junção de orações por meio de 
coordenação resulta no efeito de sentido e suas implicações. 
• Período composto por subordinação, com ênfase nas 
orações substantiva, tendo como objetivo ampliar a noção de 
modos de organização das frases.  
• Ampliar da capacidade de leitura dos alunos, por meio da 
identificação da estrutura da mídia e dos textos nela 
publicados. 
• Destacar o papel os recursos de linguagem, o papel do 
narrador, a construção das relações entre os quadros, 
seqüências escolhidas para efeito de sentido. 
 • Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração 
de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.  
• Diferenciar as partes principais das secundárias em um 
texto.  
• Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa.  
• Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões 
relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema 
. • Estabelecer relações entre partes de um texto. 
 

Matemática • Verificar semelhança entre figuras, principalmente em 
triângulos, descobrindo a proporção numérica entre elas. 
 • Verificar onde o teorema de Tales pode ser aplicado e 
deduzir o valor de algumas medidas em problemas onde esse 
teorema é válido. 
 • Representar números em forma de potência, inclusive 
escrevendo grandes valores em notação científica. 
 • Usar as propriedades de potências com expoentes inteiros 
para simplificar expressões numéricas.  
•Calcular uma raiz enésima usando a fatoração, além de 
utilizar as  propriedades dos radicais para simplificar 
expressões numéricas.  
• Reconhecer situações que podem ser descritas em 
linguagem matemática, utilizando a álgebra para tal fim.  
• Reconhecer situações e problemas que podem ser descritas 
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por equações do segundo grau.  
• Resolver equações do 2° grau completas ou incompletas, 
usando a fórmula de Bhaskara ou outros métodos aplicáveis. 
• Resolver sistemas de equação onde a solução dos mesmos 
dependem da solução de equações do 2° grau. 
 • Aplicar e resolver equações fracionárias em problemas 
numéricos e aplicáveis. 
 • Estabelecer relações entre um triângulo retângulo e suas 
relações métricas ou com o teorema de Pitágoras, aplicando 
este ou as relações em problemas práticos. 
 • Raciocinar, expressar-se matematicamente e aplicar 
métodos matemáticos no que se refere à trigonometria, mais 
especificamente ao estudo do seno, cosseno e tangente, bem 
como suas aplicações práticas. 
 • Usar relações métricas em polígonos regulares inscritos na 
circunferência. 
 

Ciências   Reconhecer e distinguir reagentes e produtos  de 
uma  reação química. 

 Associar  a ocorrência  dos  elementos químicos. 

  Apontar situações do cotidiano em que as mudanças 
de estados físicos de matérias podem  ter  impactos  
significativos. 

  Explicar as  transformações dos estados físicos com 
base no modelo de constituição. 

 

História • 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 a África e a Ásia no século XIX. 
 • Analisar a Primeira Guerra Mundial e suas consequências 
para o Brasil.  
• Conhecer as ideologias presentes no século XIX assim como 
compreender suas atuações na sociedade contemporânea. 
 • Identificar nos movimentos sociais do século XIX as 
diferentes visões de estado e suas formas de entender uma 
sociedade ideal. 
 • Contextualizar a existência dos movimentos sociais 
europeus na sociedade brasileira. 
 • 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.  
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• 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.  
• Analisar crise do capitalismo liberal, surgimento de 
sistemas totalitários na Europa e políticas intervencionistas 
na economia. 
• 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.  
• 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. 
 • 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.  
• 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. 
 

Geografia • Identificar as vias marítimas e aéreas como as principais 
redes que promovem o intercâmbio de mercadoria entre os 
países do mundo. 
 • Entender o sistema de fusos horários e as diferenças de 
horários na superfície-terrestre. 
 • Identificar os principais blocos econômicos do mundo. 
 • Conhecer o nível de integração de diferentes blocos 
econômicos.  
• Identificar as transformações ocorridas nos pólos da 
economia mundial e suas áreas de influência estabelecidas 
na década de 1990 
. • Conhecer as principais características do Mercosul, da 
União Europeia, do Nafta e da Apec. 
 •Identificar os limites de fronteira que separam os territórios 
nacionais.  
• Reconhecer que os aspectos culturais é o que melhor 
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caracteriza os diferentes grupos humanos. 
 • Identificar a existência de movimentos nacionalistas no 
mundo.  
• Verificar que em diversos lugares do mundo existem 
conflitos em áreas de disputa por fronteira.  
• Conhecer os principais aspectos de conflito entre 
israelenses e árabes na Palestina; - Verificar a importância da 
ONU na geopolítica mundial. 
 • Verificar as principais características do relevo, hidrografia, 
clima e vegetação do continente europeu.  
• Conhecer os principais aspectos populacionais da Europa.  
• Analisar as características relacionadas à elevada qualidade 
de vida da população européia. 
 • Analisar algumas conseqüências do processo de 
envelhecimento da população européia. 
 • Conhecer as diferentes maneiras de se regionalizar o 
continente americano 
 • Verificar as principais características de relevo, hidrografia, 
clima e vegetação da África.  
• Verificar as principais características do processo de 
urbanização dos maiores centros urbanos da África. 
 • Verificar as principais características relacionadas à baixa 
qualidade de vida da população da África. 
 • Verificar as principais características do acelerado 
crescimento demográfico africano.  
• Conhecer a divisão regional do continente asiático.  
• Verificar as principais características do relevo, hidrografia, 
do clima e da vegetação dão continente asiático.  
 
 

Educação Física • Identificar as regra básicas de cada modalidade esportiva.  
• Identificar as regras de cada modalidade esportiva em 
situações pré-definidas.  
• Identificar os elementos técnicos (fundamentos) de cada 
modalidade esportiva. 
 • Identificar as formações táticas de cada modalidade 
esportiva.  
• Identificar os riscos de cada modalidade esportiva.  
• Identificar os benefícios de cada modalidade esportiva.  
• Identificar esporte educacional, de participação e de 
rendimento.  
• Diferenciar esporte educacional, de participação e de 
rendimento. 
 • Reconhecer a importância da hidratação antes, durante e 
após a prática esportiva. 
 

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 
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produções visuais. 
do s[éculo 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 colegas. 
• 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 l. 

Inglês • Comunicar-se de forma clara e coerente na modalidade 
escrita ou oral.  
• Identificar países que falam a LEM.  
• Conhecer locais e culturas que têm o idioma inglês como 
LEM 
. • Diferenciar tempos de ações em discursos orais e escritos. 
• Compreender diferentes gêneros textuais.  
• Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e 
escrever. 
• Utilizar estruturas lingüísticas e gramaticais para 
compreensão de aspectos culturais e comunicativos da LEM. 
• Desenvolver o vocabulário proposto.  
• Reconhecer a presença da LEM no cotidiano.  
• Usar a LEM como instrumento de acesso a informação. 
 • Estimular o respeito às diferenças culturais.  
• Compreender o termo sustentabilidade estimulando o uso 
racional de bens e serviços ambientais. 
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Plano de Ação para implementação do PPP 
 
         Para desenvolvermos o nosso trabalho pensamos em desenvolver nossas 
atividades dividimos as nossas ações em:  
 

DIMENSÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO META AÇÕES REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Sanar dificuldades 

de letramento em 

Português e 

Matemática em 

15% 

Aplicar projetos 

interventivos com 

auxilio dos professores 

readaptados. 

Professores 

Coordenadores 

Orientadora 

Direção  

 

Marçoa 

Dezembro 
Mapa de rendimento 

bimestral dos alunos 

acompanhados 

Promover a 

aprendizagem dos 

alunos com 

defasagem 

95% dos alunos 

aprovados para o ano 

seguinte 

Direção 

Equipe de apoio  

Orientadora 

Março a 

Dezembro 
 

Adequar o 

planejamento 

bimestral do 

professor às 

diretrizes 

estabelecidas na 

propostacurricular 

da SEDF  

100% planejamentos 

realizados 

Equipe de apoio  

Coordenação 

professores 

Ano 2019 Avaliação bimestral  e 

diagnostico realizado 

pelos professores 

Anteriormente. 

Aplicar a 

recuperação 

paralela com 

critérios claros 

eobjetivo 

80% dos alunos 

recuperados 

Professores 

Vice- diretora 

Bimestral  Mapa de notas 

Aplicar projetos 

interventivos 

100% dos alunos 

recuperados 

Vice-diretora 

Coordenação 

Após avaliação 

diagnostica 
Mapa de notas 

Realizar Conselho 

deClasse 

Participativo  

 

90% de participação  

 

Equipe gestora e 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

 

Bimestralmente Pré-conselho com os 

alunos, mapas de 

rendimentos e reunião 

com os pais de cada 

turma. 

Incentivar a 

atualização dos 

professores e o 

100% dos professores  

 

Participação nos 

cursos da EAPE, 

realizar 

Durante as 

coordenações 
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trabalhocoletivo 

 

coordenações 

coletivasgerale, 

por área de 

conhecimento 

 

Reelaborar 

coletivamente o 

ProjetoPolítico 

Pedagógico  

 

Envolver pelo menos 

75%da comunidade 

escolar  

 

Questionários, 

discussões 

nascoordenações, 

nas reuniões de 

pais e nos pré-

conselhos com os 

alunos 

Equipe gestora e 

pedagógica  

 

Fevereiro a maio  Análise dos instrumentos 

avaliativos realizados 

 

 

 

 

DIMENSÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivo Meta Ações Cronograma Avaliação 

Avaliar o 
processo de 
aprendizagem 
A fim de 
priorizar a 
realização 
plena 
e o 
desenvolvimento 
das 
Potencialidades 

do aluno; 

Divulgar estudo e 
promover discussão e 
análise de 
Documentos pedagógicos 
para  100%  dos 
professores. 

Estruturar as coordenações 
para que os professores 
possam 
Viabilizar um projeto 
interdisciplinar, de forma a 
combater a   evasão e a 
repetência 
 
 

Nas coordenações 
semanais  

Durante o 
bimestre 

Proporcionar 
ao aluno o 
Desenvolvime
nto de 
atitudes que 
Conduzam ao 
relacionamento 

Harmonioso 
no meio em 
que está 
Inserido; 
 

Oportunizar e atender os 
alunos no estudo de 
Dependência em  100% 
 

Planejar junto ao SOE um 
Conselho de 
Classe que seja eficaz para 
auxiliar aluno 
e professor nas questões 
evidenciadas e 
um projeto disciplinar para a 
escola; 
 
 
 

  

Desenvolver Promover ao educando Desenvolver projetos   
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valores de 
fraternidade 
e a interação 
ecumênica 
buscando o 
respeito e 
maior 
integração 
entre os 
alunos; 
 

oportunidades, no 
decorrer do ano letivo, de 
acompanhamento 
psicopedagógico para que 
o 
Mesmo consiga 
desenvolver 
as suas potencialidades em 
90% 
 

referentes a drogas, emoções, 
cidadania, solidariedade 
queenvolvam os alunos de 
forma crítica econsciente ao 
longo do ano letivo 
 
 
 

 

 

DIMENSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVO  META ESTRATÉGIA REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Observar os 

pontos fortes e 

fracos da 

escola,para 

reformular 

novas metas. 

