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1.APRESENTAÇÃO 

A Proposta Político-Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 07 de Brasília, passou por 

revisões anuais nas semanas pedagógicas que antecedem os anos letivos, e, neste ano, conta com uma 

comissão formada pelos seguintes componentes: Diretor, Júlio César Louredo de Sousa Júnior,  SAA( 

Serviço de Apoio à Aprendizagem), Graziela Sacramento C. de Albuquerque, Sala de Apoio Ester Alves de 

Castro Coutinho, Orientadora, Mônica Moreira Diniz, Pais, Aline Mayara de Souza Silva, Aluna, Júlia 

Carneiro Jacobi, Coordenação Pedagógica, Francimeire Nava Bueno e Nalva Kássia Dias Siqueira que busca 

adequá-la à nova realidade da instituição.  

A Proposta Político-Pedagógica é a identidade da escola, é através dela que a comunidade imprime a 

sua marca e ela se torna particularmente singular dentro do sistema. A construção coletiva da PPP busca por 

relações democráticas através da participação de todos os segmentos na concepção, elaboração e execução 

deste documento. Esta serve para subsidiar à organização do Trabalho Pedagógico, materializar o currículo e 

apresentar as ações para a comunidade. 

No primeiro dia letivo temático do ano, a comunidade escolar reuniu-se para responder questionários 

diagnósticos, que serviu de base para a construção desta proposta político-pedagógica. A comissão realizou 

duas reuniões no mês de março para discussão e organização da PPP. Desde de 2018, a escola aderiu aos 

Ciclos das Aprendizagens, essa forma de organização escolar está respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu artigo 24, e pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal (CEDF), que assegura a todos os alunos do Ensino Fundamental o direito 

inalienável de aprender. Por isso, a intenção é que as proposições aqui expressas sejam materializadas no 

cotidiano escolar, por meio de ações, reflexões e avaliações sustentadas pela Pedagogia Histórico-Crítica e 

pela Psicologia Histórico-Cultural. 

 Estamos construindo uma escola na base democrática, oferecendo aos alunos a oportunidade de 

crescimento. Essa escola possui um ambiente agradável e prazeroso, além de profissionais comprometidos 

com a nobre arte de educar. Com esses atributos, visamos aumentar qualitativamente a relação ensino-

aprendizagem. Para isso buscamos contar também com a necessária atuação e comprometimento das 

famílias. 

A observância da reestruturação do currículo escolar às mudanças sociais ocorridas nos últimos 

tempos nos leva ao planejamento de ações que visam suprir esta necessidade por meio de projetos (Sala de 

Leitura, Eleitor do Futuro, Feira de Ciências e Matemática, Café Cultural, Consciência Negra e Não ao 

Bullying) campanhas e parcerias voltadas para a ampliação do crescimento e da aquisição do saber. 

Como toda Proposta Político-Pedagógica, esta, se propõe a ser dinâmica e atual, de forma a atender 

aos interesses e às expectativas evidenciadas no decorrer do processo. Está, portanto, sujeito a avaliações e 



4 

 

ajustes. À medida que surjam novas demandas, o plano de ação da PPP será revisto e direcionado a 

desenvolver projetos específicos para os pleitos. 

2.HISTORICIDADE DA ESCOLA 

O Centro de Ensino Fundamental 07 de Brasília foi criado pela Portaria n° 11, de 22 de janeiro de 

2004, embora suas edificações já tenham sido, entre 2002 e 2003, utilizadas pelos alunos do Centro de 

Ensino Fundamental 07 do Paranoá, enquanto as instalações daquela instituição estavam sendo reformadas. 

Posteriormente, a partir de 2004, tiveram início as atividades pedagógicas do atual Centro de Ensino 

Fundamental 07 de Brasília com a transferência das turmas de 8º e 9º anos do GISNO e dividiu espaço físico 

com os alunos da Escola Classe 113 Norte, que também se encontrava em reforma. Somente a partir de 2005 

é que esta instituição passou a funcionar em sua plenitude, nos três turnos. No diurno, com as turmas de 7ª e 

8ª, e no noturno, com turmas de Educação de Jovens e Adultos, EJA, segundo segmentos, recebida da EC 

306 Norte, e com o Programa Nacional de Inclusão de Jovem (PROJOVEM), conforme convênio do 

Governo Federal com o Governo do Distrito Federal, firmado no ano de 2006. 

  Em 2008, a escola recebeu alunos e professores de cinco escolas que fecharam (EC 708 Norte, EC 

711 Norte, EC 113 Norte, EC Varjão do Torto e EC 409 Norte) e passou a oferecer, no diurno, turmas de 

todo o Ensino Fundamental II e, no noturno, EJA - primeiro e segundo segmentos, além de turmas de 

Aceleração de Aprendizagem nos três turnos.  

Em 2009, o CEF 07 ofereceu atendimento às séries finais do E.F. e diferentes projetos no 

contraturno. Ofereceu ainda, atendimento ao EJA, 1º e 2º segmentos no turno noturno. Naquele ano 

aconteceu a ativação da Biblioteca, pintura do prédio e das quadras esportivas, substituição das mesas, 

carteiras e cadeiras quebradas das salas de aula e também o paisagismo do pátio da escola. 

  Em 2010, foram remanejadas as turmas de EJA, 1º e 2º segmentos, para o CED GISNO, deixando de 

haver atendimento no turno noturno, e a escola recebeu os alunos dos anos finais oriundas da EC 113 Norte, 

juntamente com seus professores. Diferentes projetos foram desenvolvidos no contraturno, tais como: Ballet, 

Karatê, Street Dance e aula de reforço de Português e Matemática. 

Em 2011 e 2012, a escola investiu no desempenho acadêmico dos seus alunos, através de oficinas, 

grupos de estudos, atividades lúdicas, culturais e esportivas. Adquiriu diversos materiais didáticos 

pedagógicos contemplando todas as áreas. Implementou parcerias com empresas e comunidade para 

melhoria e conservação da estrutura física da escola. 

Em 2013, houve alguns avanços pedagógicos importantes como a implementação sistematizada da 

prova interdisciplinar, a realização da primeira “Feira de Ciências”, a discussão de temas importantes como 
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sexualidade, drogas, pedofilia, a criação do site da escola. Houve também a retomada da “Festa Junina”. Em 

termos estruturais, foram adquiridas Smart TVs para todas as salas de aula. 

No ano de 2014 a escola passou por uma mudança na gestão. Foi seguido o plano de trabalho da 

chapa vencedora ao longo do triênio 2014-2016. Houve investimentos no desempenho acadêmico dos 

estudantes com a implementação de novos projetos pedagógicos e na melhoria da estrutura física da escola 

(pavimentação, arborização e cobertura de uma das quadras poliesportivas). Foi dado maior atenção à 

segurança, ao ser instalado circuito interno de câmeras, associado ao aparelhamento de setores responsáveis 

pela guarda e disciplina, com rádios comunicadores. Também foram comprados novos equipamentos de som 

para os eventos culturais e pedagógicos que aumentaram exponencialmente no triênio( Feira de Ciências, 

sempre no segundo bimestre; A Festa Julina constando no calendário oficial da escola; Jogos Interclasses no 

segundo bimestre, O Café Cultural no terceiro bimestre; Dia da Consciência Negra no quarto bimestre e 

outros eventos). Houve reconhecido melhoramento da comunicação interna entre todos os setores da escola e 

maior alinhamento na comunicação com as famílias, tanto indiretamente através dos comunicados, quanto 

nas permanentes reuniões com as famílias estipuladas em calendário escolar ou em caráter extraordinário. A 

escola passou a participar do circuito de ciências, e já nos dois primeiros anos (2014/2015) obteve o honroso 

1º lugar nos trabalhos apresentados pelos estudantes com a orientação dos docentes. 

Para o triênio 2017/2019, com a troca apenas do vice-diretor, a equipe gestora permanece a mesma, 

mas gozando de mais experiência e determinação para aperfeiçoar as ações exitosas e modificar aquelas que 

tiveram algum tipo de problema no planejamento e na execução. Ampliar os projetos pedagógicos e elevar 

cada vez mais a qualidade da relação ensino-aprendizagem na unidade de ensino. Permanecer com o 

atendimento humanizado na recepção dos estudantes especiais, uma vez que a escola se propõe a não ser 

inclusiva só na teoria, mas fundamentalmente na prática do dia a dia. Visamos aprofundar mais e mais a 

relação entre escola e família. Lembrando que o papel da unidade de ensino é bem formar o estudante para 

os desafios cognitivos e disciplinares que a vida os imporá. Portanto é ponto inegociável o desenvolvimento 

de praticas que melhorem a preparação dos estudantes para as avaliações que marcarão o destino profissional 

de cada um deles, assim como, também não é possível pensar em aprendizado sem disciplina, eis o porquê 

da necessidade de incutir no comportamento do alunado o respeito às regras de convivência na escola, uma 

vez que o convívio em sociedade exige o cumprimento de condutas minimamente razoável e aceitas pelo 

conjunto das pessoas e instituições. Por tudo isso que desde o primeiro dia de aula os professores e equipe 

gestora leem, debatem e explicam todos os artigos do regimento escolar, para que não paire duvidas ou 

mesmo que possa surgir alguém alegando desconhecimento do regramento para deixá-lo de cumpri-lo. No 

CEF 07 não há autoritarismo, há autoridade, respeito e disciplina. As boas atitudes são pilares para um bom 

convívio coletivo. 
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Desde sua criação, o CEF 07 de Brasília atende a uma clientela oriunda de diversas localidades do 

Distrito Federal.  

Em seu curto período de existência e funcionamento, se colocou à disposição dos órgãos 

competentes, às parcerias com instituições e abrigos e à inclusão de alunos com necessidades especiais, 

porém, é preciso mais. A condição da escola, juntamente com a família, de ser a responsável pelo 

comportamento cidadão, deve acompanhar as demandas de uma sociedade pautada cada vez mais pelo 

conhecimento e, por consequência, pelo saber fazer. Daí o porquê da escola ter de estar sempre em 

movimento, jamais acomodada, pois precisa se adaptar aos fenômenos de uma sociedade em constante 

processo de transformação. Os dinamismos das relações humanas precisam ser entendidos e adaptados à 

realidade da escola. De uma vez por todas as famílias precisam entender que a educação oferecida na escola 

é uma educação complementar àquela que deve ser exercida pelo pátrio poder em relação aos filhos. A 

escola orienta os jovens na sua formação cidadã, mas seu principal compromisso deve ser com a 

escolarização.  

IDENTIFICAÇÃO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07 DE BRASÍLIA 

Criado pela Portaria nº. 11 de 22 de janeiro de 2004, publicada no DODF nº 16, de 23 de janeiro de 2004. 

Endereço: SGAN 912, módulos A/B, Asa Norte 

 Brasília DF, Cep70790-120 

Fone: 3901 6920 E-mail: cef07bsb@gmail.com 

Diretor: Júlio Cesar Louredo de Sousa Junior  Vice-Diretor: Sebastião de Oliveira Brabo Ribeiro 

Supervisor: Henrique de Castro Alvarenga Secretário Escolar: Alexandre Júlio do Nascimento Silva 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA PP  

COMPONENTE SEGMENTO 

1. Júlio César Louredo de Sousa Júnior Diretor 

2. Graziela Sacramento C. de Albuquerque SAA( Serviço de Apoio à Aprendizagem) 

3. Ester Alves de Castro Coutinho Sala de Apoio 

4. Mônica Moreira Diniz Orientadora 

5. Aline Mayara de Souza Silva Pais 

6. Júlia Carneiro Jacobi Aluna 

7. Francimeire Nava Bueno 

8. Nalva Kássia Dias Siqueira   

Coordenação Pedagógica  

mailto:cef07bsb@gmail.com
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EQUIPE DE PROFISSIONAIS 

A equipe de profissionais do CEF 07 de Brasília diante dos desafios constantes que lhes são 

apresentados procura realizar com eficiência o papel de mediadora, como agente transformador, haja vista 

que a escola é o espaço por excelência da convivência dos contrários, do encontro e do confronto das 

diferenças individuais, políticas, econômicas, sociais e culturais.  