 

85/% de 

questionários 

respondidos  

 

Aplicar 

Avaliação 

Institucional  

 

Equipe 

gestora e 

coordenação 

 

Março Avaliação 

das 

atividadepro

postas no 

PPP 

 

DIMENSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

OBJETIVO  META AÇÕES REPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Diagnosticar a 

necessidade 

de pequenos 

reparos 

naestrutura 

física  

 

80% de 

reparos 

concluídos  

 

Verificar 

 

Supervisor 

administrativo  

 

Quinzenal Avaliação 

institucional, 

Pré-conselho 

de classe e 

possíveisque

stionários 

Otimizar os 

recursos 

financeiros 

destinados à  

escola  

 

100% de 

recursos 

aplicados  

 

Realizar 

planeja

mento 

coletivo 

Direção Semestral atas de 

reuniões  

coletivas  

Melhorar 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS Metas ESTRATÉGIAS Cronograma Avaliação   

Conservar o 

patrimônio da 

Instituição 

Promover os reparos 
necessários à  
Manutenção do 
patrimônio escolar e 
Conscientizar os 
alunos sobre a 
importância da 
conservação da 
escola como bem 
social comum  
alcançando 100%. 
 
 
 

Priorizar a aquisição 
de recursos 
materiais 
Para melhor atender 
demanda de alunos, 
Professores e 
Servidores de modo 
que não 
haja prejuízos 
pedagógicos em 
função de 
falta de recursos; 
Promover 
discussões e 
palestras sobre 
Pichação e 

conservação do bem 

público 

 Durante 
todo ano 
letivo 

Nas  
avaliações 
institucionais  
previstas em  
calendário 
escolar. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 
 
     O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico do CEF 06 de Brasília será é 
realizado bimestralmente pela equipe gestora, coordenadores pedagógicos, 
orientação  educacional, juntamente com os professores, secretaria, biblioteca, sala de 
apoio. 

Ao final de cada atividade desenvolvida avaliamos se osobjetivos foram 

atingidos, e quais encaminhamentos a serem realizadosconsiderando as fragilidades 

evidenciadas. As reuniões para são registradas em Atas próprias de cada equipe, em 

que são apontados os procedimentos/encaminhamentos julgadosnecessários ao bom 

andamento da ação pedagógica e Administrativa. 

O Projeto Político Pedagógico como o documento que contém, entre outras 

informações, o que se pretende dar uma visão geral da escola durante o ano e para 

isso faz-se necessário que o que foi planejado aqui esteja em constante 

acompanhamento e avaliação. o PPP é um documento que busca retratar a escola e 

sua realidade, sendo que, mudanças ocorrem o tempo todo e é de fundamental 

importância retomar as discussões sobre os objetivos e metas e rever com o corpo 

docente os procedimentos e planejamentos pedagógicos na perspectiva de avaliar 

sempre todo o contexto escolar e buscar melhoria na educação e no fazer pedagógico. 

Por isso, é durante estas discussões e diálogos que se constrói um novo Projeto 

Político-Pedagógico para assim tentar alcançar uma escola pública de qualidade.  
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Além do diálogo constante e semanal nas coordenações, sempre que possível 

nos dias reservados aos Dias Letivos Temáticos com a comunidade a direção tem 

sempre um diálogo aberto com a comunidade na oportunidade de avaliar, criticar e 

sugerir os diversos segmentos da escola, objetivando a construção de uma escola 

melhor. 
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Projeto de Leitura 

 

1. PÚBLICO ALVO 

 O projeto será desenvolvido com os alunos do sexto anoao nono ano do ensino 

fundamental. Ocorrerá na disciplina de português. 

2. JUSTIFICATIVA 

 Atualmente, vemos que a tecnologia vem afastando os alunos da 

biblioteca e da leitura de livros.  O prazer na leitura está cada vez mais distante 

perdendo o espaço para jogos virtuais, sendo assim, cabe a escola resgatar essa prática 

e fazer com que a leitura faça parte do cotidiano dos seus alunos de uma forma 

prazerosa. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

 Despertar o interesse na leitura de livros; 

 Criar o hábito da leitura; 

 
Objetivos Específicos: 

 Formar leitores com pensamento crítico; 

 Melhorar a escrita dos educandos; 

 Apresentar diferentes gêneros textuais; 

 Desenvolver a oralidade; 

 Facilitar a compreensão da gramática; 

 Ampliar os conhecimentos para produções de textos diversos; 

 Enriquecer o vocabulário; 

 
4. DESENVOLVIMENTO 
 Reunião com os pais dos alunos para pedir apoio no sentido de separar um 
horário para a leitura em casa, incentivar a responsabilidade e o cuidado com o livro da 
biblioteca. 
 Na biblioteca alunos  escolhem um livro conforme seu gosto  e o levará para 
casa para ser lido com a orientação da família. Esse livro ficará com o aluno durante 
uma semana e na semana seguinte a turma se reunirá com a/o professor, em roda, em 
local diferente da sala de aula, mas dentro do ambiente escolar. E cada um contará 
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com detalhes a história do seu livro podendo inclusive levar fantoches, dedoches ou 
qualquer outra forma de apresentação seguindo a criatividade, porém sem revelar o 
final para que desperte a curiosidade nos demais. Nas aulas de produção de texto os 
alunos serão orientados a criar um personagem e cada semana escrever uma aventura 
deste personagem criado.  

Ao final do Projeto essas histórias, organizadas com toda a metodologia 
necessária, encadernadas na aula de artes, montando um livro para cada aluno que 
será exposto e autografado na culminância. 
 Recursos materiais: textos diversos, baús, livros, revistas, jornais, cartolinas, 
papel sulfite, pincel atômico, computador, impressora, perfurador e espiral. 
 
 
 
5. CRONOGRAMA 
 O projeto de Leitura ocorrerá de abril a novembro de 2015, sendo duas aulas 
semanais para a apresentação das historias, uma aula semanal para a produção dos 
textos, e duas aulas de artes para a confecção dos livros. 
 
6. AVALIAÇÃO 
 Processual e contínua, com o acompanhamento e controle das atividades. Será 
levadoem consideração a participação efetiva do aluno ao longo das atividades, a 
participação em grupo, a valorização do tema explorado, o desenvolvimento e 
elaboração da exposição com base nos objetivos propostos pela professora de modo a 
identificar o conhecimento e a conscientização dos alunos. 
 
7. REFERÊNCIAS 
FREIRE, P. A importância do ato de ler. 41ªed. São Paulo: Cortez, 2001. 
GADOTTI, M. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. São Paulo: Cortez, 
1980. 
GERALDI, J.W. O texto na sala de aula: prática da leitura de textos na escola. 2ªed. 
Cascavel: Assoeste, 1984. 
KLEIMAN, C. Oficina de Leitura. São Paulo: Martins fontes, 1994. 
LUCK, G. Página à página: faça seus alunos se interessarem pela leitura. Curitiba: 
Profissão Mestre, set. 200, p. 10-13. 
SILVA, E. T. Elementos de pedagogia da leitura, 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
 
 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

PROJETO MEDITAÇÃO NA ESCOLA 

"Se ensinássemos meditação a todas as crianças de oito 
anos, eliminaríamos a violência numa geração".  

Dalai Lama 

 

Matéria: Projeto Interdisciplinar II 

Turmas: 7° anos 

Professor responsável: Carla Albino  

 

1. DIAGNÓSTICO 

Hoje em dia podemos observar muitos estudantes passando por momentos 

de ansiedade, estresse, preocupações relacionadas à família, a escola, à 

pressão dos colegas. As novas tecnologias também colaboram com esse efeito 

aja vista sua velocidade e dinamismo, onde o silencio torna-se algo raro. O 

efeito disso tudo podemos sentir no dia a dia da escola, onde muitas vezes 

deparamos com alunos inquietos, desatentos, muitas vezes agressivos; onde 

ao início da aula o professor leva tempo para acalmar a turma, para então 

começar a aula; onde em muitos momentos o gesto de ouvir se torna exceção 

e agressões físicas e verbais se tornam corriqueiras.  

É muita informação para ser processada, o que dificulta o foco, a 

concentração e mesmo a vontade de realizar. No que concerne a esse 

assunto, Rodrigues (2014) escreve: 

Parece-nos que a todo o momento lidamos com milhares de 
informações que nos chegam através de todos os sentidos: sons, 
cheiros, frases, imagens... E somos impelidos a trocar, consumir, 
manipular e acumular, diariamente, uma gama de informações, sem 
nos atentarmos para a utilidade das mesmas. Diante de tanta 
informação, nos tornamos distraídos, estressados, vazios devido a 
tanto “conhecimento” acumulado. Com as crianças e adolescentes 
não é diferente (p.8). 
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2. JUSTIFICATIVA 

A escola possui um papel fundamental na formação de seres humanos, 

para que se tornem pessoas conscientes de si e do mundo a sua volta, 

colaborando para uma cultura da paz. Podemos acompanhar muitas praticas 

pedagógicas voltadas para essas dimensões, onde podemos valorizar as 

relações humanas, a convivência, o autoconhecimento e os valores humanos. 

Muitas escolas já estão implantando a meditação e outras práticas 

holísticas em seu currículo, mudando a rotina dos alunos e da própria escola. 

No Brasil, doze escolas da rede estadual de ensino da Grande Vitória, no Espírito 

Santo, incluíram a meditação durante as aulas, com o objetivo principal de 

desenvolver capacidades sócio emocionais dos alunos (G1, 2015).  

Os benefícios são muitos: maior criatividade, concentração, melhora no 

relacionamento com colegas e professores, reduzindo o nível de estresse dos 

alunos. 

De acordo com Rodrigues (2014), em estudo realizado por Napoli et al. 

(2005) a incorporação de práticas meditativas no currículo escolar está 

associada à melhoria do desempenho acadêmico, da autoestima, do humor, da 

concentração e de problemas de comportamento. 

 Sabe-se que assim como meditação, práticas artísticas e que envolvam o 

contato com a natureza são fortes aliados ao desenvolvimento psicoemocional de 

crianças, adolescentes e adultos. Portanto, este projeto cujo foco principal é 

trabalhar práticas meditativas com os alunos de 7° anos, também agregará 

atividades de produção de terrários, colares aromáticos, quadros florísticos e 

minijardins energéticos (ANEXO 1). 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Aplicar sessões de meditação em grupo, com alunos de 7° anos, na 

escola CEF 06 de Brasília. 

 Desenvolver paralelamente atividades que incentivam o bem estar e a 

produção artística, utilizando de recursos naturais. 

3.1 Objetivos específicos 

1° bimestre 

 Meditação ao ar livre, com técnicas de respiração e contemplação. 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/espirito-santo
http://g1.globo.com/tudo-sobre/espirito-santo
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 Atividade terapêutica – Terrário. 

 

 

 

2° bimestre 

 Meditação guiada, através de visualização mental de situações que 

contemplem o relaxamento e a paz interior. 

 Atividade terapêutica – Colar aromático. 

 

3° bimestre  

 Meditação Tethahealing em grupo, com afirmações positivas.  

 Atividade terapêutica – Quadro florístico. 

 

4° bimestre  

 Meditação Tethahealing em grupo, com liberação de crenças e padrões 
limitantes/negativos. 

 Atividade terapêutica – Mini Jardim Energético. 
 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que o projeto venha a desenvolver competências 

socioemocionais nos adolescentes, facilitando o autoconhecimento, a 

criatividade, a concentração, o trabalho em equipe, o respeito às diversidades e 

a capacidade de lidar com situações desafiadoras na vida. Seres humanos 

conscientes são seres que idealizam um mundo melhor, e em consequência, 

transformam a realidade. 

 

5. BIBLIOGRAFIA 

RODRIGUES, 2014. Práticas meditativas: contribuição à aprendizagem. 
UFMG. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VRNS-
9TDLUN/monografia_pra_ticas_meditativas_revis_o_final_03092014.pdf?sequ
ence=1. Acesso em: 14/03/2019. 
 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VRNS-9TDLUN/monografia_pra_ticas_meditativas_revis_o_final_03092014.pdf
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VRNS-9TDLUN/monografia_pra_ticas_meditativas_revis_o_final_03092014.pdf


80 
 

G1, 2015. Meditação é usada como aliada no ensino nas escolas estaduais do ES. 

Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2015/09/meditacao-e-

usada-como-aliada-no-ensino-nas-escolas-estaduais-do-es.html. Acesso em: 14/03/2019. 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 - ATIVIDADES TERAPÊUTICAS 
 

1. Oficina de Terrário 

Materiais: 

Pote de vidro 

Terra Vegetal 

Pedras de rio 

Areia 

Carvão 

Musgos 
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2. Colares aromáticos 

Materiais: 

 Papel manteiga ou algum outro papel para manter sua superfície limpa; 
 Rolo de massa (ou uma garrafa de vidro que servirá de rolo); 
 Argila que seca ao ar; 
 Um copo, um cortador de biscoitos, uma tampa pequena ou uma 

pequena jarra de vidro; 
 Canudo ou palito de churrasco; 
 Carimbos de borracha (opcional); 
 Lixa (opcional – somente necessário se você deseja suavizar arestas); 
 Corda de linha encerada, couro ou metal; 
 Tesoura; 
 Faca; 
 Contas de cerâmica e vidro para decoração (opcional); 
 Óleos essenciais de sua preferência. 

 

 

 

3. Quadros florísticos 

Materiais:  

Gravetos 

Folhas secas 

Barbante 
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Contact 

Anzol 

Linha para anzol 

 

 

 

 

 

4. Mini Jardins 

Materiais: 

Cactos e suculentas 

Pote de vidro 

Pedras de rio e pedriscos de decoração 

Areia 

Terra Vegetal 

Carvão 
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Dedique-se ao 

que realmente  
importa:  

você! 
 
 

David Goleman 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretária de Estado de Educação 

Equipe Especializada de Apoio Aprendizagem 

Maria Lizete Duarte Ribeiro 

 

 

Plano de Ação 2019 

 

“A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à aprendizagem deverá ser direcionada 

para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de 

ensino aprendizagem em suas perspectivas preventivas, institucional e interventiva, 

sempre em articulações com os profissionais do Serviço de Orientação Educacional e 

Salas de Recursos, quando se tratar dos alunos com necessidades educacionais 

especiais.” (Art. 5º da portaria Nº 254, de 12/12/2008). 

Objetivos 

Geral: 

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

intervenções avaliativas, preventivas e institucionais. 

Específicos: 

 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional dos 

alunos; 

 Favorecer a ressignificação das concepções de ensino e de aprendizagem dos 

atores da escola, promovendo a consolidação de uma cultura de sucesso escolar; 

 Orientar a instrumentalizar os professores para melhor adequação do trabalho 

com os estudantes, principalmente os com NEE e transtornos funcionais. 

 Avaliar, diagnosticar, intervir e acompanhar estudantes com dificuldades de 

aprendizagem, histórico de fracasso escolar e demais dificuldades. 
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 Assessorar a direção e a comunidade escolar com vistas à criação de reflexões 

acerca do contexto escolar que facilitem a construção e implementação de 

estratégias administrativas pedagógicas.  

 

                                           Ações Período 

 Apresentação aos professores e demais membros da escola, 

sobre o funcionamento da EEAA na semana pedagógica.  

 Oficina com professores, coordenadores e SOE, sobre 

transtornos funcionais e demais necessidades especiais.  

Fevereiro 

 Participação na coordenação coletiva, conselhos de classe, 

reunião de pais e demais atividades da escola.  

Fevereiro à 

Dezembro 

 Mapeamento institucional. Fev/ Março/ 

Abril 

 Oficinas com professores, alunos e pais (projetos já 

estabelecidos em calendários da escola de acordo com as 

demandas que surgirem).  

Março à 

Dezembro 

 

 Levantamento das fichas dos estudantes da inclusão, com ou 

sem laudos e relatórios, junto à secretaria da escola. 

Março/ Abril 

 Diagnostico das turmas. 

 Observação de estudantes. 

 Entrevistas com pais e professores. 

Março à 

Dezembro 

 Recebimento de fichas de estudantes encaminhados. 

 Avaliação psicopedagogia. 

 Elaboração de relatórios e pareceres educacionais.  

Março á 

Dezembro 

 Devolutivas às famílias e escola. Agosto à 

Novembro  

 Estratégia de matrículas. 

 Ficha de captação para estratégia de matrícula. 

 Estudo dos casos omissos. 

Setembro/ 

Outubro 

 Encaminhamentos dos estudantes NEE do 9° ano às 

instituições adequadas, quando não for o caso de sequencial. 

Dezembro 
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Plano de Ação 2019 

 

“É com o coração que vemos claramente; 

o que é essencial é invisível aos nossos olhos.” 

 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, O Principezinho. 

 

 A metodologia da Pedagogia Histórico -Crítica fundamenta-se na prática do 

diálogo e da participação do aluno e professor, tornando-se assim atores ativos no 

processo de construção do conhecimento.  

 Para Gasparin e Petenucci (2009): 

 

A implementação dessa didática está vinculada a uma nova forma 
dos educadores pensarem a educação, sendo necessário muito 
esforço, estudo, experimentações, coragem para inovar, divergir, 
arriscar e assumir desafios. Portanto, sua aplicabilidade com êxito, 
depende indubitavelmente do compromisso dos educadores em 
aprofundar seus conhecimentos teóricos e criarem condições 
necessárias como, nova forma de planejar e aplicar os conteúdos e 
as atividades escolares, almejando um ensino significativo, crítico e 
transformador. 

 

Ao associar tal teoria ao trabalho do Serviço de Orientação Educacional parece 

ser coerente o conhecimento constante e implacável da “experiência de cada aluno, 

sua memória e seu saber prático” (Araújo, 2009). Iniciativa metodológica incentivadora 

do diálogo e a participação; da criatividade e a valorização do saber fazer; e 

principalmente pelo aluno, o domínio dos conteúdos sistematizados e pelo orientador 

educacional, a prática metodológica para construção do saber histórico-crítico. 

Por fim, ao orientador educacional cabe monitorar os comportamentos e 

atitudes dos estudantes a fim de se obter resultados escolares satisfatórios, bem 

como, atender aos ideais das políticas públicas da educação brasileira. 
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Objetivos:  

Geral: Desenvolver comportamento crítico-reflexivo e adequado ao processo ensino 

aprendizagem satisfatório. 

 

Específicos: 

Em relação ao estudante. Durante o ano letivo o aluno será capaz de: 

1. Criar estratégias de estudo individual, em dupla e em grupo que colaboram 

para o êxito escolar; 

2. Organizar as atividades escolares, diariamente, atendendo a demanda 

apresentada em sala de aula; 

3.  Valorizar a boa convivência com os colegas de sala de aula, professores, 

equipe gestora e demais servidores. 

4. Aplicar as habilidades inerentes à Inteligência Emocional 

Em relação aos professores, pais esquipe gestora e demais servidores: 

1. Organizar as atividades interventivas escolares e aplicá-las atendendo a 

demanda apresentada em sala de aula; 

2.  Valorizar a boa convivência com os pais, professores, equipe gestora e 

demais servidores. 

 

Projetos 

1. Projeto Orientação de Estudos: 

Objetivo específico: monitorar comportamentos de aprendizagem apresentados 

pelo estudante durante o ano letivo. 

Atividades:  

a. Encontro individual, em dupla e grupo, a fim de dar noções básicas sobre o 

estudo diário. 

b. Momentos coletivos realizados em grupo (sala de aula) a fim de sensibilizar o 

aluno a retomada de atitudes ao rendimento escolar satisfatório. 

Período de realização: durante o ano letivo. 



91 
 

 

2. Atendimento aos pais, alunos, professores, equipe gestora e demais 

servidores: 

Objetivo específico: manter uma rede de apoio e suporte ao estudante através da 

parceria - escola, corpo docente, equipe gestora, profissionais especialistas da 

saúde e demais servidores. 

Atividades:  

a. Encontros a fim de dar noções básicas sobre o estudo diário; encaminhar 

alunos para avaliações com especialidades médicas e acompanhar os 

tratamentos e desdobramentos. 

Período de realização: durante o ano letivo. 

 

3. Projeto Ciência do Eu 

 

Para Goleman (2016) há cinco habilidades da Inteligência Emocional. São elas: 

 

Autoconhecimento emocional: capacidade de reconhecer as próprias 

emoções e sentimentos. A ausência desta habilidade de reconhecer os 

sentimentos nos deixa à mercê das emoções. Pessoas com esta habilidade 

são melhores “pilotos” das suas vidas. 

 

Controle emocional: habilidade de lidar com os próprios sentimentos, 

adequando-os a cada situação vivida. Tendo consciência das emoções 

negativas que nos bloqueiam, podemos nos libertar delas por meio de um 

processo dirigido pela razão. 

 

Automotivação: trata-se da capacidade de dirigir as emoções a serviço de um 

objetivo ou realização pessoal. Se nos deixarmos levar pela ansiedade e pelos 

aborrecimentos, dificilmente conseguiremos nos concentrar na tarefa que 

estamos realizando.  

 

Reconhecimento das emoções em outras pessoas: diz respeito à habilidade 

de reconhecer emoções no outro e ter empatia de sentimentos. Empatia é 

outra habilidade que constrói o autoconhecimento emocional. Ela permite às 
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pessoas reconhecerem necessidades e desejos nos outros, permitindo-lhes a 

construção de relacionamentos mais eficazes. 

 

Relacionamentos interpessoais: habilidade de interação com outros 

indivíduos, utilizando competências sociais. O relacionamento é, em grande 

parte, a habilidade de gerir sentimentos de outros. É a base de sustentação da 

popularidade, da liderança e da eficiência interpessoal. Pessoas com esta 

capacidade são mais eficazes em tudo o que diz respeito às interações 

interpessoais. 

 

Atividades:  

a. Vivências Pedagógicas realizadas em sala de aula. 

Período de realização: durante o ano letivo. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO 

INSTITUTO DOM ORIONE EM BRASÍLIA/DF EM 2019 

 

As atividades realizadas no Instituto Dom Orione de Brasília/DF são 

baseadas no Currículo Funcional da Educação Especial do Distrito Federal 

em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDBEN 9397/96. 

Todas as atividades estão organizadas com o objetivo de promover a 

qualidade de vida dos educandos e a torná-los autônomos dentro de suas 

capacidades específicas. Facilitando a integração do indivíduo com o meio 

em que vive não somente integrando, mas interagindo com todos a sua volta.  