PROFESSORES REGENTES  

Nº Nome Disciplina Turno 

01 Amanda de Azevedo Bentim Rosa  Arte Matutino 

02 Ana Gabriela Vaz dos Santos  Matemática Vespertino 

03 Ângela Dutra Araújo  Matemática Matutino  

04 Beatriz Regina Costa Moreira Ciências Matutino 

05 Bruno Barbosa de Moraes Arte Vespertino 

06 Clóvis Batista dos Santos Matemática Vespertino 

07 Daniel Rodrigues de Pinho Tavares Educação Física Vespertino 

08 David Ramos de Oliveira Educação Física Matutino 

09 Denise de Sousa Severino Geografia Matutino 

10 Eduardo Perez Teixeira História Vespertino 

11 Fabiano Amaral da Silveira Ciências Matutino 

12 Fabrício Borges Correia de Araújo Matemática Vespertino 

13 Francisco Guimarães de Freitas Matemática Matemática 

14 Jorge Roberto Sampaio História Vespertino 

15 Josimeires Araújo Rodrigues Língua Portuguesa Vespertino 

16 Lacone Pereira de Almeida Geografia Matutino 

17 Lilene Regina Freitas Ferreira Língua Portuguesa Vespertino 

18 Luane da Silva Gomes  Almeida Língua Portuguesa Matutino 

19 Luiza de Carvalho Fariello Língua Portuguesa Matutino 

20 Marcelo Barreto Pimentel Língua portuguesa Matutino 

21 Marden da Silva Teixeirense Geografia Vespertino 

22 Mateus Baruci Ignácio Geografia Vespertino 

23  Miccieli Oliveira de Aguiar História Matutino 

24 Mônica Rodrigues da Luz Língua Portuguesa Vespertino 

25 Patrícia Santos Silveira Matemática Matutino 

26 Raissa Guimarães L. Priucival Ciências Vespertino 
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27 Roger Nunes Souza Inglês Vespertino 

28 Sabrina Amaral Ilha Barbosa Ciências Vespertino 

29 Silvia Serva de Mendonça História Matutino 

30 Vanja Mara Camilo Batista Inglês Matutino 

31 Vinicíus Luis Cyrillo de Lima  Educação Física Matutino 

32 Webert Anderson Alencar Educação Física Vespertino 

 

COORDENADORAS 

Francimeire Nava Bueno 

Nalva Kássia Dias Siqueira 

ORIENTADORAS EDUCACIONAIS 

Magally Borges de Araújo Barbosa 

Mônica Moreira Diniz 

PROFESSORES DA SALA ESPECIAL 

Dilson da Silva Pires 

Fabricio Melo de Oliveira 

PROFESSORA DA SALA DE APOIO 

Ester Alves de Castro Coutinho 

PROFESSORAS DA SALA DE RECURSOS 

Ana Carolina Rabello Nascimento 

Mariana Gonçalves de Magalhães 

Sara Cláudia Lourenço Fraga de Oliveira 

EQUIPE SEAA 

Flaviane de Sousa Lima 

Graziela Sacramento C. de Albuquerque 

 

PROFESSORAS DA SALA DE RECURSOS 

Ana Carolina Rabello Nascimento 

Mariana Gonçalves de Magalhães 

Sara Cláudia Lourenço Fraga de Oliveira 

 

PROFESSORES READAPTADOS 

Irenilda Maria da Silva 

Luciano Augusto Lima Martins 

Merilucia Mariotini Valim Maia 

Daomanda José Duarte 

VIGILANTES 

Gegislei Alves Viana 

Asterson de Carvalho Barbosa  

Júlio César Lemos Rabelo  

Leandro da Silva Rocha 

MERENDEIRAS 

Deusimar Paes de Assis 

Terezinha de Gomes dos Santos 

Marinete Rodrigues Pereira Batista 

 

EDUCADORES SOCIAIS 

Ana Clara da Silva Leão 

Elói Pimentel Batista da Silva 

Maria Eduarda Duarte de Carvalho 

Mécia de Oliveira Santos 

Pedro Leon Figueiredo Alves 

Regiana de Oliveira Moreira Silva 

TÉCNICO GESTÃO EDUCACIONAL 

Magda Pereira Carvalho Beltrão 

 

 

AGENTE GESTÃO EDUCACIONAL 

Elizete Gonçalves da Silva 

Célia Oliveira 
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Vivian Santiago Araújo 

Yanca Nogueira de Figueiredo Barboza 

  

Empresa Juiz de Fora 

Alberto Ferreira Vidal 

Willyan Eduardo Gonçalves de Abreu 

Ana Célia da Silva 

Cheila de Castro da Silva 

Ronaldo Ferreira  

 

Danilo Alexandre da Silva 

Josemary Sousa Lima 

Edson Antonio de Moura  

Lucilene de Araújo Botelho 

Evani da Silva Lima 

 

CONSELHO ESCOLAR 

COMPONENTE SEGMENTO 

1. Júlio César Louredo de Sousa Júnior Diretor 

2. Sara Cláudia Lourenço Fraga de Oliveira Professor 

3. Célia de Oliveira Assistência 

4. Aline Mayara de Souza Silva Pais 

5. Júlia Carneiro Jacobi Aluna 

 

 

QUADRO DE ALUNOS - 2019 - DIURNO 

 

DESCRIÇÃO

  

MATUTINO VESPERTINO TOTAL 

Quantidade 

de turmas 

Estudantes Quantidade 

de turmas 

Estudantes Quantidade 

de turmas 

Estudantes 

CICLOS – Ensino Fundamental Anos Finais - Inclusiva 

6º ANO   7 171 7 171 

7º ANO   7 179 7 179 

8º ANO 7 186   7 186 

9º ANO 7 215   7 215 

TOTAL  14  14  28 751 
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INFRAESTRUTURA 

Quantidad

e 

Material Quantidade Material 

15 Salas de aula;  01 Auditório com capacidade para 100 pessoas 

01 Sala de Informática; 01 Cantina comercial; 

01 Sala de recursos; 01 Sala para laboratório de Ciências; 

09 Salas de apoio: Direção, 

Secretaria Escolar, 

Coordenação Disciplinar, 

Coordenação Administrativa, 

Coordenação Pedagógica, 

Serviço de Orientação 

Educacional (SOE), Sala 

Inclusiva, Mecanografia e 

Almoxarifado; 

14 Banheiros: dois para professores, dois no 

auditório, dois reservados ao pessoal da 

limpeza e dois para a área de educação 

física, seis para o bloco de salas de aula 

sendo dois adaptados para portadores de 

necessidades especiais;  

 

01 Sala de professores, com 

espaço de reuniões 

pedagógicas e copa contígua; 

01 Estacionamento com guarita pavimentado 

com capacidade para 80 veículos; 

01 Sala equipada de Coordenação 

Pedagógica 

01 Uma Sala de Leitura Ambientada 

01 Biblioteca; 01 Uma rampa de acesso ao pavimento 

superior; 

01 Cantina com depósito; 01 Refeitório 

02 Quadra polivalente com 

alambrado e quadra polivalente 

coberta 

02 Linhas telefônica e banda larga 
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3.DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Para melhor atender este elemento construtor da PPP, a escola realizou um questionário para os estudantes, 

seus responsáveis e professores, buscando características sociais, econômicas e culturais da comunidade. O 

questionário foi preparado para todos os estudantes matriculados em 2019 (751 estudantes) na UE, porém 

533 responderam, totalizando 71% de participação, para todos os pais (751), mas somente 106 responderam, 

totalizando 14,11% de participação e todos os professores regentes, sala de recursos, sala de apoio e SEAA- 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (38) totalizando 100% de participação. Dentre os 

principais elementos da pesquisa podemos apresentar que nossos estudantes são oriundos de várias regiões 

administrativas do Distrito Federal, como mostra o quadro seguinte: 

  

LOCALIDADE 6º 7º 8º 9º TGD TOTAL % 

ASA NORTE 56 52 55 64 2 229 31,50 

GRANJA DO TORTO 29 16 11 14 0 70 9,63 

VILA PLANALTO 1 0 1 3 0 5 0,14 

VARJÃO/LAGO NORTE 19 11 14 16 0 60 8,25 

CRUZEIRO/SMU 3 2 4 7 0 16 2,20 

PARANOÁ/ITAPUÃ 36 30 30 34 0 130 17,88 

SOBRADINHO/CONDÔMINIOS/LAGO 

OESTE 

26 12 19 26 0 83 11,42 

PLANALTINA 6 5 13 4 0 28 3,85 

SÃO EBASTIÃO/MANGUEIRAL/ 

JARDIM BOTÂNICO 

2 3 4 9 1 19 2,61 

GUARÁ 3 3 3 3 0 12 1,65 

TAGUATINGA/ÁGUAS CLARAS 1 2 2 3 0 8 1,10 

SAMANBAIA 3 2 2 1 0 8 1,10 

CEILÂNDIA 4 10 5 4 0 23 3,16 

NÚCLEO 1 1 0 4 0 6 0,83 
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BANDEIRANTE/CANDANGOLÂNDIA 

RECANTO DAS EMAS 2 2 2 1 0 7 0,96 

RIACHO FUNDO 1 1 2 2 0 6 0,83 

GAMA 1 0 1 1 0 3 0,41 

SANTA MARIA 1 3 2 1 0 7 0,96 

BRAZLANDIA 0 1 0 0 0 1 0,14 

ENTORNO(GOIÁS) 0 3 2 1 0 6 0,83 

TOTAL DE ALUNOS 195 159 172 198 3 727 100 

 

 

 

Quadro de índices - 2018 

Evasão Reprovação Dependência 

7º anos 

Aprovação c/ 

progressão 

continuada 

Defasagem 

idade/série 

Ano % Ano % Disciplina % Ano % Ano % 

6º - 6º - Arte 0.6% 6º anos 21% 6º 2% 

7º - 7º 4% Geografia 3% 8º anos 24% 7º 3% 

8º - 8º - Língua 

Portuguesa 

0.6% - - 8º 0 

9º - 9º 7% Matemática 9% - - 9º 2% 
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Diagnóstico Técnico Administrativo da Instituição Educacional 

ALUNOS 
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PAIS 
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PROFESSORES 
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IDEB - Resultados e Metas 

 

 
 

8ª série / 9º 

ano 
 

 

 

 

 

 

 
 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

CEF 07 DE 

BRASILIA 
3.7 3.4 4.1 4.5 4.5 4.3 4.4 3.7 3.8 4.1 4.5 4.9 5.1 5.4 5.7 

 

 

 

 
 

Obs: * Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 

        ** Sem média no SAEB 2017: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado.  

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Oferecer serviço educacional com qualidade necessária ao êxito do processo de ensino-

aprendizagem, de modo a gerar a satisfação dos atores envolvidos (profissionais de educação e estudantes) e 

promover a aprendizagem de todos com igualdade de oportunidades e com vistas à construção da cidadania. 

Percebemos, hoje, que a educação no Brasil precisa adaptar-se às constantes mudanças sociais 

ocorridas nas últimas décadas. Nesse contexto a escola possui papel de relevante importância, visto que 

contribui de maneira formativa, criando e proporcionando ao aluno possibilidades de formação ética, 

crescimento emocional/cognitivo, amadurecimento do pensamento reflexivo e independência crítica, para 

que suas escolhas sejam feitas a partir de suas próprias vontades. 

Segundo a Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota: “A educação, nesse sentido, deve 

reconhecer práticas dialógicas entre os sujeitos para o respeito aos direitos e à dignidade humana, de forma 

que, participativa e democraticamente, se tenha a garantia da cidadania ativa”, o Centro de Ensino 

Fundamental 07 de Brasília, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, têm 

como função social garantir a formação básica do aluno, assegurando-lhe a formação comum indispensável 

ao exercício da cidadania, bem como os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Dessa 

maneira pretende garantir, como preconiza o “PPP Professor Carlos Mota”, a cidadania ativa de nossos 

alunos. 

Por intermédio dos seus recursos humanos e físicos, de parcerias e de uma maior participação da 

família, o CEF 07 de Brasília buscará sempre adaptar seu currículo pedagógico às necessidades intelectuais e 

físicas dos alunos, inclusive das pessoas com necessidades especiais, visto tratar-se de uma escola 

VERDADEIRAMENTE inclusiva. 

5.PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

Mediante os crescentes desafios do mundo globalizado, que dia a dia nos apresenta situações que 

exigem uma postura por parte da sociedade, nos vemos como escola, provocados a atuar de forma relevante, 

marcando nosso tempo com uma prática voltada para a formação de alunos-cidadãos críticos e conscientes, 

capazes de posicionarem-se frente às demandas do seu tempo. Entendemos que a tarefa básica da escola é 

mediar o conhecimento. No entanto, cremos que isso deve ser feito a partir do contexto do aluno, pois o 

mesmo trará significado ao que é ensinado.  

Neste contexto pretende-se destacar uma educação emancipatória, 

derivada da articulação entre educação e sociedade em que o conhecimento será trabalhado dentro da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural.  
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Vemos a escola, no âmbito socioeducacional, com ambientes em que sujeitos buscam sua formação 

de forma intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e relações de mediação. A centralidade é a 

aprendizagem e a formação de pessoas compreendidas como sujeitos ativos das relações produzidas nesse 

espaço institucional.  

Dessa forma, para a efetivação do Currículo na perspectiva da integração, consideramos os princípios 

da Educação Integral e os princípios epistemológicos contidos nos pressupostos teóricos da Secretaria de 

Educação. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de 

conteúdos curriculares.  

Princípios da educação integral a serem observados no planejamento, na organização e na execução 

da educação integral: 

 Integralidade: esse princípio busca dar a devida atenção para todas as dimensões humanas 

dos estudantes, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Para tanto, é 

importante que repensemos na formação dos nossos alunos de forma plena, crítica e cidadã.   