Nesse contexto, são trabalhadas Atividades e Vida Prática e 

Atividades de Vida Diária para que os mesmos obtenham domínio sobre seu 

corpo e realizem ações simples do cotidiano que para eles são de extrema 

dificuldade por consequência de suas necessidades educativas espec iais. 

Essas Atividades de Vida Prática e de Vida Diária proporcionam aos 

alunos o desenvolvimento de habilidades funcionais, comportamentos e 

atitudes, adequados para o convívio social, que são importantes para que os 

alunos com necessidades especiais sejam independentes e produtivos em 

todos os âmbitos da sua vida, como cidadão pleno capaz de exercer poder 

sobre suas próprias vidas.  

A Educação Especial atende o princípio de integração da Declaração 

de Salamanca de 1994 que se preocupa com o direito da Educação para todos 

com igualdade de oportunidades adotando medidas complementares às 

educacionais 

Para isso mantemos um ambiente sadio e acolhedor a fim de garantir 

não só o acesso ao ensino sistematizado, mas também a permanência e 

sucessão dos alunos na escola. Determinamos atividades para prover 
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habilidades que garantam ao aluno independência, pois, a qualidade de vida 

é essencial para os educandos se sentirem ativos e participantes na sociedade 

a que pertencem. 

Foi feito um processo diagnóstico, por parte dos profissionais da 

educação, de observação para avaliar as necessidades básicas dos alunos 

objetivando o planejamento das atividades essenciais necessárias a eles 

inicialmente com maior relevância. Observou-se que os alunos possuem 

muitas dificuldades em processos simples como, por exemplo, locomover-se 

sozinhos, comunicar-se, comer sem ajuda de outros, banharem sozinhos, 

escovarem os dentes, lavar as mãos, asseios corporais, cuidados domésticos 

sobre si, utilizar os serviços do banheiro de necessidades f isiológicas de 

forma consciente, entre muitos outros.  

Refletindo sobre a nossa prática, não é pedagógico trabalhar essa 

demanda de necessidades, simultaneamente, pois existe um processo 

gradativo de aprendizagens que vão se desencadeando vagarosamente. 

Portanto, trabalha-se durante todo o ano essas práticas, desde o mais simples 

e aprofundando lentamente conforme o desenvolvimento individualizado de 

cada aluno, sendo um processo intrínseco e pessoal.  

Então, partindo da coleta de informações e observações, ensinamos a 

memorização e prática desses conceitos estrategicamente escolhidos 

inicialmente e avaliamos periodicamente as estratégias utilizadas como 

agentes facilitadores da aprendizagem. Ensinamos os conceitos trazendo uma 

funcionalidade a eles. Se trabalhamos as cores é porque é necessário 

perceber a cor do sol, das plantas, flores elementos presentes a nossa volta, 

das roupas que utilizamos, enfim. Se trabalhamos as formas é porque 

relacionamos com os objetos pertencentes ao nosso ambiente. Se trabalhamo s 

as habilidades de recortar, pintar, colar, desenhar, escrever, apontar e etc. é 

porque utilizamos desses conceitos para embrulhar um presente, fazer 

trabalhos artesanais e demais tarefas cotidianas.  

Quando se associa os conteúdos às necessidades do aluno o ensino é 

mais significativo e mais fácil de ser retido. Assim, elaboramos bem os 

procedimentos e as estratégias para que o saber seja internalizado. Analisa -
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se o aluno como ser em sua totalidade biológica, intelectual, linguística, 

psicomotora, social e emocional para aprofundar e ajustar melhor as 

respostas educativas. 

Nosso currículo é flexível configurando mudanças que aconteçam 

durante o processo favorecendo a potencialização da aprendizagem de acordo 

com o interesse e demanda dos alunos. 

PROJETO ARTE DE BRINCAR 

No planejamento do projeto Arte de Brincar, estão sendo 

realizadassemanalmente, atividades de:  

 Artes e pintura com os alunos para desenvolver aspectos da 

motricidade, coordenação de movimentos compulsórios e 

involuntários. 

 Jogos, brincadeiras e psicomotricidade para desenvolver movimentos 

coordenados do corpo, entrosamento interpessoal, desenvolvimento 

cognoscitivo, memória, atenção, pensamento lógico, entre outros.  

 Filmes e vídeos motivacionais e educativos para estimular a 

interpretações da nossa língua materna. 

 Contação de histórias e dramatizações motivando os alunos, 

integrando nas histórias, atendo ao universo imaginativo, trabalhando 

a escuta voluntária e aspectos comportamentais durante as atividades 

propostas. 

 Musicalização trazendo um ambiente interativo de danças, músicas, 

cantigas de roda, manipulação de instrumentos musicais, etc.  

Serão realizadas de acordo com a temática mensal das datas 

comemorativas e dividindo o grupo geral de professores em pequenos grupos 

que comandem cada atividade descrita por dia da semana. 
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PLANEJAMENTO DO ARTE DE BRINCAR MATUTINO: 

 

 

 

DIA DA SEMANA 

 

 

TEMA 

 

PROFESSORES 

 

SEGUNDA 

 

 

ARTE E PINTURA 

 

Cristiane, Andira, Elma e Silene. 

 

TERÇA 

 

 

JOGOS, 

BRINCADEIRAS E 

PSICOMOTRICIDADE 

 

Andrea, Nalva, Maria Lúcia. 

 

QUARTA 

 

 

VÍDEO: FILMES, 

DESENHOS, 

MOTIVACIONAIS 

 

Liduína e Ana Paula. 

 

QUINTA 

 

 

CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS E 

DRAMATIZAÇÃO 

 

Andreia, Suzana, Kátia G. 

 

SEXTA 

 

 

MUSICALIZAÇÃO 

 

Greice, Maria José e Cristina. 

 

 

 

 



97 
 

 

 

PLANEJAMENTO DO ARTE DE BRINCAR VESPERTINO: 

 

 

 

DIA DA SEMANA 

 

 

TEMA 

 

PROFESSORES 

 

SEGUNDA 

 

 

HISTÓRIAS/DATAS 

COMEMORATIVAS 

 

Hélio, Janaína, Fátima e Mercês.  

 

TERÇA 

 

 

DESENHOS/ARTES 

VISUAIS 

 

Kátia C., Fabíola, Juscilene, 

Vanusa e Ceomar. 

 

QUARTA 

 

 

MUSICALIZAÇÃO 

 

Aritana, Tereza Cristina, 

Conceição e Débora. 

 

QUINTA 

 

 

JOGOS 

 

Valdelice, Alexandre, Edy 

 

SEXTA 

 

 

VÍDEO: FILMES, 

DESENHOS... 

 

TODOS 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

DATAS COMEMORATIVAS 

 

1º SEMESTRE: 11/02 a 08/07 

1º BIMESTRE: 11/02 a 25/04 

 

Fevereiro: 

Carnaval: 11/02 a 01/03 

*Culminância (01/03): Desfile de Carnaval 

Março:  

Semana da Mulher (08/03): 07/03 e 08/03 

*Culminância: teatro/história sobre o dia da Mulher  

Semana da Alimentação (15/03): 11/03 a 15/03 

*Culminância (15/03): Fazer salada de frutas com os alunos  

Semana da Terra e da Água (21/03; 22/03): 18/03 a 22/03 

*Culminância (22/03): Inaugurar a horta  

Semana do Circo (27/03): 25/03 a 29/03 

*Culminância (29/03): passeio ao circo ou circo na escola.  

 

Abril:  

Semana da Literatura Infantil /Monteiro Lobato (02/04; 18/04): 01/04 a 

05/04 

*Culminância: Contação da história de Emília e o Sítio do Pica Pau Amarelo.  

Semana do Hino Nacional (13/04): 08/04 a 12/04 

*Culminância (12/04): Apresentação do Hino Nacional Ilustrado  

Semana do Índio e da Páscoa (19/04; 21/04) 15/04 a 19/04  
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*Culminância (19/04): Ceia de páscoa com os alunos aludindo ao verdadeiro 

significado da Páscoa.  

Semana do Aniversário de Brasília (21/04): 22/04 a 26/04  

*Culminância (26/04): Passeio Turístico pelos principais pontos de Brasília.  

 

2º BIMESTRE: 26/04 A 08/07 

Semana do Trabalho (01/03): 29/04 e 30/04 

*Culminância (30/04): Desfile das profissões  

 

Maio: 

 

Semana das Mães/ Família (12/05): 02/05 a 10/05 

*Culminância com a Festa da Família: 11/05 (sábado letivo)  

Semana da canonização de Dom Orione: 13/05 a 17/05 

*Culminância: Atividades no Instituto. 

Semana de Educação para a Vida: 20/05 a 24/05 

*Culminância (24/05): Palestra Motivacional.  

Semana do Meio Ambiente (03/06): 27/05 a 03/06 

*Culminância (03/06): Passeio a reserva do Jardim Botânico  

 

Junho: 

 

Mês da Festa Junina: 03/06 a 28/06 

*Culminância com a Festa Junina: 29/06 (sábado letivo)  

Encerramento com pizza (dia da pizza): 05/07 

FINAL DO 1º SEMESTRE / 2º BIMESTRE: 08/07 



100 
 

 

INÍCIO DO 2º SEMESTRE: 29/07 a 19/12 

3º BIMESTRE: 29/07 a 04/10 

Agosto: 

Semana da Cultura Nordestina (02/08): 29/07 a 02/08 

*Culminância (02/08): Degustação de comidas nordestinas, danças 

nordestinas. 

Semana dos pais/padre (11/08): 05/08 a 09/08 

*Culminância (09/08): Apresentação Musical  

Semana do Folclore (22/08): 12/08 a 23/08 

*Culminância: Contação da Lenda do Guaraná. 

Semana do Soldado (25/08): 26/08 a 30/08 

 

Setembro: 

Semana da Pátria (07/09): 02/09 a 06/09 

*Culminância com desfile e hora cívica: 06/09 

Semana da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências: 16/09 a 20/09  

*Culminância com teatro no dia 19/09 (dia do teatro) com o tema 

deficiências. 

*Feira de Arte, Ciência e Cultura: 21/09 (sábado letivo)  

Semana da árvore/primavera (21/09; 22/09): 23/09 a 27/09  

Dia do Sorvete (23/09): Festival de sorvete  

 

Outubro: 

Semana dos animais (04/10): 30/09 a 04/10 

*Culminância (04/10): Passeio ao Zoológico 
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4º BIMESTRE: 07/10 a 19/12 

 

Semana da Criança/Nossa Senhora Aparecida; professor (12/10;15/10): 07/10 

a 11/10 

*Culminância (09/10): Passeio ao clube ASCADE 

Semana: 21/10 a 25/10 

Semana: 28/10 a 31/10 

 

Novembro: 

Semana do Cinema: 04/11 a 08/11 

*Culminância (08/11): Passeio ao cinema 

Semana da República/Bandeira (15/11; 19/11): 11/11 a 15/11  

Semana da Consciência Negra (20/11): 18/11 a 22/11 

*Culminância com a Festa da Consciência Negra/ Chá Literário (23/11): 

Desfile da Beleza Negra integrando as alunas do CEF para desfilar com 

peças produzidas nas oficinas pelos Alunos Especiais.  

Semana: 25/11 a 29/11 

 

Dezembro: 

 

Mês Natalino (25/12): 01/12 a 19/12 

*Culminância com a Cantata Natalina:  

FINAL DO 2º SEMESTRE/ 4º BIMESTRE: 19/12 
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OFICINAS PEDAGÓGICAS: 

As oficinas pedagógicas são compostas por atividades desenvolvidas 

pelos alunos sob a supervisão dos professores para proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento de habilidades como de manipulação e confecção de 

objetos, utensílios de costura, artesanato, pintura, organização dos espaços 

utilizados como cozinha, sala de oficinas, entre outros fazendo com que os 

alunos sintam-se atuantes e participativos.  

 

EM ATIVIDADES DE VIDA PRÁTICA E ATIVIDADES DE VIDA 

DIÁRIA FORAM TRABALHADOS: 

 Higiene: 

 Pedir para ir ao banheiro com palavras ou gestos. 

 Não urinar ou defecar no chão. 

 Lavar as mãos após sair do banheiro.  

 Aprender a despir-se e vestir-se durante o banho. 

 Colocar a roupa no lugar certo.  

 Lavar as mãos para comer. 

 Limpar a boca após as refeições.  

 Aprender a manusear a escova dental. 

 

 Hábitos e atitudes: 

 

 Sentar para fazer atividade pedagógica, para comer, para 

esperar por alguma apresentação.  

 Colocar o lixo na lixeira.  

 Comer com ajuda dos professores. 

 Comer devagar e mastigar bem os alimentos.  
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 Dar sinal ao terminar de comer com palavras ou gestos.  

 Andar ou correr em momentos adequados.  

 

São realizadas atividades de integração ambiental, social, cultural e 

pessoal dos alunos com necessidades especiais com a participação de toda a 

comunidade escolar nos ambientes de sala de aula, oficinas pedagógicas e no 

Arte de Brincar.  

 

 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨  

Shirley Holanda da Silva Rocha/222.911-0 

Coordenadora Pedagógica do Ensino Especial  
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Projeto de 

Música 
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Justificativa 

A educação tem por objetivo assegurar que determinado indivíduo tenha plena 

formação em todos os seus aspectos enquanto ser-humano: físico, emocional e 

intelectual. Desta forma, faz-se necessário que todos tenham acesso à educação, e que 

essa possa abranger todos esses aspectos, proporcionando ao educando a 

possibilidade de aprender de acordo com as suas necessidades e particularidades. 

 O Tratado de Salamanca (1994) recomenda o acolhimento de todas as crianças 

nas escolas regulares, independentemente de suas diferenças linguísticas, 

socioculturais, e associadas à deficiência, gênero ou credo. Percebe-se então que a 

ação inclusiva é aquela que oferece igualdade de acesso a todos, respeitando-se as 

suas diferenças (UNESCO, 1994). 

        A música pode exibir como o cidadão vê a sociedade em que vive, e é a partir do 
diagnóstico da expressão corporal e argumentação crítica que aluno pode demostrar o 
que subtende-se ser a visão que o mesmo tem do mundo e dos valores humanos. A 
música também pode ser o ponto de partida para a busca de várias informações e 
valorização da cultura de um povo. 

“A música pode nos remeter a lembranças, cheiros, sabores, e imagens; pois ela 
pertence, em grande parte, ao mundo dos sonhos” (BEAINE apud ARTEN; ZANCHETA; 
LOURO, 2007). 

Com o intuito de melhorar a cada diaa linguagem de nossos 
educandosestamossempre buscando melhorar o Projeto da Banda Percussiva do 
Instituto Dom Orione. 

 

 

Objetivo Geral 

  Utilizar a música e seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) 

para promover e facilitar a comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a 

mobilização, a expressão, a organização e outros resultados terapêuticos relevantes, a 

fim de atender às necessidades físicas, mentais, sociais e cognitivas do aluno portador 

de Deficiências. 

  Desenvolver através de prevenção, a reabilitação do aluno e 
proporcionar tratamento adequado. 
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Objetivos Específicos 

 

 Ajustar de forma adequada a personalidade do indivíduo; 
 

 Aumentar a percepção interna, para resolução de conflitos danosos; 
 

 Auxiliar eficazmente a percepção rítmica e auditiva; 
 

 Fortalecer a estrutura do ego, ajudando a alcançar maior segurança e 
confiança em si mesmo; 
 

 Proporcionar relaxamento físico e mental de forma eficiente para o alívio das 
tensões emocionais internas, facilitando um mergulho profundo no seu mundo 
interior; 
 

 Promover o desenvolvimento da coordenação motora, da atenção, da 
concentração, da memória e no contato com a realidade, reforçando a identidade 
própria; 
 

 Utilizar recurso sonoro – musical para ajudar na socialização e nas interações 
com outras pessoas de níveis semelhantes ou diferentes, facilitando as comunicações 
verbais e não verbais. 

 
Utilização da Musica como Tratamento Musico Terápico 

  A música é utilizada para facilitar um mergulho na mente inconsciente e 

trazer à tona aspectos interiorizados, estimulando a demonstração de sentimentos 

adormecidos e alguns complexos escondidos no inconsciente. Ajuda na edificação 

construtiva da própria personalidade, trazendo mais satisfação à vida. 

  Banda Percussiva 

A música é um a linguagem estimulante e confortadora no tratamento das pessoas 

portadoras com deficiência Intelectual e Deficiência Múltipla, proporciona a expressão 

das dificuldades próprias, induzindo a novos caminhos para se relacionar e viver 

melhor. É um estímulo encorajador diante das disfunções intelectuais e emocionais. 

Propicia um esforço compensatório ao indivíduo incapacitado ou limitado, 

intensificando a identificação do EU. Ela complementa os objetivos terapêuticos 

comuns interligando os caminhos. Conduz ao relaxamento físico e mental de forma 

eficiente, por apresentar maiores vantagens, tais como: 
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 É um recurso eficaz, diferenciado dos recursos médicos 
tradicionais (medicamentos alopáticos, etc.); 

 Trabalha a capacidade respiratória (expressão coordenada e 
ritmada do ar, pela emissão dos sons longos e curtos); 

 Proporciona o controle na flexibilidade dos membros e relaxa os 
músculos sob tensão; 

 Apesar de ser de natureza abstrata, simboliza um recipiente 
físico dentro do qual as tensões e emoções são despejadas de modo que o 
efeito catártico conduza à profunda paz, harmonia e relaxamento físico, 
oportunizando a expressão dos conflitos emocionais, descarregando as 
pressões causadas por emoções sufocantes e dolorosas. 

 

 Harmonização 
 

Estabelecer a harmonia do aluno com o mundo: 

 

 Cantar a música do dia; 

 Explorar a sala de música e os instrumentos musicais; 

 Conversar pausadamente e cantar músicas que falam do dia – a – dia de cada 
um; 

 Bater palmas e sorrir bastante ao cantar, demonstrando alegria; 

 Cantar músicas falando em Deus, agradecer a vida, a comida, o banho, a saúde, 
etc. 

 

 Relaxamento/Psicomotricidade 
 

Desenvolvimento das potencialidades dos alunos 

 

 Conduzir o aluno ao aprendizado correto da respiração, ensinando a fechar a 
boca e respirar pelo nariz, para melhor oxigenação do cérebro. Pôr a sua mão no 
diafragma para que ele sinta a própria respiração; 

 Deitar o aluno no colchonete para escutar o som das músicas, incentivado-o à 
apreciação da melodia, do som e do ritmo; 

 Colocar na sala alguns instrumentos que deverão estar acessíveis aos alunos 
de acordo com suas preferências, tais como: pandeiro, guizos, clavas (pauzinhos), 
sinos, violão, piano aberto, tigela com água; 

 Trabalhar ritmo, som e melodia:  
Ritmo: Levar o aluno a perceber o ritmo das músicas; 

Som: Emitir sons longos e curtos para chamar a atenção; 
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Melodia: Conduzir o aluno a apreciação das melodias. 

 Trabalhar as extremidades nervosas das pontas dos dedos, através do toque 
nas teclas do piano, nas perfurações da flauta doce ao soprá-la, nas batidas do 
tambor e nos demais instrumentos; 

 Deitar no colchão, mexendo no ritmo da música: pés, mãos, cabeça; 

 Cantar músicas falando das partes do corpo, fazendo o aluno repetir também; 

 Enfatizar o conhecimento do corpo humano. Chamar a atenção sobre a cabeça; 

 Cabeça: cantar “Samba Lelê...”; 

 Cantar músicas falando das partes da cabeça: olhos, boca, orelhas, nariz, etc; 

 Explorar as demais partes do corpo: pescoço, tronco, membros, etc; 

 Dançar balançando a cabeça, corpo, tronco: abaixar e levantar; 

 Cantar e dançar batendo os pés no ritmo da marcha do soldado; 

 Falar e cantar sobre os nomes dos alimentos, vestuário, higiene; 
 

 Dinâmica 
 

Realizar atividades dinâmicas, objetivando: 

 Desenvolver a coordenação motora – concentração nos sons – noção do 
tempo e espaço – motricidade – memória – percepção rítmica e auditiva; 

 Diminuir as ansiedades; 

 Estimular maior sociabilização; 

 Eliminar as agressividades; 

 Aprender a expressar emoções saudáveis; 

 Aumentar a autoconfiança; 

 Desenvolver habilidades produtivas. 

 Comunicação 
 

Em todas as formas de comunicação, procurar: 

 Usar linguagem verbal e não verbal; 

 Apresentar os instrumentos musicais de forma sutil, falar os nomes de cada 
um, repetindo lentamente e pedir para que também repita; 

 Cantar e imitar vozes dos animais, tais como: boi, cavalo, carneiro, gato, 
cachorro, galo, galinha, etc; 

 Cantar, abrindo a boca, fazendo mímicas. Fechar corretamente em seguida; 

 Movimentar a língua para fora, para dentro e dos lados da boca; 

 Sorrir bastante, mostrar os dentes; 

 Pronunciar palavras cheias de energia: alegria - amor- beleza; 

 Mostrar a ficha com o nome do aluno, pronunciando o nome em voz alta e 
pausadamente; 

 Bater palmas, inventar uma música específica para cada aluno, pronunciando 
o seu nome. 
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 Movimentar bastante a musculatura oro – facial com: mímicas, gargalhadas, 
repetição de sílabas e expressões; 

 Mostrar gravuras apontando e cantando os seus personagens; mostrar 
objetos e pronunciar os seus nomes cantando, tais como: relógio, roupas, 
sapatos, partes do corpo, animais, carros, motos, aviões, etc. 

 

Avaliação do Projeto de 2018 para o ano de 2019 
 

 

        Acreditamos que o Projeto da BandaPercussiva seria melhor desenvolvido se 

tivéssemos um Professor de  Musica da SEDF, para que o trabalho terapêutico  que 

vem sendo desenvolvido não se perca com a aposentadoria de uma Professora da 

Oficina  Ceomar formada   em artes e com  especialização  em musicalização.  

       Por essa razão acreditamos que seria muito importantetermos no 

quadrodosprofessoresum professor de musica que pudesse desenvolvero Projeto da 

Banda junto com os brilhantes professores  de atividades  
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PROJETO REFORÇO 
 

 

PROJETO   REFORÇO 

JUSTIFICATIVA: 

 

        Tendo em vista a multiplicidade de dificuldades apresentadas por parte de nossa 

clientela e a necessidade de promover progresso em suas aprendizagens para que 

possam prosseguir seus estudos, promoveremos recuperação nas disciplinas em que o 

aproveitamento for insatisfatório. 