 Intersetorialização: Visa assegurar que os projetos sociais, econômicos, culturais e 

esportivos sejam articulados de forma a potencializar a oferta de serviços públicos que contribuam para a 

melhoria da qualidade da educação.  

 Transversalidade: Só faz sentido se for usada dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 Territorialidade: Precisamos romper com os muros da escola, pois a cidade é um laboratório 

de aprendizagem. Pode-se aprender nos vários espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros 

e quadras comunitárias, clubes entre outros.  

 Trabalho em Rede: o estudante não é só do professor ou da escola, ele é de todos, existindo 

uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando.  

Princípios epistemológicos a serem observados na efetivação do currículo: 

 Princípio da unicidade entre teoria e prática 

Em uma prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, não podemos dissociar teoria da prática e nem 

a prática da teoria, para garantir essa unicidade e efetividade na sala de aula, a escola deve privilegiar 

estratégias de integração que promova reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para 

a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, 

questionamento, dúvida. Mas para que isso tudo aconteça, requer-se do professor e estudantes a tomada de 
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consciência, revisão de concepções, definições de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e 

análise da realidade para a qual se pensa as atividades.  

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

A interdisciplinaridade e a contextualização são necessárias para que haja um currículo integrador. A 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas, já a 

contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático-pedagógicos. 

Para que esse princípio aconteça efetivamente em sala de aula é necessário que os professores 

conversem, rompendo com a individualidade de cada disciplina característica das relações sociais e 

profissionais da atualidade. Na escola, o diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas 

interdisciplinares acontece nas coordenações pedagógicas, lugar privilegiado de formação continuada, 

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem a 

interdisciplinaridade. 

 Princípio da Flexibilidade  

O nosso currículo define uma base comum, mas não é engessado, pois permite certa flexibilidade 

curricular para considerarmos a realidade e especificidades locais e regionais da comunidade escolar, 

enriquecendo o trabalho pedagógico com outros conhecimentos importantes para a formação intelectual dos 

estudantes. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores ao 

considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, tornando possível a construção de novos saberes, 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum.  

 Princípios Norteadores das Práticas Administrativas 

OBJETIVAMOS ORIENTAR NOSSOS ESTUDANTES A RECONHECEREM A 

FUNÇÃO SOCIAL E AO MESMO TEMPO EXERCEREM PLENAMENTE A 

CIDADANIA, SEMPRE NORTEADOS PELOS PRINCÍPIOS MORAIS, ÉTICOS,  LEGAIS, 

CULTURAIS, NA VIVÊNCIA COTIDIANA. 

Organização - Todos os procedimentos de rotina da escola, inclusive administrativos, revestem-se de uma 

dimensão educativa. Portanto a presença constante do planejamento e replanejamento sistemático das 

atividades serão uma constante do CEF 07 de Brasília.  

Legalidade: Para poder falar em Legalidade, tornasse desde logo necessário entender o que significa a 

submissão e o respeito às normas. Não é possível pensar um agrupamento de pessoas sem a constituição de 
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um ordenamento de regras de comportamento. A prática dos atos democráticos deve ser garantida pela 

reunião de pessoas que em conjunto formulam os limites e requisitos impostos a todos cumprirem. O 

ambiente escolar não pode ficar estanque a esse tão consagrado e necessário princípio. 

Respeito - A escola pública é, por excelência, o local onde a democracia se faz presente, para manutenção 

da democracia é mister que se cumpra o regimento interno da escola que norteia os direitos e deveres de toda 

a comunidade escolar, respeitando a dignidade do indivíduo dentro e fora da escola.  

Justiça-As relações da escola com a comunidade, as inter-relações pessoais desenvolvidas no âmbito 

escolar, o serviço de merenda, a recepção aos pais, a dinâmica do recreio e do intervalo, a manutenção da 

higiene dos ambientes, a conservação do prédio escolar, a definição de critérios e regras disciplinares, entre 

outras, constituem-se em oportunidades ricas para o aprimoramento contínuo do trabalho educativo. Para 

isso, torna-se importante que todos os profissionais que atuam na escola estejam imbuídos de seu papel de 

educadores. Essa forma de olhar o cotidiano da escola põe em relevo a função pedagógica das ações 

administrativas. A consciência do papel desempenhado por cada um, nas relações escolares, propicia o 

desenvolvimento do princípio de justiça na comunidade escolar.  

Moral - A escola pode e deve ser uma agência de mudanças culturais e nenhuma delas é mais importante do 

que a recuperação do sentido da vida para dar relevo à dimensão do saber estar, cultivar normas imperativas 

ou ideias morais de uma sociedade que desejamos alcançar.  

Ética - A Ética se relaciona com todas as formas de comportamento. A escola, ao educar, deve estar atenta 

para uma postura responsável quanto à preservação dos valores de respeito mútuo, de justiça, de diálogo 

dentre outros, os quais são valores de referência indispensável na vida de todo ser humano.  

6.OBJETIVOS  

Geral - Atender a Lei de Diretrizes e Base da Educação, em seu artigo 22: “desenvolver o educando, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para 

progredir no trabalho e nos estudos posteriores”. 

Promover e garantir a todos os estudantes, de forma inclusiva, o direito de aprender; um ensino de qualidade, 

interdisciplinar e contextualizado, que contemple o ser humano multidimensional, com senso crítico e 

participativo, apto para a pratica social e cultural, com fundamentação nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas para organização escolar em Ciclos para 

as Aprendizagens da Secretaria de Estado de Educação do DF, bem como gerir com responsabilidade e 

compromisso os recursos financeiros, os materiais da instituição, zelando pelos bens para a garantia da oferta 

de um ensino com qualidade.   
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Específicos: 

 Desenvolver hábitos de estudo; 

 Melhorar o índice do IDEB; 

 Promover pesquisas escolares em diversas áreas do conhecimento, procurando desenvolver as 

competências e habilidades previstas; 

 Inserir os alunos em eventos socioculturais extraclasses; 

 Promover oficinas lúdicas que desenvolvam e estimulem o raciocínio lógico; 

 Aumentar a inclusão digital dos alunos e professores, por intermédio do uso contínuo do laboratório de 

informática; 

 Realizar gincanas e campeonatos para promover a capacidade de socialização dos educandos; 

 Promover oficinas de preservação ambiental, valorização da vida e cidadania; 

 Envolver a família e as instituições para uma participação responsável no processo de ensino 

aprendizagem; 

 Estimular o cumprimento das normas disciplinares promovendo assim uma boa socialização e 

consciência cidadã; 

 Conscientizar para a importância da participação na APAM (Associação de Pais Alunos e Mestres); 

 Desenvolver ações que garantam a segurança dos alunos nas proximidades da escola; 

 Promover visitas culturais e recreativas no decorrer do ano letivo; 

 Continuar aumentando a implementação das avaliações bimestrais interdisciplinares no contexto das 

provas multidisciplinares (Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza e suas 

tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias.).  

 Promover oficinas nas diversas áreas do conhecimento proporcionando maior interação família-escola e 

criação de hábitos de estudo; 

 Realizar palestras enfocando temas atuais voltados às necessidades e interesses dos alunos e dos 

pais/responsáveis; 

 Promover ações para a manutenção das quadras poliesportivas; 
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 Buscar permanentemente parcerias com instituições que possam agregar diretamente o conhecimento ou 

ferramentas para o alcance do conhecimento; 

 Aprimorar o relacionamento entre aluno/professor; 

 Promover formações para os professores que contribuam na melhoria do ensino-aprendizagem; 

 Melhorar a limpeza e a organização da escola. 

7.CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Num mundo em constantes transformações, a educação escolar apresenta-se como instrumento 

mediador das relações estabelecidas entre o homem e a sociedade. E, como prática social, não está 

dissociada de outras práticas que permeiam igualmente o processo de interação humana. Imbuída de 

natureza política, a educação, forjada no espaço escolar, desenvolve no educando habilidades capazes de 

fazê-lo recriar o mundo e a si próprio, na busca de uma cidadania efetivamente participativa, focada na 

valorização e no respeito à diversidade.  

A instituição educacional, como lócus de divulgação e sistematização do saber construído 

historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios de produção, assume, na contemporaneidade, 

aquilo que a caracteriza como instância articuladora do conhecimento nas suas diferentes dimensões. Isso 

posto, merece ser sublinhada do ponto de vista teórico conceitual a maneira como é concebida a educação no 

interior de uma sociedade assentada na desigualdade social. 

Se pensada como instrumento capaz de libertar o homem das relações de opressão e dominação, a 

educação escolar ancorada em tal pressuposto explicita, no seu fazer pedagógico, o compromisso político 

com a formação de sujeitos críticos e reflexivos que, mediante a apropriação do conhecimento, sejam 

capazes de perceberem-se como sujeitos históricos imbuídos de um espírito cada vez mais comprometido 

com a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e realmente inclusiva. 

Nesse contexto, surgem no campo da educação as vertentes teóricas de viés pedagógico incumbidas 

de pensar as metodologias de ensino aplicadas à aprendizagem escolar. No Brasil, merece destaque a 

“pedagogia revolucionária” de Saviani (2008) como a que melhor representa uma educação emancipatória. 

Isto é, “deriva de uma concepção que articula educação e sociedade e parte da consideração de que a 

sociedade em que vivemos é dividida em classes com interesses opostos”. Pensando como o autor, 

compreende-se, neste momento, que não se deve trabalhar o conhecimento destituído de uma visão “crítico-

social dos conteúdos”, procurando, na sua contextualização, explicitar as contradições inerentes às 

sociedades capitalistas, como mecanismo de enfretamento das desigualdades sociais. Nesse sentido, o 

trabalho pedagógico nas diversas instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-
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metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do 

Distrito Federal um deles. Essas metodologias apresentam elementos objetivos e coerentes na compreensão 

da realidade social e educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, 

sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para 

todos.  

A pedagogia histórico-crítica segue uma estrutura em cinco passos: Prática social inicial, 

problematização, instrumentalização, catarse, prática social final. Esses passos proporcionam uma 

aprendizagem significativa e oportunizam ao professor um direcionamento do processo pedagógico, dando 

oportunidade de avaliar seu planejamento.  

A aprendizagem, sob a visão da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável se a proposta 

político-pedagógica considera as práticas e interesses sociais da comunidade. Nessa perspectiva, a prática 

pedagógica com significado social deve ser desenvolvida para além da dimensão científica, permeadas por 

conhecimento, mas valorizando também as relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e 

ético. Por isso, o CEF 07 de Brasília acredita que a organização do trabalho pedagógico da sala de aula e da 

escola como um todo deve possibilitar o uso da razão e emoção, do pensamento e sentimento para tornar 

positivas e significativas as experiências pedagógicas.  

Na perspectiva do desenvolvimento humano que considera a criança capaz de atribuir significados ao 

mundo e a si mesma e de manifestar comportamento inteligente, social e afetivo, diferente daquele do 

adulto, mas não inferior, surge a concepção interacionista. O indivíduo age sobre o meio de acordo com suas 

capacidades e com determinadas significações que atribui a cada situação. Cada uma das experiências 

vividas faz com que ele transforme suas capacidades e significações já elaboradas, abrindo-se para novos 

conhecimentos, modificando sua forma de agir. Assim, ampliam-se as concepções sobre desenvolvimento, 

que não é visto segundo um padrão único, mas como possibilidades para diversas aquisições, permitindo-se 

discutir diferenças no processo de aprendizagem em função de diversos contextos, incluindo o social e 

cultural. Nesse sentido, o professor age como um mediador da aprendizagem, auxiliando os alunos a obter 

êxito no mundo atual por meio da estimulação de aspectos importantes da personalidade que lhe permitam 

expandir suas potencialidades e aplicá-las em algum campo do conhecimento e da cultura, ou seja, 

desenvolver-se. 

Na busca por educação de qualidade é importante que o currículo seja integrado, em que os 

conteúdos mantenham uma relação aberta entre si. Essa relação pode ser desenvolvida por ideias ou temas 

selecionados pela escola em permanente mudança em torno dos eixos transversais (Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade e Educação para a Sustentabilidade). Para 

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

sociais, culturais, econômicos e políticos dos conhecimentos existentes na sociedade, possíveis a partir da 



27 

 

conversão das salas de aula em espaços de construção e aperfeiçoamento de conteúdos culturais, habilidades, 

procedimentos e valores, num processo de reflexão.     

Tendo como base legal e com fundamento pedagógico, a Lei nº13.146 de 06/07/2015 que trata da Lei 

Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, é apresentada na perspectiva de um trabalho pedagógico 

transversal em todas as áreas do conhecimento.  

De acordo com a Lei nº 10.639/03 será ministrado o conteúdo “Cultura Afro-Brasileira e Africana” 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte, Literatura e História Brasileira. 