 

ESSAS ATIVIDADES DEVERÃO OCORRER: 

• De forma contínua, como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, 

no desenvolvimento das aulas regulares; 

• De forma paralela, ao longo do ano letivo e em horário diverso às aulas regulares. 

 

OBJETIVOS: 

• Criar uma nova via de acesso ao conhecimento; 

• Estimular a curiosidade e o prazer em aprender, dando novos significados a velhos 

 

CONTEÚDOS; 

 

• Possibilitar a aceleração dos estudos, através de diferentes metodologias; 

• Possibilitar que inserção do aluno no mundo de trabalho; 

• Preparar o aluno para enfrentar que complexidade da vida em sociedade. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

         Após elaboração da listagem dos alunos que vãofrequentar o reforço apósciência 

dos pais, iniciaremos o reforço que acontecerá no turno contrário comauxilio de 

voluntários e  com  o auxilio das Educadoras Socias. 

         Sabemos que para melhor desenvolver a nossa rede de apoio necessitamos 

dosEducadores Sociais paraacompanhar os alunos. 
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AVALIAÇÂO 

 Semanalmente nas coordenações pedagógicasa equipe gestora,a equipe 

coordenação, professores e  orientação educacional farão  a avaliação da  

aprendizagem dos educandos. 
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Projeto Orioninho / Planejamento Anual 

 

 

 
Viveu para amar e servir. Não conheceu outro motivo para viver. Fez da sua vida e da 

sua fé uma única missão. Sofreu muito, mas a ninguém fez sofrer. Tinha como ideal 

“fazer o bem sempre, fazer o bem a todos. O mal nunca e a ninguém”. 

 

       Com intuito de ajudar as crianças que estavam em alguma situação de risco nasceu 

oProjeto Orioninho   e em parceria com  CEF 06 de Brasília   por meio de um Comodato 

que  sede professores para atuar  no Projeto, tem desenvolvido  um trabalho de 

acolhimento dos estudantes em turno contrário  a sua escola. 

Objetivo Geral: 

       Proporcionar um ambiente agradável e acolhedor, com atividades pedagógicas e 

momentos de recreação e lazer. 

 

Objetivos Específicos: 

o Proporcionar momentos de lazer; 

o Desenvolver autonomia e independência; 

o Criar hábitos de higiene; 

o Promover a prática de esportes e jogos educativos; 

o Disponibilizar um momento de estudo, com apoio nas tarefas escolares e 

reforço escolar; 
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o Proporcionar atividades lúdicas que explorem valores sociais e religiosos; 

o Proporcionar momentos de leitura; 

o Explorar datas comemorativas; 

o Explorar de forma lúdica raciocínio lógico matemático. 

Conteúdos e Estratégias: 

o Oficinas de artes (desenho; pintura; recorte e colagem; mosaico; artesanato; 

argila e massinha; origami e dobradura); 

o Oficinas de cruzadinhas e caça-palavras; 

o Dinâmicas e brincadeiras de grupo;  

o Jogos esportivos coletivos e educativos;  

o Oficinas de Pingue Pongue e Futebol Totó; 

o Recreação livre (quadra, parque e brinquedoteca); 

o Filmes e músicas; 

o Oficinas de Leitura e Interpretação de Texto; 

o Confecção de Murais / Cartazes; 

o Reforço escolar (conteúdos trabalhados na escola); 

o Apoio na realização das tarefas escolares. 

Avaliação: 

       A avaliação será continua, através da observação diária das crianças e dos 

adolescentes no desempenho de suas atividades pedagógicas e recreativas, no 

relacionamento com os colegas e com os professores. 

Rotina turno matutino: 

Horários Atividades 

7:30-7:50 h Acolhida 

7:50-8:00 h Capela / Oração e reflexão 

8:00-10:00 h Tarefas escolares 

10:00-10:30 h Lanche 

10:30-12:00 h Reforço escolar e recreação 
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12:00-12:30 h Almoço 

 

Rotina turno vespertino: 

Horários Atividades 

12:30-13:20 h Acolhida e almoço 

13:20-13:50 h Descanso e recreação 

13:50-14:00 h Capela / Oração e reflexão 

14:00-15:10 h  Tarefas escolares 

15:10-15:30 h Lanche 

15:30-16:00 h Reforço escolar 

16:00-17:30 h Recreação  
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PROJETO CRIANDO E 

RECRIANDO NA OFICINA 

PEDAGÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM 2019 Turma: E-1 Matutino – Oficina Pedagógica Professoras: Katia Guedes e Marli Cristina 
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JUSTIFICATIVA: O projeto Criando e Recriando na Oficina Pedagógica em 2019, visa promover 

novas experiências e fixar habilidades já adquiridas, objetivando o bem-estar e 

desenvolvimento dos alunos. 

 OBJETIVO GERAL: Oferecer aos alunos aos alunos condições compatíveis com suas 

capacidades, a fim de torna-los produtivos diante de novas aprendizagens. 

 

1 -Revitalização do Ambiente da Oficina Pedagógica: 

1.1- Objetivos Específicos: 

• Identificar móveis, objetos, utensílios e materiais que podem ser retirados da Oficina 

Pedagógica por desuso ou deterioração; 

 • Classificar e separar o que poderá ser descartado ou realocado;  

• Reorganizar espaço da Oficina Pedagógica. 

1.2- Atividades: 1ª Etapa: 

 • Fazer levantamento com os alunos e professores da Oficina dos móveis, objetos, utensílios e 

materiais já existentes que são necessários para compor o local;  

• Descartar materiais vencidos, quebrados, sujos; 

• Realocar materiais em desuso em locais externos à Oficina Pedagógica;  

• Reorganizar materiais, mobílias e objetos necessários à Oficina Pedagógica, separando e 

etiquetando o necessário. 

2ª Etapa: 

 • Realizar reparos necessários a estrutura interna da sala de aula, incluindo lixamento das 

paredes, pintura, manutenção de torneiras, espelho de tomadas, lâmpadas; 

 • Pintar azulejo da pia, colocar espelho e prateleiras; 

• Pintar azulejo da pia, colocar espelho e prateleiras; 

 • Produzir placas em 3D de gesso, para colocar em parede específica;  

• Colocar telas em janelas e vidro no espaço que está faltando da porta de entrada; 

 • Produzir peças para compor o ambiente, como: mesa pequena em mosaico, quadrinhos em 

ponto cruz, arandelas de barbante, almofadas, pufes; 

3ª Etapa: 

 • Dividir a Oficina Pedagógica em 4 ambientes:  
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❖ Primeiro Ambiente: Antessala – Local destinado a descanso, volta à calma e relaxamento 

dos alunos. Composição: um sofá de 2 ou 3 lugares, Tapete grande, almofadas, pufes, 

revisteiro e livreiro de parede, jogos e brinquedos pedagógicos, prateleiras, televisão, aparelho 

de DVD e aparelho de som, porta-retratos com fotografias dos alunos, livros, revistas, gibis, 

uma planta grande em vaso de cimento e algumas em vasos de cimento pequenos, quadrinhos 

em tapeçaria feitos com lã na talagarça em ponto cruz, parede decorativa feita com placas em 

gesso 3D, ventilador. 

 

❖Segundo Ambiente: 

 Sala de atividades- Local destinado para realização das atividades propostas. Composição: 

Mesas e cadeiras dispostas em um só grupo grande, contendo 16 cadeiras e 16 mesas, 

armários, bancada, prateleiras, lixeira, pendurador fixo para mochilas, quadros: de avisos para 

afixar atividades realizadas em papel, calendário pedagógico, comoestá o dia hoje? 

Aniversariantes, quantos e quem somos (adaptado), telas antimosquito para as janelas, 

ventiladores. 

1.3 - Estratégias: 

 Solicitar doações de materiais, objetos, móveis e mão de obra de colaboradores internos e 

externos a Instituição por meio de lista com descrição e/ou ofícios para Instituições e lojas. 

 1.4 -Culminância: Realizar uma pequena” inauguração” do novo ambiente com a presença de 

convidados. 1.5-Cronograma: De 2 a 4 meses (início: fevereiro, término: março). 

2- Cultivo de Suculentas:  

2.1- Objetivos Específicos 

: • Identificar cores e texturas; 

 • Identificar as suculentas e cactos e suas variedades;  

• Seguir instruções;  

• Identificar medidas;  

• Desenvolver noções de orientação espaço-temporal;  

• Estabelecer relações de quantidade/peso; 

 • Entender a importância dos elementos necessários ao desenvolvimento das plantas; 

 • Nomear objetos; • Obedecer a regras e comandos;  

• Colaborar com a limpeza e organização do ambiente;  

• Trabalhar em grupo;  

• Colaborar com o outro. 
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2.2-Atividades: 

✓ Apresentar aos alunos algumas variedades de cactos e suculentas, nomeando-as;  

✓ Explicar como cultivá-las, adubação necessária e regas;  

✓ Explicar como multiplicá-las;  

✓ Fazer calendário de adubação e regas; 

✓ Seguir instruções de preparação da terra para suculentas e cactos;  

✓ Cultivar suculentas e cactos;  

✓ Multiplicar suculentas e cactos; 

✓ Manusear terra com as mãos; 

✓ Desenvolver o gosto pelas plantas;  

✓ Desenvolver a observação. 

2.3- Estratégias:  

Solicitar a direção/coordenação recursos necessários para o desenvolvimento da atividade.  

2.4-Culminância: 

 Exposição e venda de suculentas e cactos em vasos de concreto. 

 2.5-Cronograma: 

 Ápice do projeto até o final do primeiro semestre, mas poderá ser desenvolvido durante todo 

o ano letivo. 

3- Produzindo Vasos de Concreto: 

 3.1- Objetivos Específicos: 

 • Identificar cores e texturas; 

 • Identificar diferentes formas e formatos; 

 • Seguir instruções; 

 • Adquirir noções de medidas;  

• Realizar movimentos circulares; 

 • Desenvolver a observação; 

 • Desenvolver noções de orientação espaço-temporal; 

 • Desenvolver o raciocínio lógico-matemático;  



119 
 

• Trabalhar em grupo; 

 • Desenvolver a capacidade criadora; 

 • Nomear objetos;  

• Obedecer a regras e comandos; 

 • Etiquetar vasos com rótulos próprios. 

3.2-Atividades: 

✓ Mostrar alguns vasos prontos;  

✓ Mostrar diferentes formas e tamanhos de fôrmas a que serão utilizados na produção de 

vasos;  

✓ Ensinar como preparar a mistura a ser utilizada na produção de vasos seguindo instruções; 

✓ Explicar a utilidade dos vasos; 

✓ Produzir vasos de concreto em diversos tamanhos e formas;  

✓ Colorir vasos de concreto. 

3.3- Estratégias: Solicitar a direção/coordenação recursos necessários para o desenvolvimento 

da atividade  

3.4-Culminância: Exposição e venda de suculentas e cactos em vasos de concreto 

 3.5-Cronograma: Ápice do projeto até o final do primeiro semestre, mas poderá ser 

desenvolvido durante todo o ano letivo. 

4- Produzindo colares e pulseiras de malha e peças de bijuterias:  

4.1- Objetivos Específicos:  

• Desenvolver a criatividade;  

• Manusear diferentes materiais e texturas;  

• Identificar cores diversas;  

• Separar, classificar, selecionar seriar materiais; 

 • Desenvolver e aprimorar movimento de pinça; 

 • Desenvolver a observação e reprodução a vista de modelo; 

 • Enfiar peças/contas;  

• Realizar contagens;  

• Contemplar a própria criação; 
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 • Elevar a autoestima: 

4.2-Atividades:  

✓ Observar peças já existentes para utilizá-las como modelo;  

✓ Selecionar e reorganizar material já existente na Oficina Pedagógica para confecção das 

peças;  

✓ Adquirir material que poderá estar faltando; 

✓ Confeccionar peças à vista de modelo com orientação e supervisão da professora; 

✓ Criar modelos. 

4.3- Estratégias:  

Solicitar a direção/coordenação recursos necessários para o desenvolvimento da atividade.  

4.4-Culminância:  

Desfile de alunas do CEF 06 com as peças produzidas no Chá Literário. 

 4.5-Cronograma: A ser desenvolvido a partir do segundo semestre. 

5-Atividades de Rotina: 

 5.1- Objetivos Específicos: 

 • Participar de rotinas diárias;  

• Desenvolver organização dos próprios pertences; 

 • Sentir a necessidade de falar (agradecer/pedir) com Deus sobre si mesmo e os outros;  

• Compreender a necessidade da atividade física para a sua saúde;  

• Compreender a necessidade da hidratação para a sua saúde; 

 • Desenvolver a observação das condições do tempo diariamente;  

• Desenvolver a noção de orientação espaço-temporal;  

• Desenvolver o lógico-matemático;  

• Participar de atividades coletivas;  

• Realizar atividades propostas; 

 

5.2-Atividades:  

✓ Estabelecer rotinas diárias/semanais, através de cartazes e legendas; 
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✓ Organizar material individual em local estabelecido;  

✓ Reunir para oração inicial; ✓ Realizar 2 voltas de caminhadas diárias no interior do IDO. 

✓ Realizar hidratação após caminhada;  

✓ Realizar atividades coletivas adaptadas à realidade dos alunos: - Como está o dia hoje? – 

Calendário – Quantos somos hoje? 

✓ Realizar atividade do projeto;  

✓ Lanchar; 

✓ Participar de momento coletivo de descanso/Intervalo;  

✓ Participar de atividades propostas no Projeto da escola “Arte de Brincar”.  

✓ Realizar atividades relativas as Datas Comemorativas;  

✓ Almoçar;  

✓ Realizar higienização;  

✓ Participar de momento de descanso 

 

5.3- Estratégias:  

Utilizar material concreto como cartazes, fotos, etc.  

5.4-Cronograma: 

 Durante todo o ano letivo. 

 AVALIAÇÃO: Será realizada diariamente, no decorrer do processo. 

USO DE MÍDIAS E TECNOLOGIAS: 

 Todo o projeto será registrado através de filmagens e fotografias, utilizaremos também 

recursos tecnológicos para apresentação de modelos no início de cada nova atividades. 
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PROJETOOFICINAS 

  DOENSINO ESPECIAL 

DOCEFO6DE  BRASÍLIA 
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INTRODUÇÃO  

Todos nós reconhecemos a importância e o papel das atividades que 

envolvem os trabalhos manuais para alunos especiais. A motivação que tais 

alunos recebem nesta instituição, vendo seus trabalhos sendo divulgados na 

mídia e em exposições, e até mesmo sendo vendidos nos bazares aqui 

realizados, leva-os a expressarem, insistentemente, a vontade de continuarem 

produzindo e de se sentirem úteis à sociedade. 

  Realizar atividades em oficinas pedagógicas para o ensino especial, 

desde as mais simples, que desenvolvemnoções básicas de organização e 

limpeza do local de trabalho, às mais complexas, comono desenvolvimento da 

relação com o outro em que o sujeito se enxerga como parte do processo da 

vida, promovendo, prevenindo, desenvolvendo, criando, tratando, 

recuperando pessoas ou grupos de pessoas, melhora o desempenho funcional 

e reduz as desvantagens. 

  Todas as atividades desenvolvidas nas oficinas para os alunos 

especiais desta instituição abordam, em momentos diferenciados, os três 

pilares que sustentam o currículo funcional e assim propiciam, de forma 

adequada às necessidades dos mesmos, muitas oportunidades de 

aprendizagem. Este projeto de educação também tem como eixo a cidadania, a 

diversidade e a sustentabilidade humana, além da promoção da autonomia, da 

autoestima, da socialização, da sua inserção ou reinserção no trabalho 

produtivo e de outras potencialidades como comunicação e expressão, lógica e 

criatividade, que fazem parte não só dos objetivos do currículo funcional como 

também de uma proposta relacionada a uma terapia ocupacional para essa 

clientela. Portanto, observa-se que os trabalhos realizados nessas oficinas 

devem oferecer aprendizagens diferenciadas. 

   Promover competênciassócioculturais e pessoais é estimular 

a observar, compreender as situações, trabalhar uma melhor realização de 

tarefas e idéias. Ao beneficiar as áreas psicomotoras, sociais, cognitivas e 

comportamentais no aluno deficiente intelectual, as oficinas estimulam 
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expressões artísticas e promovem o seu desenvolvimento global. Segundo 

Rauter, C. (Oficinas para quê? Uma proposta ético-estético-política para oficinas 

terapêuticas. In: AMARANTE, P.(Org.). Ensaios: subjetividade, saúde mental, 

sociedade.Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. cap.12, p. 271), “as oficinas, o trabalho e a 

arte podem funcionar como catalisadores da construção de territórios 

existenciais (inserir ou reinserir socialmente os ”usuários”, torná-los 

cidadãos...), ou de “mundos” nos quais os usuários podem reconquistar ou 

conquistar seu cotidiano...”acredita-se que está se falando não de adaptação à 

ordem estabelecida, mas de fazer com que trabalho e arte se reconectem com 

o primado da criação, ou com o desejo ou com o plano de produção da vida. 

 

 

OFICINAS OFERECIDAS EM 2019 

 

   Serão oferecidas seis oficinas durante o ano letivo de 2019, 

com a possibilidade da ampliação de novos trabalhos em oficinas do 

Ensino Especial do CEF 06 de Brasília, os quais serão efetivados 

mediante as necessidades para a estruturação de novos projetos ou 

para a elaboração de lembrancinhas, visando a representatividade 

dos alunos especiais nos encontros e eventos organizados pela 

Instituição: 

 

1. Oficina de Pintura em Tecido: confecção de panos de prato 
utilizando sacos de tecido reaproveitados e pintura em algodão 
cru para o projeto pets e potes. Técnicas de pintura em tecido 
(carimbos naturais e idealizados, moldes vazados com pincel, com 
esponja, desenhos e pinturas livres). 

2. Oficina de Descartáveis: Pets e Potes (elaboração de uma horta 
suspensa, com garrafas pet e pintura em tecido para 
ornamentação de potes de vidro e plásticos reaproveitáveis, para 
a introdução de uma oficina culinária). 
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3. Oficina de Culinária Fácil: Descobrindo e manipulando alimentos e 
sucos saudáveis para o consumo próprio e para a comercialização 
na Feira de Ciências, Artes e Cultura. 

4. Oficina de Reformas: reformulando e criando novos espaços na 
Oficina Pedagógica. 

5. Oficina de Tapeçaria: confecção de tapetes e almofadas utilizando 
as técnicas do meio ponto do fio de lã em talagarça e da 
amarração de tiras de malha em talagarça. Essa última técnica 
contempla o reaproveitamento de sobras de malhas doadas por 
malharias parceiras. 

6. Oficina de Papel Artesanal Reciclado. 
7. Oficina de Decoração de Natal: confecção e pintura de objetos 

decorativos para a árvore de Natal. 
 
 
Vislumbramos despertar nos alunos especiais a cidadania, a 

diversidade e a sustentabilidade humana, como concepção e eixo 
central da ação pedagógica dessas oficinas. 
 

PÚBLICO ALVO  

 

 

Alunos das classes especiais do CEF 06 de Brasília: turmas E01 e E02. 

OBJETIVO GERAL  

 

 Promover competências pessoais e sócio culturais, 
estimulando habilidades que desenvolvam autonomia e 
independência ao realizarem tarefas simples e complexas, 
capazes de gerar melhoria em sua qualidade de vida; 

 Desenvolver um trabalho de qualidade que resulte na 
formação do aluno especial e na satisfação de ver o seu 
esforço transformado em um produto útil para a sociedade. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

Desenvolver e/ou estimular: 

 

1. A observação; 
2. A coordenação motora fina e grossa (as habilidades manuais- 

firmeza, equilíbrio e precisão no movimento das mãos e dos 
dedos); 

3. A psicomotricidade (movimento organizado e integrado, em 
função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante 
de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização); 

4. O raciocínio lógico e a capacidade de decisão na escolha dos 
materiais a serem utilizados (reconhecendo formas, composição e 
combinação de cores, contornos, limites e medidas, além da 
integração intelectual e motriz, visando alcançar o máximo de 
rendimento do seu potencial motor); 

5. A possibilidade da concretização de seus desejos e metas (o aluno 
especial acredita no fruto do seu trabalho porque o mesmo torna-
se palpável, e vê que é possível realizar seus desejos e metas); 

6. O trabalho em grupo (o aluno aprende a trabalhar em grupo, a 
comunicar e a se socializar, partilhando das suas idéias e do 
material oferecido nas oficinas); 

7. A percepção de possíveis erros no processo de aprendizagem e a 
busca de soluções para tais erros; 

8. Valores morais e éticos que auxiliem no convívio e na formação do 
caráter; 

9. A auto-estima e o pensamento do verdadeiro valor na produção e 
na comercialização de trabalhos de qualidade. 

10. O senso organizacional e os cuidados com os materiais 
trabalhados, além dos limites que auxiliam nas atitudes diárias, 
dentro e fora da oficina. 

11. A inserção do aluno especial no trabalho produtivo, na visão da 
terapia ocupacional; 

12. A criatividade. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O mundo atual precisa de um ser humano capaz de incluir, construir e repassar 

valores morais e éticos de cidadania, para enfrentar a globalização e a diversidade que 

marca a etapa contemporânea da humanidade. Na busca de incentivar e valorizar as 

atividades pedagógicas e a inclusão social, bem como de melhorar o comportamento, a 

autoestima, a disciplina e o respeito dos alunos, a comunidade escolar se une para resgatar 

um trabalho que será orgulho para o CEF 06 de Brasília. 

As Oficinas Pedagógicas do Ensino Especial dessa escola visam despertar 

valores significativos para o desenvolvimento sócio-cultural dessa clientela, além de propiciar 

a ampliação do conhecimento e bem-estar do individuo junto a sua comunidade, no cenário 

da sustentabilidade humana,em um ambiente agradável, com profissionais competentes 

e materiais necessários para a realização do projeto. 

 

 

 Brasília, 11 de março de 2019. 