 O tema “Serviço Voluntário” também fará parte da organização curricular, de forma interdisciplinar, de 

acordo com o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de 28/08/07).  O processo de ensinar-

aprender, nas diversas áreas, deve se desenvolver por meio de projetos interdisciplinares (apêndices): Não ao 

Bullying, Feira de Ciências/Matemática, Eleitor do Futuro, Café Cultural, E leram felizes para sempre..., 

Consciência Negra, que possibilitem uma visão globalizada e concreta de diferentes temas e que promovam 

a geração de novos conhecimentos, o fortalecimento de valores, ações e atitudes positivas.  

Em suma, uma educação de qualidade, como direito humano fundamental, é aquela que garante as 

condições necessárias à aprendizagem do aluno em seus diferentes níveis. 

 

8.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

          O Centro de Ensino Fundamental 07 de Brasília, organiza o seu trabalho pedagógico a partir do 

planejamento feito na semana pedagógica (no início do ano letivo) e nas coordenações pedagógicas, sempre 

mediadas pelos coordenadores e a direção a partir das avaliações e diagnósticos realizados constantemente. 

Os conteúdos são dispostos de acordo com a área de conhecimento, com os blocos do Ciclo de 

Aprendizagem, os bimestres, os eixos transversais e os eixos integradores. A cada ano essa organização é 

avaliada para atender as necessidades da atualidade, mas sempre baseada no Currículo em Movimento da 

SEDF e nas Diretrizes Pedagógicas para o 3º Ciclo da SEEDF.  

Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as Aprendizagens divide-se em dois blocos: 1º Bloco (6º e 

7º ano do Ensino Fundamental, idade de 11 e 12 anos, com flexibilização) com possibilidade de reprovação 

ao final do bloco (7° ano) e 2º Bloco (8º e 9º ano do Ensino Fundamental, idade 13 e 14 anos, com 

flexibilização) com possibilidade de reprovação ao final do bloco (9° ano). 

Nestes ciclos, a enturmação dos alunos, incluindo aqueles com necessidades educacionais especiais 

(ANEE), acontece de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, observando que as turmas com os alunos inclusos terão o número de alunos reduzidos. 

Este ano de 2019, no CEF 07 de Brasília somente as turmas 8º A, são reduzidas. Temos ainda duas turmas 

de classe especial.  
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Os professores são orientados a seguir os cincos passos (Prática Social Inicial, Problematização, 

Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final) da Pedagogia Histórico-Crítica para a construção do 

planejamento pedagógico.  

A instituição conta com os seguintes elementos para o processo pedagógico, acompanhados pela 

Equipe Gestora: 

 

Coordenação Pedagógica:  

A Coordenação Pedagógica de responsabilidade dos integrantes da Direção, bem como dos supervisores e 

dos coordenadores pedagógicos, com a participação da equipe de professores, tem por finalidade planejar, 

orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, 

promovendo ações que contribuam para a implementação das Orientações Curriculares da Secretaria de 

Estado de Educação em vigor. 

Orientação Educacional: 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição educacional e da comunidade 

escolar na identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do 

aluno, tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à 

democracia da participação e à valorização do aluno como ser integral. Atualmente o CEF 07 não dispõe de 

Orientador Educacional. 

Sala de Recursos 

O Ensino Especial de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando em seu art. 58, 

estabelece que a Educação Especial seja “preferencialmente” oferecida na rede regular de ensino, preocupa-

se em possibilitar ao aluno, com necessidades educacionais especiais, a oportunidade de convivência normal 

com demais alunos, como forma de ampliar suas potencialidades. O direito a uma vida plena ao usufruto da 

cidadania não lhe pode ser negado. À Instituição Educacional cabe a responsabilidade de fazer valer esse 

direito; e o currículo, como instrumento de construção de competências, deve orquestrar as ações para sua 

total execução. A presente proposta contempla a operacionalização do currículo como um recurso para 

promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Para a implementação das estratégias, a Sala de 

Recursos presta atendimento aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais, às suas famílias e aos 

professores regentes auxiliando com as adequações curriculares e será realizado, prioritariamente, na Sala de 

Recursos, no turno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns. 

Inclusão 

  O CEF 07 de Brasília procura integrar os ANEE`s das Classes Especiais com todo o ambiente 

escolar respeitando as particularidades e potencialidades de cada um. Proporcionando um ambiente 
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acolhedor, especializado e oferecendo diversos eventos com objetivo também de trazer a família para 

participar desse ambiente escolar. 

Educadores Sociais Voluntários 

A sala de recursos conta com oito Educadores Sociais Voluntários que atuam no suporte aos estudantes com 

deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA. São atribuições do Educador Social 

Voluntário: 

I - Auxiliar os(as) estudantes, sob a supervisão do(a) professor(a), nos horários das refeições, no uso do 

banheiro, na escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, nas 

atividades recreativas no parque e no pátio escolar, nas atividades relacionadas às aulas de educação física, 

em atividades extraclasse, na locomoção dentro e fora da UE, ou seja, deverão estar presentes nas atividades 

diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes com Deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento/TGD/TEA realizarão dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar;  

II - Realizar, sob a supervisão do (a) professor (a), o controle da sialorreia (baba) e depostura do (a) 

estudante, como ajudá-lo (la) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, 

vaso sanitário, brinquedos no parque; 

III - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, que faz uso de órtese e prótese, para todos os espaços 

escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar; 

IV - Auxiliar os (as) estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais escolares; 

V - Informar ao (à) professor (a) regente as observações relevantes relacionadas ao (à) estudante, para fins 

de registro e/ou encaminhamentos necessários;  

VI - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades para aquisição de condutas adaptativas em 

sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do (a) professor (a); 

VII - Apoiar o (a) estudante que apresente episódios de alterações no comportamento, observando os sinais 

de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia.  

VIII - Intermediar a comunicação e a interação social do (a) estudante com seus pares e demais membros da 

comunidade escolar;  

IX - Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de complexidade e 

responsabilidade.  

Sala de Apoio/ Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) 

Os alunos com Transtornos Funcionais, devido aos inúmeros fracassos e frustrações vivenciadas no 

dia a dia, sempre chegam com a autoimagem negativa, baixa autoestima, ansiedade e total descrença quanto 
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suas potencialidades. Diante disto, a Sala de Apoio e o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

prestam atendimento aos Transtornos Funcionais Específicos, às suas famílias e aos professores regentes, 

auxiliando-os com as adequações curriculares propostas no programa já pré-estabelecido pela SEEDF, 

alguns projetos, Mindfulness: esta técnica também conhecida como “Plena Atenção’, consiste em exercitar 

a atitude de prestar atenção ao que acontece no momento presente, tanto na mente quanto no corpo e no 

ambiente, com curiosidade e bondade; Desenvolvimento das Forças de Caráter: o termo FORÇAS DE 

CARATER, é próprio da Psicologia Positiva. A Ciência e prática da Psicologia Positiva estão direcionadas 

para a identificação e compreensão das qualidades e virtudes humanas, com foco no que é bom nas 

pessoas, bem como no fortalecimento dessas qualidades e virtudes visando levar as pessoas a terem vidas 

mais felizes e produtivas; faça alguém se alegrar - “diário da gratidão ativa e de atos de generosidade”: 

gratidão é uma forma de agir.  A “Gratidão Ativa” envolve ação. É buscar encontrar no dia a dia algo que 

merece reconhecimento e agradecer; Programa de Enriquecimento Instrumental – PEI: O Programa de 

Enriquecimento Instrumental, um método criado há mais de 50 anos pelo psicólogo e educador romeno 

Reuven Feuerstein e tem por objetivo potencializar aprendizado bem como a forma como as pessoas 

aprendem favorecendo um desempenho intelectual mais eficiente; Bazar de Trocas - “eu fui capaz”: 

Sabemos que os alunos TFE necessitam constantemente de estímulos, elogios, desafios e reforçadores 

positivos. Portanto, todos os projetos desenvolvidos na Sala de Apoio vêm acompanhado de 

“REFORÇADORES POSITIVO” e intervenções que vem sendo estudadas e desenvolvidas em outros 

países e mais, recentemente no Brasil, com resultados bastante positivos na melhoria dos aspectos acima 

relatados. 

Parceiros  

O CEF 07, conta com a parceria do departamento de Psicologia da UDF – Centro Universitário para 

desenvolvimento do projeto Bullying.  

Laboratório de Informática 

Apresenta um projeto com objetivo de desencadear ações que propiciem a melhora da aprendizagem, 

dentro de uma proposta de integração da tecnologia da informação com a sala de aula convencional. 

 

Biblioteca 

É um espaço destinado à leitura, pesquisa e realização de trabalhos quando necessário por parte dos 

alunos.  
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Sala de Leitura 

Tem por objetivo propiciar condições ainda mais prazerosas no espaço escolar para a disseminação dessa 

habilidade. Os alunos, uma vez por semana, vão à sala com os professores de Língua Portuguesa para leitura 

dos livros paradidáticos adotados ou qualquer outro livro disponível na sala.  Ela possui dois tatames com 

quarenta almofadas, ar-condicionado, prateleiras, paredes estilizadas, estante e som ambiente, tudo para 

atrair ávidos leitores, por consequência, futuros operadores de satisfatórias interpretações e redações. 

Laboratório de Ciências 

Visa utilizar os recursos de apoio ao ensino de Ciências como experimentos, microscópios, 

reproduções esqueletos e organismos em um único espaço e para uso de turmas reduzidas de alunos de 

forma a propiciar a todos a oportunidade de manipulação e observação de reações e misturas, entre outros. 

Interação com a Comunidade Escolar 

A escola busca uma efetiva participação da comunidade escolar em suas atividades. Para tanto, 

podemos citar como ações: Comissão de Formatura, Hora Cívica ( com entrega de certificados ao alunos 

destaques), Jogos Interclasses, Comemoração do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, 

Festejos Junino/Julino, Reuniões de Pais e Mestres sempre aos sábados (o que aumentou a participação de 

pais e responsáveis), Reuniões Disciplino-Pedagógicas nas Coordenações de segundas-feiras, Intervenções 

de Pais e Mestres nas Turmas que apresentam problemas disciplinares (Pais são convocados a juntos com os 

professores e equipe gestora intervirem na turma em busca da melhora disciplinar e cognitiva dos 

estudantes).  

De forma efetiva buscamos sempre a comunhão das responsabilidades das famílias e educadores na 

promoção da educação e escolarização dos jovens estudantes. Em todas as reuniões com a presença da 

equipe gestora e familiares o encerramento de quem preside a reunião é de sempre lembrar a seguinte frase: 

“NÃO ESQUEÇAM QUE ESTAMOS SEMPRE JUNTOS”. 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGICAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do processo de ensino aprendizagem constitui elemento indissociável do processo 

educativo e visa acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. 

Os docentes explicitam aos alunos e pais ou responsáveis os critérios para a avaliação do rendimento 

escolar, bem como a pontuação definida para cada instrumento ou procedimento avaliativo. 
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A escola trabalha com a avaliação formativa, partindo de diagnósticos permanentes e construindo as 

ações pedagógicas a partir dos resultados obtidos, buscando sempre aprendizagens significativas e 

constantes no ambiente escolar. São utilizados os instrumentos de avaliação formal e informal, além de 

reagrupamentos e projetos. 

a) Avaliação Formativa: 

A Avaliação Formativa busca uma melhora no processo de ensino aprendizagem mediante o uso de 

informações levantadas por meio da ação avaliativa. Dentre as características da avaliação formativa, 

destaca-se a capacidade de fornecer, com rapidez, informações úteis sobre as etapas vencidas e as 

dificuldades encontradas, estabelecendo um retorno de informações contínuo sobre o andamento do 

processo de ensino e aprendizagem. Com esse tipo de avaliação é possível ter os elementos necessários para 

a busca de informações a fim de solucionar os problemas e dificuldades surgidas durante o trabalho com o 

aluno.  

Na avaliação formativa, os fatores internos à situação educacional são levados em conta para 

proceder à avaliação. Por acontecer durante todo o processo, a avaliação formativa se caracteriza por 

possibilitar a proximidade, o conhecimento mútuo e o diálogo entre professor e aluno. Os resultados deste 

tipo de avaliação servirão de base para identificar como o processo de aprendizagem tem acontecido. As 

informações reveladas permitem o planejamento, o ajuste, o redirecionamento das práticas pedagógicas no 

intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. Seus resultados servem para apoiar, compreender, 

reforçar, facilitar, harmonizar os objetivos de aprendizagens dos alunos.  Os instrumentos e procedimentos 

da avaliação formativa adotados pelo CEF 07 de Brasília, compreendem, de modo inter-relacionado, 

pesquisas, relatórios, seminários, testes, provas diagnósticas contextualizadas, entrevistas, dramatizações, 

dentre outros. Os estudantes devem ser avaliados por meio de procedimentos/instrumentos bem planejados e 

bem escritos. Entregues aos estudantes, passam a ser públicos; não se pode esquecer de que eles revelam a 

qualidade do trabalho desenvolvido pela escola.  

A cada final de bimestre é feita uma prova diagnóstica para avaliar as aprendizagens dos estudantes, 

nela são contidos todos os objetivos ensinados durante o bimestre. Desde 2018, com os ciclos para as 

aprendizagens, os resultados bimestrais e finais da avaliação do processo de aprendizagem dos alunos da 

Instituição são expressos por meio de relatórios e notas. 