 

Ceomar de Araujo Rosa Cruz 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENADORIA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 
 CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 

 
PROJETO DIVERSIFICADO III – 6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

CONCEPÇÕES SOBRE A ASTRONOMIA E A TERRA 

 

Objetivo geral: 

Permitir aos estudantes das turmas do 6º ano do ensino fundamental II – turmas A, B 

e C uma abordagem sobre a astronomia básica e do funcionamento do interior da 

Terra com intuito de desenvolver e estimular o gosto pela pesquisa científica. 

 

Entre os objetivos específicos estão: 

 Apreender alguns conceitos básicos da Astonomia; 

 Reconhecer as constelações do céu do hemisfério Sul; 

 Realizar uma observação noturna; 

 Conhecer o processo da formação do Universo, do Sistema Solar e da Terra; 

 Identificar o interior terrestre de acordo com a Física e a Química; 

 Apreender sobre os movimentos do interior da Terra e suas consequências 

para o relevo e o ser humano; 

 Realizar uma visita ao Observatório Sismológico e ao planetário de Brasília. 

 

Professor Marcelo Lopes D’almeida 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 DE BRASÍLIA 

Planejamento Anual -2019 

Professor: Andréia Grecov                               (mat.         ) 

Disciplina: PD1   ano 9° Turno:MatutinoTurmas: A / B / C / 

D / E /F 

 

Primeiro bimestre 

1.OBJETIVOS 

Propor a reflexão sobre a tecnologia em diferentes épocas (“pin hole” e fotografia 

digital) o retrógrado e a última geração em tecnologia, incluindo para isso, o uso do 

aparelho de celular como meio didático na escola.Ao estudarem fotografia, 

ensaiarem e fabricarem sua própria máquina, os alunos aprendem alguns princípios 

de óptica que são fundamentais para qualquer fotografia seja ela antiga ou atual 

como o celular. Fornecendo cultura sobre esse assunto, objetivamos mostrar, que a 

tecnologia sempre existiu em todas as épocas e áreas do conhecimento e que que 

ela pode ser, com seu devido uso, facilitador da aprendizagem. 

2.CONTEÚDOS 

Fotografia: ângulos, temas e aspectos da fotografia em geral. Fotógrafos artistas. 

Dicas sobre uma boa fotografia. História da Fotografia Mundial. Princípios de óptica 

em uma máquina fotográfica PinHole. 

3.METODOLOGIA 

Esse projeto é um projeto sobre fotografia, onde foi criado previamente um grupo 

de WhatsApp, em que cada aluno usa seu próprio celular para tirar suas próprias 

fotos, eles saem para o pátio para realizarem suas fotos e nesse momento, são 

orientados quanto a: ângulos, temas e aspectos da fotografia em geral. As fotos 

são então postadas no grupo, comentadas pelo grupo e avaliadas pela professora 

também no próprio grupo de celular. 

4.AVALIAÇÃO 

Não há prova, essa é feita pela observação da professora e do desempenho de cada 

aluno em campo além de sua atuação e participação no grupo de WhatsApp com 

suas postagens e comentários relevantes ao que está sendo estudado. 

 

Segundo bimestre 

1.OBJETIVOS 

Propor a reflexão sobre a tecnologia em diferentes épocas (“pin hole” e fotografia 

digital) o retrógrado e a última geração em tecnologia, incluindo para isso, o uso do 

aparelho de celular como meio didático na escola. Ao estudarem fotografia, 

ensaiarem e fabricarem sua própria máquina, os alunos aprendem alguns princípios 

de óptica que são fundamentais para qualquer fotografia seja ela antiga ou atual 

como o celular. Fornecendo cultura sobre esse assunto, objetivamos mostrar, que a 

tecnologia sempre existiu em todas as áreas do conhecimento e que que ela pode 

ser, com seu devido uso, facilitador da aprendizagem. 

2.CONTEÚDOS 

Fotografia: ângulos, temas e aspectos da fotografia em geral. Fotógrafos artistas. 

Dicas sobre uma boa fotografia. História da Fotografia Mundial. Princípios de óptica 

em uma máquina fotográfica PinHole. 

3.METODOLOGIA 

Paralelamente a essa ação, há ainda a proposta da fabricação de máquinas “Pin 

Hole” (buraco de agulha em inglês) que são de simples confecção; é preciso ter 

uma lata, fita isolante, tinta preta (spray), papel fotográfico com sensibilidade a luz 

e um alfinete para furar a lata. 

Ao montarem artesanalmente essa máquina de lata (que já é um fazer) precisamos 

também sair para a pintura dessas latas onde se exige organização e limpeza 
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posterior as atividades (para isso usaremos jornais nessa atividade). O buraco na 

lata e o que for necessário, serão orientados pela professora no pátio na ocasião 

apropriada. 

 

Enfim com a máquina fotográfica pronta, os alunos saem para fotografar com a 

lata, se embasando nos ensaios fotográficos antes tirados com o celular. 

E ainda continuar as práticas do bimestre anterior. 

4.AVALIAÇÃO 

Não há prova, essa é feita pela observação da professora e do desempenho de cada 

aluno em campo além de sua atuação e participação no grupo de WhatsApp com 

suas postagens e comentários relevantes ao que está sendo estudado. 
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Projeto de consciência corporal através da 

dança 

 

 

C.E.F06 de Brasília 

 

 

 

 

Professora: Daniela Aparecida de Freitas dos Santos 
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Diagnóstico:  

           A disciplina de Educação Física na educação básica busca trabalhar 

todas as formas de cultura corporal, através do esporte, da ginástica, da dança, 

da luta, dos jogos, brinquedos e brincadeiras. Contemplando os fundamentos 

da disciplina, em articulação com aspectos políticos, históricos, sociais, 

econômicos, culturais, bem como elementos da subjetividade. É comum que 

nessas aulas a turma fique bastante agitada podendo ocasionar eventualmente 

desentendimentos. Inclusive, baseada na minha prática de 25 anos como 

professora de Educação Física, posso observar também atitudes agressivas 

por parte dos alunos (empurrões, socos, rasteiras e muitas ofensas). Além 

disso, em outros momentos de permanência do aluno na escola, tais como na 

fila, na ida ao banheiro, na saída para o recreio ou durante este intervalo, estes 

comportamentos são frequentes. O grau de agressividade chega a ser 

alarmante e vem aumentando consideravelmente. 

           Além da agressividade, os alunos demonstram padrões de movimento 

que não são compatíveis com a idade, havendo uma defasagem grande (falta 

de flexibilidade, dificuldade na lateralidade, dificuldade para reconhecer partes 

do corpo, dificuldade na coordenação motora, dificuldade na orientação espaço 

temporal). Muitas vezes também as aulas de educação física são identificadas 

apenas como um espaço/tempo para jogar futebol, revelando falta de interesse 

e pouca participação dos alunos no trabalho proposto, associados à dificuldade 

na prática do autotoque e no toque em relação aos colegas. E essas 

dificuldades atrapalham no processo de aprendizagem nas aulas de educação 

física. Precisando assim, de aulas específicas para sanar essas dificuldades. 

    Essas dificuldades poderiam ser trabalhadas em uma aula de dança. Mas 

esta linguagem artística não está inserida na escola como componente 

curricular, e sim em momentos estanques como festas e apresentações. 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

    As aulas de Educação Física caracterizam-se por serem dinâmicas e 

diversificadas, oferecendo aos alunos a oportunidade de se expressar 
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livremente e assim, através da interação com os demais adquirir os 

conhecimentos. Esta é uma das características do ser humano aprender uns 

com os outros. 

      A dança como linguagem artística consiste em desenvolver a consciência 

corporal. E a consciência corporal é uma mudança de paradigma, alertando 

para a necessidade da mudança do olhar direcionado ao aluno para que ocorra 

também uma alteração na atuação do professor. Tem como objetivo viabilizar 

uma educação física que busca ver o ser humano, e não apenas sua dimensão 

física.  

    Este projeto trata-se do diagnóstico da realidade da escola. E a referida 

escola não tem a dança prevista em sua Proposta Política Pedagógica.  

     Haja vista a ausência da dança como componente curricular e sendo esta 

de suma importância, resolvi elaborar esse projeto e aplicá-lo nesta 

comunidade escolar acreditando em seu potencial interventivo. Pois o processo 

em uma aula de dança é mais importante que a realização artística da mesma. 

      De acordo com Garaudy (1980), desde os primórdios da humanidade, o 

homem sente necessidade de dançar em todos os momentos de sua 

existência, quer seja em guerra ou paz, nos casamentos, funerais, semeaduras 

e em colheitas. “A dança foi para todos em todos os tempos a expressão, 

através de movimentos do corpo organizados em sequências significativas, de 

experiências que transcendem o poder das palavras e da mímica”. (Garaudy 

1980- pag.13). Isto se confirma também quando Nanni (Apud. Dornelles 1997) 

diz que a evolução e progresso da dança através da história não é aleatória. 

Obedece a padrões sociais e econômicos, ou nascem da necessidade latente 

do ser humano de expressar seus sentimentos e emoções, desejos e 

interesses, sonhos ou realidades, através das formas mais diversas de dança. 

     Segundo Marques (1995) a lei de diretrizes e bases (LDB) criada em 1996 

institui o ensino obrigatório de artes em todo o território nacional: “ O ensino da 

arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 

(Art. 26§2°). Em 1997 foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) que, segundo Marques incluem pela primeira vez na história do país a 

dança em seu rol de disciplinas. Com isso, o estudo da dança nas escolas 

públicas se torna imprescindível. Mascarenhas (2008) reforça essa ideia 

quando diz que a dança tem compromisso irreversível com o corpo. E que 

através da dança o indivíduo busca naturalidade interior e sua espontaneidade 

original, acreditando assim, cria-se um clima para facilitar e regular o 

envolvimento de cada um. Experimentando novas formas de comunicar-se. De 

acordo com Marques: 
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“ Entender as relações que se processam entre corpo, dança e sociedade são 

fundamentais para a compreensão e eventual transformação da realidade social. A 

dança enquanto arte tem o potencial de trabalhar a capacidade de criação, 

imaginação, sensação e percepção, integrando o conhecimento corporal ao 

intelectual”. (Marques 1995- pag.13). 

 

Objetivos Gerais: 

 Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria 

vida, integradora social e formadora da identidade; 

 Buscar uma reflexão sobre os diferentes significados que o mundo 

ocidental atribui ao corpo humano para ressignificar a visão fagmentada 

do corpo e da mente. 

Objetivos Específicos: 

 Reconhecer as características individuais do seu corpo como forma, 

volume, peso, equilíbrio, movimento articular, através dos exercícios 

propostos; 

 Identificar as mais diversas formas de movimento humano enquanto 

produtora e reprodutora de cultura; 

 Ampliar o repertório gestual através de exercícios variados; 

 Aprimorar a consciência corporal, aumentar as sensibilidades e 

conhecer o corpo sensorialmente; 

 Propiciar um ambiente que favoreça a relação interpessoal; 

 Reconhecer o ritmo interno e externo do grupo na expressão corporal, 

através de músicas, sons e de instrumentos de percussão. 

Avaliação: 

 Participação dos alunos nas aulas; 

 Produção escrita de depoimento pessoal sobre o projeto. 
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Fotos dos Projetos 

 

 

 

Projeto Horta Ensino Especial e Ensino Regular 
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 Projeto Arte de Brincar 

 

 Festa Junina 

 
Festa da Família 

 Projeto de Revitalização do espaço 