 

b) Recuperação Contínua 

O registro da intervenção processual, recuperação contínua, é feito nos diários em que constarão as 

necessidades apresentadas pelos estudantes e os relatos das atividades realizadas para a promoção de seu 

avanço. A intervenção é conduzida por meio de atividades diversificadas, no horário das aulas, assim como 

por meio de reagrupamentos, projetos interventivos e outros recursos criados pela escola, sempre 
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considerando a etapa/modalidade e as condições de aprendizagem em que o estudante se encontra. A nota ou 

conceito deve resultar do que foi aprendido ao longo do percurso. A escola utiliza-se da avaliação 

diagnóstica permanentemente a fim de constatar as necessidades de cada estudante.  

 

c) Regime de Progressão Parcial com Dependência 

Na organização escolar em ciclos para as aprendizagens nos anos finais do Ensino Fundamental, a 

dependência ou progressão parcial será concedida na transição entre o primeiro e o segundo blocos, ou seja, 

do 7º para o 8º ano. Contudo, o estudante retido no ano em razão de frequência inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total de horas letivas não tem direito ao regime de dependência.  

d) Progressão Continuada 

A progressão continuada fundamenta-se na “ideia de que o estudante não deve repetir o que já sabe; 

e não deve prosseguir os estudos tendo lacunas em suas aprendizagens” (OLIVEIRA, PEREIRA, VILLAS 

BOAS, 2012, p.09). Isso significa que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem 

percalços que venham impedir a evolução de seu desenvolvimento escolar. Na organização escolar em 

ciclos, o foco é a aprendizagem de todos os estudantes. O fortalecimento da avaliação formativa na 

organização escolar em ciclos possibilita essa mobilidade dos estudantes e busca desmontar mecanismos de 

exclusão que se sedimentaram no interior das escolas, privilegiando o processo de aprendizagem e as 

diversas maneiras como pode ocorrer. A progressão continuada pode ser praticada por meio dos seguintes 

mecanismos: reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em conta suas necessidades de 

aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes professores e colegas; avanço dos estudantes 

de um ano a outro, durante o ano letivo, se os resultados da avaliação assim o indicarem.  

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

de casos e diagnose. Todavia, deve-se cuidar para não se reduzir a avaliação à aplicação de uma prova. A 

progressão deve ser resultado de um amplo processo de avaliação. Portanto, o trabalho da escola de 3º Ciclo, 

em uma perspectiva de progressão continuada, tem como foco as aprendizagens e o desenvolvimento 

integral do estudante, em um trabalho articulado e sustentado pelos eixos integradores e transversais do 

Currículo em Movimento da Educação Básica que favorecem uma reflexão sobre a prática educativa e sobre 

os diversos contextos socioculturais nos quais as aprendizagens ocorrem.  

 

e) Avaliação Institucional 

Destina-se a analisar a implementação da Proposta Político-Pedagógica para identificar suas potencialidades 

e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade do trabalho escolar. A avaliação 

institucional, ocorrerá semestralmente. A reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam 

estabelecidas em função da realidade e das necessidades de seus atores, de forma a promover as 
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aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que ali atuam. Trata-se de uma autoavaliação pela escola. 

Sua articulação com os outros dois níveis (aprendizagem em larga escala ou redes) faz-se, inclusive, quando 

traz para o centro da discussão os processos e procedimentos utilizados para realização dos trabalhos no 

interior da escola. A avaliação institucional aqui defendida analisa, retoma, reorganiza os processos 

utilizados na avaliação para as aprendizagens. Procura instruir e melhorar as concepções e práticas que se 

materializaram na avaliação que ocorreu no cotidiano da sala de aula. Ao trazer para o espaço da 

Coordenação Pedagógica e do Conselho de Classe os dados emanados dos exames externos, a avaliação 

institucional abre agenda para análises e reflexões mais amplas. É nesse momento que se entende onde se 

localiza a mediação capaz de ser realizada por meio da avaliação institucional, avaliação da aprendizagem e 

avaliação de redes ou em larga escala.  

 

f) Conselho de Classe  

O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para 

serem articuladas pela e na escola. Em 2019, o conselho passa a ser para identificar os objetivos que os 

alunos aprenderam, os que eles ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as 

aprendizagens aconteçam. Orienta-se que sejam envolvidas as famílias, outros profissionais da escola e os 

próprios estudantes, para auxiliarem nas reflexões e nas proposições de projetos interventivos e demais atos 

que possam colaborar para que sejam garantidas as aprendizagens de todos na escola. Mas ainda há uma 

resistência por parte dos professores sobre a presença de alunos e pais/responsável no Conselho de Classe. 

Essa instância não é para se tornar um espaço hostil em que prevaleça o uso da avaliação informal de 

maneira negativa para expor, rotular, punir e excluir avaliados e ou avaliadores. A reunião desse conselho 

ocorre ao final de cada bimestre e após as recuperações finais, já as extraordinárias ocorrem em situações 

específicas, quando necessário.  

 

Reunião de Pais  

As reuniões com os pais e familiares são realizadas no início do ano letivo e no final de cada bimestre. Os 

pais e/ou responsáveis também são convocados para reuniões de grande urgência de interesse comum e em 

reuniões individuais para conversar sobre os seus filhos. É de extrema importância que a comunidade 

participe do processo educacional de seus filhos e se envolvam com as questões da escola para melhorar 

sempre o desempenho e trabalho pedagógico da escola durante o ano letivo. 

 

10.ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

A presente Proposta Político-Pedagógica considera o aluno como um ser original e criativo, que 

aprende na vida social e no espaço escolar; que tem potencialidade e necessidade de interagir e de refletir 
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sobre a diversidade do conhecimento humano, que tem direito de ter acesso ao conhecimento na sua 

complexidade, prática e teórica, que modifica o que sabe constantemente, que participa da construção do 

saber escolar e que é um produtor de cultura. 

Nessa perspectiva, a organização de métodos de ensino parte do diagnóstico feito pelo professor, dos 

conhecimentos organizados das disciplinas e dos domínios prévios dos alunos.  

O Currículo da Educação Básica inclui desde os aspectos básicos que envolvem os fundamentos 

filosóficos e sociopolíticos da educação até os marcos teóricos que a concretizam na sala de aula, 

relacionando princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação.  

O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente objetivando o 

desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de auto-realização e exercício consciente da 

cidadania plena. 

Integra-se aos componentes curriculares, o desenvolvimento dos eixos transversais adequados à 

realidade e aos interesses do aluno, da família e da comunidade, através de projetos desenvolvidos em cada 

bimestre: 1ºbimestre: Não ao Bullying, onde o eixo transversal Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos é integrado para o combate à discriminação e exclusão no espaço escolar; 2º bimestre: Feira de 

Ciências e Matemática, que integra o eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, onde busca a 

construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no 

hoje e nas próximas gerações que perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e 

de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, 3º bimestre: Café Cultural e no 4º 

bimestre: Consciência Negra que trabalham o eixo Educação para a Diversidade que ressalta alguns grupos 

excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos padrões 

preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas,  quilombolas, pessoas do 

campo e pobres, entre outros. Propiciando a constituição de um saber aliado ao exercício da cidadania plena 

e a atualização de conhecimentos e valores em uma perspectiva crítica, responsável e contextualizada. 

Ao final de cada bimestre, é aplicada uma prova diagnóstica para identificar potencialidades e 

fragilidades nas aprendizagens dos alunos. Após a aplicação, e detectada as fragilidades a equipe de 

professores, juntamente, com a coordenação e a direção decidem qual ou quais intervenções serão utilizadas 

para sanar os objetivos não aprendidos.    

A Base Nacional Comum abrange as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
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A Parte Diversificada contempla Ensino Religioso e projetos interdisciplinares de escolha da 

instituição educacional, definido pela comunidade escolar, prevendo aprofundamento dos conhecimentos 

desenvolvidos nos componentes curriculares da Base Nacional Comum. 

Ao final de cada bimestre, é aplicada uma prova diagnóstica para identificar potencialidades e 

fragilidades nas aprendizagens dos alunos. Após a aplicação e detectada, as fragilidades, a equipe de 

professores, juntamente, com a coordenação e a direção decidem qual ou quais intervenções serão utilizadas 

para sanar os objetivos não aprendidos.    

A instituição educacional proporciona recursos de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem 

necessários ao desenvolvimento, ao enriquecimento e à avaliação do processo educativo. 

Constituem recursos de apoio ao processo de ensino e de aprendizagem, além das tecnologias 

educacionais, laboratórios, oficinas, salas de recursos para alunos da Educação Especial e outros. 

O material de ensino e de aprendizagem é constituído de todo e qualquer recurso material de apoio 

ao desenvolvimento e ao enriquecimento das atividades curriculares. 

A Instituição Educacional propicia aos docentes e aos discentes o acesso às oficinas pedagógicas, 

para a produção de materiais de ensino e de aprendizagem, bem como de tecnologias assistivas para alunos 

da Educação Especial, de acordo com as normas vigentes.  

OBJETIVOS A SEREM TRABALHADOS EM 2019 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 1º BIMESTRE – 6º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Reconhecer, através do livro paradidático bimestral (O menino do dedo verde), que a leitura é 

importante porque estimula a criatividade, o senso crítico, a imaginação.  

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

3. Utilizar as variedades linguísticas adequando-as a circunstâncias da situação comunicativa de que 

participam. 

4. Identificar e classificar os substantivos em textos. 

5. Conhecer, identificar e empregar adequadamente os adjetivos e locuções adjetivas em diversos 

gêneros textuais. 

MATEMÁTICA 

1. Compreender a evolução histórica dos sistemas de numeração. 

2. Reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal: contagem, base e valor 

posicional, utilizando composição e decomposição de números naturais racionais em sua 

representação decimal. 

3. Compreender a ideia intuitiva de ponto, reta e plano.  

GEOGRAFIA 

1. Compreender a importância, a história e a aplicação da Geografia enquanto ciência. 

2. Diferenciar os setores da economia, a conexão entre eles e a nossa participação no ciclo produção-

consumo. 

3. Identificar a relação dos seres humanos com a natureza através do trabalho, reconhecer e aplicar 

conceitos e categorias geográficas no espaço geográfico. 
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CIÊNCIAS 

1. Identificar a presença de substâncias puras e misturas no cotidiano a partir de suas características 

macroscópicas e nomear algumas substâncias comuns (H₂O, O₂, NaCl, CH4). 

2. Caracterizar e classificar em homogênea e heterogênea a mistura de substâncias como água e sal, 

água e óleo, água e areia, etc. 

3. Identificar a ocorrência de transformações químicas a partir da comparação entre o estado inicial do 

sistema (reagentes) e o estado final (produtos). 

4. Explorar, experimentalmente, as transformações químicas usuais na culinária (corrosão, mistura de 

bicarbonato de sódio e vinagre, dentre outras possibilidades). 

5. Reconhecer e caracterizar os métodos de separação de substâncias. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Comunicar-se de forma escrita e oral quanto aos cumprimentos e interações iniciais na língua inglesa 

em diversos contextos e com qualquer pessoa. 

2. Reconhecer e aplicar os diferentes pronomes de acordo com as pessoas designadas a eles. 

3. Aplicação do verbo “to be” aos pronomes designados em contextos sociais, descritivos e situacionais. 

HISTÓRIA 

1. Compreender o processo de construção da narrativa histórica. 

2. Conhecer a periodização dos processos históricos. 

3. Identificar o papel do historiador na pesquisa da sua autobiografia.  

4. Identificar a que século um ano pertence. 

ARTE 

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

estilos/movimentos artísticos, e utilizar as noções trabalhadas em produções artísticas. 

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

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Conhecer e praticar algumas modalidades esportivas (novas e já conhecidas) com criação de regras e 

adaptação das mesmas para que todos possam participar; 

2. Conhecer e experimentar movimentos e alongamentos necessários para movimentação no cotidiano e 

durante a prática esportiva. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 2º BIMESTRE – 6º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Reconhecer que a leitura é importante porque estimula a criatividade, o senso crítico, a imaginação, 

além de ser fonte de informações; 

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

3. Conhecer artigos definidos e indefinidos, identificando-os nas produções de textos e diferenciando-os 

um do outro; 

4. Identificar os diferentes registros de letras e sons. 

MATEMÁTICA 

1. Reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal: contagem, base e valor 

posicional, utilizando composição e decomposição de números naturais racionais em sua 

representação decimal; 

2. Reproduzir retas paralelas e retas perpendiculares usando instrumentos de desenho ou aplicativos 

matemáticos; 

3. Resolver expressão numérica e situação-problema que envolvam as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão.  

GEOGRAFIA 

1.  Compreender a função dos mapas desenvolvendo as técnicas para sua utilização, assim como saber 

interpretá-los, fazer escalas, legendas e referências cartográficas; 

2. Identificar as diferentes projeções cartográficas e a história por trás das interpretações da superfície 

terrestre; 
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3. Identificar e compreender as coordenadas geográficas e obter noções básicas de georreferenciamento; 

4. Compreender por que as horas mudam de acordo com a longitude dos lugares e aprender a calcular a 

mudança de fuso horário. 

CIÊNCIAS 

1. Discutir as propriedades específicas da matéria como densidade, temperatura de fusão e ebulição; 

2. Investigar e compreender se há uma unidade estrutural básica nos seres vivos e se há seres vivos que 

não a possuem; 

3. Diferenciar tipos celulares e suas funções, levando em consideração o tecido/órgão no qual se 

localizam; 

4. Indicar a interdependência dos vários sistemas que compõem o corpo humano, destacando a atuação e 

coordenação do sistema nervoso na regulação e equilíbrio desses sistemas; 

5. Reconhecer a visão como um dos principais sentidos humanos para captação e interpretação de 

imagens. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Conhecer os números em inglês de forma oral, escrita e prática com resoluções matemáticas; 

2. Reconhecer os países e as nacionalidades de todos os continentes; 

3. Conectar os pronomes pessoais e os adjetivos possessivos de forma oral e escrita; 

4. Aplicar o verbo “to be” nas formas negativa e interrogativa aos pronomes designados em contextos 

sociais, descritivos e situacionais; 

5. Desenvolver-se de maneira oral e escrita a fim de comunicar e entender os meses do ano e os dias da 

semana; 

6. Conhecer e se expressar sobre diferentes profissões. 

HISTÓRIA 

1. Conhecer e comparar a hipótese científica com a religiosa sobre o surgimento da espécie humana; 

2. Conhecer as características do Período Paleolítico e do Período Neolítico e identificar as diferenças 

entre eles; 

3. Problematizar teorias que explicam a chegada de grupos humanos ao continente americano; 

4. Assimilar como viviam os povos pré-históricos no Brasil;    

ARTE 

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

despertar reflexão coletiva e debate. 

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

manifestações artísticas ao longo da história; 

3. Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte das civilizações clássicas; 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Conhecer e praticar algumas modalidades esportivas (novas e conhecidas), vivenciando a competição; 

2. Conhecer jogos e brincadeiras populares inferindo a sua importância dentro do contexto sociocultural; 

3. Avaliar o grau de conhecimento dos alunos com relação às modalidades desportivas desenvolvidas, 

bem como a promoção da interação social entre os alunos da escola.   

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 3º BIMESTRE – 6º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

2. Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: pronome e numeral.  

3. Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronome). 

MATEMÁTICA 

1. Compreender as características de um número (par, ímpar, primo, composto, múltiplos e divisores) e 

suas relações. 

2. Reconhecer e usar os critérios de divisibilidade por 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 100 e 1000. 

3. Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e divisor. 

4. Diferenciar polígonos de não polígonos. 

5. Classificar polígonos como regulares e não regulares. 

6. Reconhecer e nomear polígonos considerando o número de lados.  
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GEOGRAFIA 

1. Identificar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra e compreender a relação deles 

com as características climáticas e estacionais dos diferentes lugares; 

2. Compreender a disposição dos climas na superfície terrestre e relacionar as características climáticas 

com a latitude dos diferentes lugares. 

3. Identificar a importância e as diferentes ferramentas de previsão do tempo meteorológico e relacionar 

aos assuntos anteriores 

CIÊNCIAS 

1. Pesquisar e entender sobre gravidez na adolescência e suas consequências; 

2. Relatar as transformações que ocorrem na puberdade; 

3. Enunciar os principais métodos contraceptivos e compará-los; 

4. Discutir sobre a responsabilidade e o respeito que cada indivíduo tem com o seu próprio corpo e com 

o dos outros. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Ampliar conhecimentos lexicais em situações e contextos significativos; 

2. Compreender funções e usos sociais da Língua Inglesa; 

3. Reconhecer o emprego adequado da língua inglesa para desenvolver a compreensão de textos verbais 

e não verbais. 

HISTÓRIA 

1. Compreender o surgimento da espécie humana na África e sua historicidade; 

2. Descrever as teorias acerca da chegada dos seres humanos à América; 

3. Identificar geograficamente as rotas de posicionamento no território americano; 

4. Entender  a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação das pólis e nas transformações 

políticas, sociais e culturais. 

ARTE 

1. Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas influências e contribuições como 

instrumento de transformação social. 

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

brasileira em seu universo pluricultural. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Conhecer manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo suas principais 

características e contexto cultural;  

2. Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo suas regras e fundamentos.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 4º BIMESTRE – 6º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Analisar, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa, a função e as flexões do verbo no 

modo indicativo.  

2. Utilizar, ao produzir texto, conhecimento linguístico e gramaticais.  

3. Estabelecer relação entre os diferentes gêneros.  

 

MATEMÁTICA 

1. Associar a representação simbólica de uma fração às ideias de parte de um todo, de divisão e 

compreender a ideia de razão. 

2. Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de 

divisão, identificando frações equivalentes. 

3. Compreender o uso da notação decimal para representar quantidades não inteiras, bem como ideia de 

valor posicional. 

4. Resolver situações-problema envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro.  

GEOGRAFIA 

1. Conscientizar-se quanto às problemáticas ambientais atuais e quanto à importância do 

desenvolvimento sustentável e compreender a importância da manutenção dos recursos naturais. 

2. Diferenciar os recursos naturais renováveis e os não renováveis e compreender a importância de se 
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priorizar fontes de energia renovável. 

3. Assimilar os conceitos de desenvolvimento sustentável e bioeconomia e analisar as ações individuais, 

empresariais e governamentais para a redução na produção de lixo e no abuso de recursos naturais 

para produção. 

4. Identificar os problemas comuns de centros urbanos e compreender processos que impulsionam 

desigualdades e assimetrias (acesso, renda, direitos e qualidade de vida) das populações urbanas. 

 

CIÊNCIAS 

1. Identificar a composição das diferentes camadas que estruturam a geosfera, a hidrosfera e atmosfera 

da Terra e discutir a importância de cada camada como fonte de recursos essenciais para a vida 

humana, apontando possíveis soluções para minimizar os impactos da exploração desses recursos; 

2. Relacionar a formação de fósseis a rochas sedimentares; 

3. Entender os movimentos de rotação e translação da Terra, através de modelos ou dramatizações,  

considerando sua inclinação em relação ao plano de sua órbita. 

LÍNGUA INGLESA  

1. Explorar ambientes virtuais para o desenvolvimento de tarefas na língua estudada para exploração de 

vocabulários e outros recursos linguísticos; 

2. Produzir cartazes sobre assuntos previamente discutidos/desenvolvidos em aula. 

HISTÓRIA 

1. Compreender como o choque de civilizações moldou as sociedades americanas e europeias desde o 

século XV e XVI; 

2. Analisar o impacto da chegada dos europeus ao continente; 

3. Compreender os objetivos da colonização portuguesa no Brasil nos iniciais do século XVI.  

ARTE 

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

brasileira em seu universo pluricultural. 

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

despertar reflexão coletiva e debate. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Conhecer as características e fundamentos básicos da capoeira como cultura corporal afro-brasileira.  

2. Conhecer e vivenciar práticas esportivas de aventuras urbanas; 

3. Vivenciar competições esportivas diversificadas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 1º BIMESTRE – 7º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Relembrar e reconhecer em frases, textos as classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo. 

2. Ler e compreender textos para responder questões de interpretação.  

3. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções. 

4. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, preposições. 

5. Reconhecer, através do livro paradidático bimestral (A ilha do tesouro), que a leitura é importante 

porque estimula a criatividade, o senso crítico e a imaginação.  

MATEMÁTICA 

1. Realizar as operações matemáticas envolvendo os números negativos e positivos. 

2. Identificar os números em uma sequência numérica lógica. 

3. Resolver expressões numéricas com os números inteiros. 

4. Realizar a decomposição dos números através de divisões sucessivas e multiplicação. 

GEOGRAFIA 

1. Interpretar mapas e escalas, conceituar/compreender: latitude, longitude, coordenadas geográficas 

e fusos horários. 

2. Localizar Continentes, Oceanos e Mares no Mapa Mundi, comparar o território brasileiro com 
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outros países, compreende a formação sócio-histórico-cultural do território nacional. 

3. Identificar as fronteiras do Brasil na América do Sul, entender a ocupação territorial, compreender 

a Região Nordeste.  

CIÊNCIAS 

1. Revisar os conteúdos apontados no ano anterior como pontos de maior dificuldade de 

aprendizagem para a correção dos mesmos e assimilação pelos alunos. 

2. Identificar as características dos diferentes ecossistemas.  

3. Reconhecer os ecossistemas brasileiros. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Compreender e utilizar gírias e vocabulário pertinentes ao mundo da internet de forma dinâmica e 

divertida. 

2. Conhecer os diferentes tipos de música e instrumentos musicais, além de ser capaz de expressar 

opiniões sobre cada um dos gêneros. 

HISTÓRIA 

1. Compreender como o surgimento da religião cristã e a formação da Igreja moldaram o mundo 

ocidental durante a Idade Média europeia.  

2. Compreender como o islamismo e a expansão da cultura árabe também são fundamentais para a 

formação da Idade Média Ocidental.  

3. Compreender a importância das diferentes e complexas culturas africanas do início da presença 

europeia na África, no século XV. 

ARTE 

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

estilos/movimentos artísticos, e utilizar as noções trabalhadas em produções artísticas; 

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

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Refletir sobre as transformações histórico-sociais; 

2. Experimentar a criação e adaptação de regras, que possibilitem a inclusão de todos nas atividades 

propostas; 

3. Incentivar a cooperação nas atividades propostas. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 2º BIMESTRE – 7º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbo, as estruturas do verbo, as formas nominais, 

locução verbal e modo subjuntivo; 

2. Reconhecer e distinguir, em textos lidos ou de produção própria, frase, período e oração; 

3. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito e predicado. 

MATEMÁTICA 

1. Aprender a resolver as operações matemáticas com os números racionais.   

2. Calcular a potência de números racionais; 

3. Ler e escrever expressões algébricas correspondentes a textos matemáticos escritos em linguagem 

corrente (e vice-versa); 

4. Resolver situações-problema onde aparece o MMC e MDC 

GEOGRAFIA 

1. Localizar, conhecer e compreender o território brasileiro e suas regiões; 

2. Adquirir conhecimentos para análise, interpretação e confecção de Gráficos e Mapas que versam 

sobre o crescimento da população do Brasil; 

3. Conhecer e analisar planilhas e gráficos que versam sobre a distribuição da população brasileira para, 

posteriormente, interpretá-los e, também, confeccioná-los. 

CIÊNCIAS 

1. Identificar a célula como componente formador de todos os seres vivos. Identificar as principais 

estruturas e diferenças entre procariotos e eucariotos; 



42 

 

2. Saber as características das células bacterianas, os benefícios e malefícios causados por elas; 

3. Saber sobre as características diferenciadas dos vírus em relação às células vivas, identificá-los como 

agentes causadores de muitas doenças importantes; 

4. Diferenciar os fungos dos demais seres vivos, identificá-los como recicladores da matéria orgânica, 

como agente de doenças e seu uso na alimentação; 

5. Identificar alguns protozoários causadores de doenças; 

6. Saber a importância das vacinas como meio de prevenção de doenças causadas por microrganismos, 

preencher um calendário com principais vacinas.   

LÍNGUA INGLESA 

1. Estabelecer comunicação oral e escrita utilizando o gerúndio em língua inglesa; 

2. Compreender e desenvolver ideias, fatos e rotinas no presente; 

3. Reconhecer as diferentes partes do corpo humano e suas funções. 

HISTÓRIA 

1. Compreender o processo de formação da Europa, com aspectos da cultura romano-germânica e da 

sociedade feudal; 

2. Compreender as mudanças na sociedade feudal europeia, com as características sociais, econômicas, 

culturais e religiosas do período; 

3. Compreender a transformação cultural e social na Europa entre os séculos XII e XVI, na transição da 

Idade Média para a Idade  Moderna. 

ARTE 

1. Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e fruição da produção artística; despertar 

reflexão coletiva e debate; 

2. Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte e das idéias do período renascentista; 

3. Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte e das idéias do movimento Barroco. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Participar de atividades de ginástica, percebendo suas relações com o corpo e as capacidades físicas 

envolvidas; 

2. Vivenciar atividades de corrida em diversas direções, velocidades,com obstáculos, em dupla e em 

grupo; 

3. Ampliar o conhecimento sobre jogos e brincadeiras populares e a importância dos mesmos para a 

interação da turma. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 3º BIMESTRE – 7º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

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

outros, contrapondo-os quando necessário. 

2. Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações.  

3. Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa e 

incompleta: intransitivos e transitivos.  

4. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito, predicado, 

complemento (objetos direto e indireto).  

MATEMÁTICA 

1. Identificar as raízes que satisfazem as sentenças matemáticas;  

2. Identificar ângulos que compõem determinadas figuras geométricas; 

3. Calcular as medidas de ângulos de um triângulo em duas parte iguais. 

GEOGRAFIA 

1. Compreender os processos de industrialização brasileiro; 

2. Compreender os processos de mecanização, automação da agricultura brasileira e a concentração de 

terras; 

3. Conhecer e compreender sobre os biomas nacionais e suas degradações. 
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CIÊNCIAS 

1. Compreender e classificar a diversidade das plantas, identificando sua importância nas cadeias e teias 

alimentares; 

2. Identificar adaptações de plantas à vida nos diversos ambientes, compreendendo a estrutura e 

organização do corpo das plantas; 

3. Compreender que o Sol é um elemento fundamental para a produção de energia nas plantas e 

manutenção da vida no planeta Terra 

LÍNGUA INGLESA 

1. Compreender vocabulário e expressões frequentes em interações orais e do dia a dia; 

2. Identificar e conhecer aspectos culturais relacionados à língua inglesa em contraste com a brasileira. 

HISTÓRIA 

1. Analisar as condições que proporcionaram a ruptura do sistema feudal; 

2. Compreender as transformações econômicas, políticas e sociais que deram origem ao Renascimento 

cultural europeu; 

3. Analisar a formação da Igreja Católica e compreender a crise que levou às reformas religiosas do 

século XVI; 

4. Compreender as condições que proporcionaram as grandes navegações europeias dos séculos XV e 

XVI.  

ARTE 

1. Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas influências e contribuições como 

instrumento de transformação social; 

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

brasileira em seu universo pluricultural. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo suas principais características 

e contexto cultural. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 4º BIMESTRE – 7º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar 

e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. 

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

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica. 

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

credo, gênero, procedência e/ou etnia. 

MATEMÁTICA 

1. Calcular a divisão entre soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados; 

2. Descobrir um valor a partir de outros, divididos em pares relacionados, cujos valores tem a mesma 

grandeza e unidade; 

3. Calcular a medida de razão com base cem; 

4. Calcular acréscimo sobre o valor inicial de uma operação de credito e no juros simples incidir apenas 

sobre o valor principal. 

GEOGRAFIA 

1. Compreender e comparar, no que couber, a agricultura familiar com a agricultura empresarial; 

2. Compreender e analisar os conflitos socioambientais no campo e na cidade; 

3. Analisar as unidades de conservação no DF e em outras regiões do Brasil.   
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CIÊNCIAS 

1. Conhecer a diversidade e organização dos invertebrados, identificando as partes principais e funções de 

cada uma, classificando-os; 

2. Identificar as adaptações dos invertebrados no ambiente e verificar a importância deles na cadeia e teia 

alimentar;  

3. Conhecer a diversidade e organização dos vertebrados, identificando as partes principais e funções de 

cada uma, classificando-os; 

4. Identificar as adaptações dos vertebrados no ambiente e verificar a importância deles na cadeia e teia 

alimentar; 

LÍNGUA INGLESA 

1. Reconhecer o papel da língua estudada no processo de comunicação entre diferentes povos e culturas; 

2. Escrever textos curtos para expressar desejos, pedidos e recomendações; 

3. Produzir cartazes sobre assuntos previamente discutidos/desenvolvidos em aula. 

HISTÓRIA 

4. Compreender o processo de formação da Europa, com aspectos da cultura romano-germânica e da 

sociedade feudal; 

5. Compreender as mudanças na sociedade feudal europeia, com as características sociais, econômicas, 

culturais e religiosas do período; 

6. Compreender a transformação cultural e social na Europa entre os séculos XII e XVI, na transição da 

Idade Média para a Idade Moderna. 

ARTE 

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

brasileira em seu universo pluricultural; 

2. Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e fruição da produção artística; despertar 

reflexão coletiva e debate. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Compreender as características e fundamentos da capoeira relacionando com a história e cultura do 

Brasil. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 1º BIMESTRE – 8º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Identificar e classificar os sujeitos das orações de textos diversos; 

2. Escrever, corretamente, as palavras com o uso de S e Z; 

3. Perceber as diferentes formas de expressão das vozes verbais; 

4. Inferir informações principais e secundárias de textos diversos. 

MATEMÁTICA 

1. Reconhecer, identificar e solucionar situações-problema envolvendo potências e raízes; 

2. Reconhecer, utilizar, elaborar, resolver e calcular situações-problema envolvendo frações e 

porcentagem; 

3. Identificar, resolver e elaborar situações-problema para cálculo de áreas de figuras planas. 

GEOGRAFIA 

1. Compreender a dinâmica da natureza e sua interação entre os elementos da natureza; 

2. Entender as consequências dos processos diferenciados de ocupação do continente americano. 

CIÊNCIAS 

1. Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis de organização do corpo; 

2. Comparar cardápios, discutir sobre alimentação saudável e elaborar um cardápio com os principais 

grupos alimentares. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Ampliar de forma progressiva, o campo de conhecimento lexical na língua estudada e Falar de forma 

lógica e coerente, sobre perspectivas futuras. 

HISTÓRIA 
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1. Conhecer as particularidades político-sociais da Inglaterra do século XVII; 

2. Compreender os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo; 

3. Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção; 

4. Identificar e compreender as conjurações. 

ARTE 

1. Fomentar a consciência reflexiva no processo de construção cultural; 

2. Vivenciar e refletir sobre o processo de produção e criação artística/coreográfica; 

3. Adquirir maior percepção postural e condição gestual-expressiva. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Trabalhar diferenças regionais e variações intencionais das regras do jogo de queimada e provocar  

reflexão e adaptação estratégica pelos estudantes. 

2. Refletir sobre a condição de consumidor e/ou produtor de mídia. Capacitar para a produção de 

conteúdos de mídia como forma válida de expressão contemporânea. 

3. Gerar reflexão sobre a própria condição e sobre a condição do outro na sociedade.  

4. Refletir sobre mulheres importantes para a vida de cada estudante, seja no âmbito pessoal, social ou 

histórico. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 2º BIMESTRE – 8º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Identificar e classificar os objetos (direto/indireto) e predicativos do sujeito e objeto em orações de 

textos diversos; 

2. Identificar e Classificar os predicados (nominal, verbal e verbo – nominal) em orações de textos 

diversos; 

3. Escrever, corretamente, as palavras com x e ch; 

4. Identificar e classificar as Figuras de Linguagem em orações de textos diversos;  

5. Estimular o gosto pela  leitura  e  inferir  as  informações  principais  e  secundárias  de  textos  

diversos . 

MATEMÁTICA 

1. Identificar o valor numérico de uma sentença algébrica, resolver e interpretar situações-problema e 

equação de 1º grau graficamente; 

2. Identificar possibilidades de resolução de sistemas de duas equações e duas incógnitas em situações-

problema; 

3. Identificar e Classificar ângulos e ser capaz de construir retas paralelas. 

GEOGRAFIA 

1. Identificar e analisar a diversidade e os contrastes na América Latina; 

2. Analisar a urbanização e o desenvolvimento técnico científico nos espaços urbanos dos países latino-

americanos; 

3. Identificar e compreender as características do espaço natural americano 

CIÊNCIAS 

1. Destacar a interação entre o sistema circulatório e o sistema excretor (eliminação dos resíduos 

produzidos no processo de digestão e respiração); 

2. Conhecer os principais órgãos do sistema excretor; 

3. Propor e implementar medidas que possibilitem a substituição do uso de energias não renováveis por 

renováveis. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada, de forma colaborativa, baseando-se em leitura 

e conhecimento prévios. 

2. Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada no superlativo dos adjetivos. 

HISTÓRIA 

1. Identificar e compreender as conjurações; 

2. Compreender os principais aspectos da Revolução Francesa; 
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3. Analisar o processo de independência dos países americanos. 

ARTE 

1. Conhecer e identificar os principais estilos/movimentos artísticos e a cultura produzida pela 

humanidade; 

2. Relacionar a expressividade gestual à noção rítmica (musicalidade); 

3. Desenvolver criatividade e capacidade de fruição 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Proporcionar, desenvolver e estimular a interação, cooperação, competição, proativida de e autonomia 

entre os estudantes, dentro do ambiente escolar com jogos e atividades. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 3º BIMESTRE – 8º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Interpretar textos diversos, atentando para a ideia central e para as ideias secundárias; 

2. Identificar o aposto, vocativo e o complemento nominal das orações; 

3. Usar, corretamente, os porquês nas orações; 

4. Empregar, corretamente, o G e o V nas palavras.   

 

MATEMÁTICA 

1. Identificar e resolver equação polinomial de 2º grau através de situações problema; 

2. Identificar e resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais; 

3. Identificar e construir lugares geométricos envolvendo Bissetriz e Mediatriz. 

 

GEOGRAFIA 

1. Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos 

do continente africano. 

2. Entender o processo de formação da população na África do Sul analisando a diversidade étnica, 

social e a segregação racial (Apartheid), existente no território.  

3. Analisar a formação do continente africano por meio dos conflitos territoriais, étnicos, políticos e 

religiosos. 

 

CIÊNCIAS 

1. Conhecer as transformações físicas e psíquicas promovidas pela atuação dos hormônios sexuais na 

puberdade. 

2. Reconhecer os principais métodos contraceptivos e reconhecer que diferem em termo de atuação no 

organismo e eficácia. 

3. Conhecer as principais infecções sexuais que afetam os indivíduos contemporâneos. 

 

LÍNGUA INGLESA 

1. Reconhecer o passado do verbo to be (was,were); 

2. Reconhecer e identificar o passado dos verbos regulares. 

 

HISTÓRIA 

1. Analisar o processo de Independência do Brasil; 

2. Compreender o I Reinado; 

3. Identificar o Período Regencial; 

4. Analisar a Guerra do Paraguai; 

5. Compreender a escravidão no Brasil. 

ARTE 

1. Conhecer alguns dos principais artistas que revolucionaram a história da arte no século xx; 

2. Desenvolver a consciência corporal 

3. Produzir obra artística que dialogue com os conteúdos aprendidos 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Proporcionar o conhecimento das regras básicas das modalidades e suas possibilidades de adaptação no 

ambiente escolar; ensinar os fundamentos técnicos e táticos das modalidades; 

2. Despertar o interesse pelo conhecimento das modalidades adaptadas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 4º BIMESTRE – 8º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Interpretar textos diversos, atentando para a ideia central e para as ideias secundárias; 

2. Distinguir o período simples do período composto; 

3. Usar, devidamente, a vírgula na oração; 

4. Identificar e classificar o adjunto adverbial nas orações.  

  

MATEMÁTICA 

1. Identificar e calcular as relações métricas de uma circunferência e de um polígono; 

2. Reconhecer figuras equivalentes, calcular área de diferentes polígonos e de uma circunferência; 

3. Calcular a área de um círculo, média aritmética ponderada, moda e mediana, construir uma tabela 

com levantamento de dados e Interpretar, diferenciar os tipos de gráficos. 

GEOGRAFIA 

1. Compreender os diferentes tipos de fluxos migratórios na América, suas causas e consequências. 

2. Analisar a relação histórica de dependência na formação, social, econômica, política e cultural da 

América na construção do mundo globalizado. 

3. Compreender a regionalização do continente africano a partir da localização,  espaço natural, 

demografia, aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos. 
 

CIÊNCIAS 

1. Identificar a presença de substâncias puras e misturas no cotidiano, a partir de suas características 

macroscópicas. 

2. Classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis. 

3. Propor ações coletivas sustentáveis que considerem o uso de aparelhos mais eficientes e promovam 

mudanças de hábitos de consumo responsável da energia elétrica. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada identificando o passado dos verbos 

irregulares; 

2. Reconhecer e identificar o passado contínuo. 

HISTÓRIA 

1. Compreender as configurações do mundo no século XIX; 

2. Analisar os movimentos; 

3. Entender o movimento operário; 

4. Compreender o pensamento e cultura no século XIX. 

ARTE 

1. Conhecer alguns dos principais artistas que revolucionaram a história da arte no século xx; 

2. Desenvolver a consciência corporal 

3. Produzir obra artística que dialogue com os conteúdos aprendidos 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Proporcionar o conhecimento das regras básicas das modalidades e suas possibilidades de adaptação 

no ambiente escolar; ensinar os fundamentos técnicos e táticos das modalidades; 

2. Despertar o interesse pelo conhecimento das personalidades negras e lutas por direitos através do 
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mundo do esporte. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 1º BIMESTRE – 9º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Desenvolver estratégias de leitura e práticas de escrita a partir de diversos gêneros textuais; 

2. Reconhecer através da leitura e da escrita de textos, conforme a norma padrão, a estrutura sintática no 

nível da oração, do período simples e composto; 

3. Reconhecer a relação semântica entre as orações coordenadas; 

4. Identificar em textos orais e escritos a relação que as conjunções coordenativas estabelecem entre as 

orações. 

MATEMÁTICA 

1. Reconhecer, compreender e utilizar potências, radicais e suas propriedades; 

2. Reconhecer, compreender e encontrar as raízes de equações de segundo grau; 

3. Reconhecer relações entre ângulos formados por retas paralelas e transversais e compreender o 

conceito de bissetriz. 

GEOGRAFIA 

1. Identificar os continentes: América, Europa, África, Ásia e Oceania, por meio da análise de  

cartografia,   gráficos, imagens de satélite, anamorfoses; 

2. Compreender o processo de transformação do espaço geográfico resultante dos intercâmbios 

históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania e identificar as principais causas das desigualdades 

sociais e geopolíticas; 

3. Identificar as inovações e mudanças nos processos produtivos com a revolução tecnológica na 

atualidade e seus efeitos; 

4. Analisar a relação entre o uso dos combustíveis fósseis com o aquecimento global e identificar a nova 

matriz de energia limpa em desenvolvimento. 

CIÊNCIAS 

1. Explicar as estruturas e propriedades da matéria a partir de suas aplicabilidades no cotidiano; 

2. Compreender os conceitos de substâncias, misturas e as técnicas de separação de misturas; 

3. Compreender conceitos e modelos científicos propostos ao longo da história da Ciência e a 

organização geral da tabela periódica. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada, de forma colaborativa, baseando-se em leitura 

e conhecimento prévios. 

HISTÓRIA 

1. Compreender conceitos de fatos e fontes históricas; 

2. Compreender os mecanismos que levaram à proclamação da República; 

3. Compreender, interpretar e relacionar fatos históricos ao contexto atual; 

4. Compreender, interpretar e relacionar fatos históricos ao contexto atual. 

 

ARTE 

1. Conhecer a diversidade de linguagens artísticas respeitando suas diferenças; 

2. Vivenciar e refletir sobre o processo de produção e criação artística/coreográfica; 

3. Adquirir maior percepção postural e condição gestual-expressiva. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Garantir a integração e socialização dos alunos; proporcionar o entendimento e respeito às regras. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 2º BIMESTRE – 9º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Desenvolver estratégias de leitura e práticas de escrita a partir de diversos gêneros textuais; 

2. Conhecer e identificar em textos lidos e em produções próprias a relação de subordinação entre as 

orações; 
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3. Identificar em textos orais e escritos a função sintática desempenhada pela oração subordinada e o 

papel que a conjunção subordinativa integrante desempenha na estrutura das orações subordinadas 

substantivas; 

4. Conhecer e identificar em textos orais e escritos a função sintática e semântica das orações 

subordinadas adjetivas (Restritivas e Explicativas); 

5. Reconhecer e diferenciar o uso dos pronomes relativos e das conjunções integrantes na estrutura das 

orações subordinadas. 

MATEMÁTICA 

1. Resolver e montar equações 2º grau utilizando o teorema de Bháskara a partir de um problema 

contextualizado ou não; 

2. Identificar e resolver uma equação biquadrada; 

3. Identificar e resolver uma equação irracional; 

4. Reconhecer quando duas figuras são semelhantes e calcular medidas desconhecidas em polígonos 

semelhantes; 

5. Identificar, resolver e representar graficamente uma funções afim e funções quadráticas. 

GEOGRAFIA 

1. Compreender o processo de integração entre as nações inseridas no sistema de globalização; 

2. Identificar os principais blocos econômicos mundiais, o estágio de desenvolvimento entre eles, os 

aspectos positivos e os desafios no processo de integração e desenvolvimento. 

3. Identificar e analisar as características físicas e geográficas dos EUA, Canadá e México e as 

potencialidades econômicas, no tocante à produção agropecuária, industrial e tecnológica desses 

países. 

CIÊNCIAS 

1. Conhecer a tabela periódica e as formas de representação utilizadas em químicas; 

2. Entender o conceito de elemento químico e os grupos de substâncias formadas por eles; 

3. Caracterizar os tipos e importância de ligações e reações químicas;  

LÍNGUA INGLESA 

1. Compreender e utilizar verbos e expressões que indiquem recomendação, necessidade, obrigação e 

possibilidade no Present Perfect;    

2. compreender e utilizar verbos e expressões no passado simples. 

HISTÓRIA 

1. Compreender movimento sociais na República Velha e relacioná-los com os movimentos atuais; 

2. Conhecer e compreender a vida política e social do período Vargas; 

3. Instigar os alunos a debaterem sobre as minorias no Brasil; 

4. Conhecer conceitos econômicos. 

ARTE 

1. Conhecer e identificar os principais movimentos/estilos artísticos e a cultura produzida pela 

humanidade; 

2. Relacionar a expressividade gestual à noção rítmica (musicalidade); 

3. Desenvolver criatividade e capacidade de fruição. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Proporcionar, desenvolver e estimular a interação, cooperação, competição, proatividade e 

autonomia entre os estudantes, dentro do ambiente escolar com jogos e atividades. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 3º BIMESTRE – 9º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Desenvolver estratégias de leitura e práticas de escrita a partir de diversos gêneros textuais. 

2. Conhecer, diferenciar e empregar os elementos mórficos que compõem as palavras da língua 

portuguesa. 

3. Reconhecer os processos de formação de palavras da língua portuguesa. 

4. Conhecer e identificar os valores semânticos de cada oração subordinada adverbial. 

5. Reconhecer e produzir a estrutura de um texto expositivo/argumentativo. 
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MATEMÁTICA 

1. Identificar e resolver problemas envolvendo sequências recursivas e não recursivas e cálculo de 

probabilidades; 

2. Organizar dados de uma variável contínua em classes e ler, interpretar e construir diversos gráficos; 

3. Identificar os principais elementos de figuras espaciais e resolver problemas envolvendo o cálculo 

de áreas, volumes de prismas e cilindros retos. 

 

GEOGRAFIA 

1. Compreender o espaço geográfico da Europa, identificando as características do clima, relevo e 

vegetação. 

2. Identificar os recursos minerais e energéticos disponíveis na Europa. 

3. Compreender a dinâmica industrial, o modelo de agricultura e os desafios no setor terciário em face 

do desemprego da população jovem; 

4. Compreender as mudanças políticas operadas na Europa no Contexto da Guerra – Fria, a 

reconstrução política e econômica da Europa após o declínio do socialismo no Leste Europeu e 

analisar a diversidade cultural do povo europeu.  

5. Compreender o enfretamento da Europa com a questão dos refugiados originários da África e Ásia 

na atualidade e identificar o nível do engajamento da Europa com as questões ambientais; 

6. Compreender o processo de formação da União Europeia, Identificando as razões pelas quais a 

União Europeia é o bloco econômico com nível de organização mais desenvolvido na atualidade. 

7. Analisar os desafios da UE, diante das diversidades econômicas, culturais e políticas dos Estados 

membros.  

8. Compreender as causas do Brexit. 

CIÊNCIAS 

1. Compreender os conceitos básicos de física; 

2. Entender as grandezas físicas derivadas e fundamentais; 

3. Compreender a diferença entre velocidade e aceleração. 

LÍNGUA INGLESA 

1. Identificar e reconhecer os pronomes relativos: who, which e that; 

2. Expressar ideias condicionais no presente e no futuro em textos escritos. 

 

HISTÓRIA 

1. Reconhecer ideologias e interesses dos países envolvidos na 2ª Guerra Mundial; 

2. Compreender a estrutura política existente no Brasil; 

3. Relacionar industrialização e a ocupação das cidades brasileiras. 

 

ARTE 

1. Conhecer alguns dos principais artistas que revolucionaram a história da arte no século xx; 

2. Relacionar expressividade gestual à noção ritmica (musicalidade) 

3. Desenvolver seminário e produção artística em grupo.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Proporcionar o conhecimento das regras básicas das modalidades e suas possibilidades de adaptação 

no ambiente escolar; ensinar os fundamentos técnicos e táticos das modalidades; 

2. Despertar o interesse pelo conhecimento das modalidades adaptadas. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - 4º BIMESTRE – 9º ANOS - 2019 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Desenvolver estratégias de leitura e práticas de escrita a partir de diversos gêneros textuais. 

2. Reconhecer em textos lidos e expressões próprias as regras de concordância nominal e verbal e usá-

las conforme a norma padrão. 

3. Redigir textos com força argumentativa a partir de tema proposto. 
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MATEMÁTICA 

1. Identificar, resolver e representar graficamente uma função; 

2. Identificar os elementos de um triângulo. Resolver as medidas de um triângulo através de fórmulas e 

pelo teorema de Pitágoras; 

3. Identificar como se dá as relações: seno, cosseno e tangente, interpretar razões trigonométricas e 

determinar seno, cosseno e tangente nos triângulos retângulos. 

GEOGRAFIA 

1. Identificar, compreender, localizar e analisar características do espaço natural, aspectos 

demográficos dos países que integram os Tigres Asiáticos, China e Japão, Analisando a 

complexidade e diversidade econômica, social e política dos países que integram a APEC. 

2. Compreender a diversificação no setor industrial e na economia australiana.  

3. Comparar as atividades agrícolas na Austrália e na Nova Zelândia, Identificando as áreas desérticas 

na Austrália e os recursos naturais da região.   

4. Compreender a importância da preservação dos recursos naturais das regiões polares, como fator 

fundamental para o equilíbrio do clima no planeta e de preservação ambiental. 

5. Identificar os movimentos ambientalistas nas regiões polares, compreendendo a importância das 

pesquisas científicas e a contribuição do governo brasileiro na região. 

CIÊNCIAS 

1. Compreender a diferença entre velocidade e aceleração; 

2. Compreender e utilizar as leis de Newton; 

3. Compreender as relações e definições entre movimento, força, trabalho e energia. 

 

LÍNGUA INGLESA 

1. Expressar ideias condicionais no presente e no futuro em textos escritos; 

2. Reconhecer e identificar a voz passiva em textos escritos. 

HISTÓRIA 

1. Depreender os fatores que levaram a transferência da capital brasileira; 

2. Compreender a dinâmica política, social, cultural e econômica do período ditatorial no Brasil; 

3. Assimilar os mecanismos sociais, ideológicos da reabertura política brasileira 

ARTE 

1. Conhecer alguns dos principais artistas que revolucionaram a história da arte no século xx; 

2. Relacionar expressividade gestual à noção ritmica (musicalidade) 

3. Desenvolver seminário e produção artística em grupo.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. Proporcionar o conhecimento das regras básicas das modalidades e suas possibilidades de adaptação 

no ambiente escolar; ensinar os fundamentos técnicos e táticos das modalidades; 

2. Despertar o interesse pelo conhecimento das personalidades negras e lutas por direitos através do 

mundo do esporte. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PPP 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Pedagógica 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover ações que 

auxiliem o professor no 

trabalho pedagógico 

Realizar ao menos 8 

formações para os 

professores durante o ano 

letivo.  

Realizar formações nas 

coordenações coletivas 

Coordenação Coletiva 

 

Equipe Gestora 

Equipe Pedagógica 

Corpo Docente 

Ano letivo 2019 

Melhorar cada vez mais a 

qualidade do ensino no 

CEF 07 de Brasília, 

através de palestras e 

oficinas 

Envolver 70% da 

comunidade escolar 

Realizar reuniões bimestrais 

com o intuito de avaliar o 

trabalho desenvolvido por todos 

os segmentos da escola (direção, 

secretaria, professores e 

servidores);  

 

Avaliação contínua 

durante as atividades e 

em coordenação 

coletiva 

sobre o desempenho 

dos 

estudantes 

 

Equipe Gestora 

Equipe Pedagógica 

Corpo Docente 

Ano letivo 19 

Aumentar 

qualitativamente os 

índices de aprovação e o 

IDEB (índice do 

desenvolvimento da 

Atingir nota 5.4 no IDEB  Oferecer aulas de reforço em 

horário contrário para os alunos 

com dificuldades de 

aprendizagem 

Coordenação Coletiva 

 

Equipe Gestora 

Equipe Pedagógica 

Corpo Docente 

Ano letivo 2019 
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educação básica) 

Continuar fortalecendo a 

integração escola-

comunidade 

Envolver 70% da 

comunidade escolar 

Através de reuniões, manter 

contato direto e transparente 

com a comunidade, construindo 

um relacionamento harmonioso 

de forma que os pais percebam a 

importância de sua participação 

para a concretização de uma 

escola pública de qualidade 

Através de reuniões, 

manter contato direto 

e transparente com a 

comunidade, 

construindo um 

relacionamento 

harmonioso de forma 

que os pais percebam 

a importância de sua 

participação para a 

concretização de uma 

escola pública de 

qualidade  

 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudantes 

Família 

 

Ano letivo 2019 

Prosseguir com o 

estímulo à educação 

inclusiva, visto da 

crescente demanda social 

na busca por escolas que 

efetivamente respeitem 

as diferenças 

Atender com excelência os 

estudantes PNEs e os    

ANEE’S, prioritários  

 

Realizar reuniões bimestrais 

com o intuito de avaliar o 

trabalho desenvolvido por todos 

os segmentos da escola (direção, 

secretaria, professores e 

servidores)  

 

Avaliação contínua 

durante as atividades e 

em coordenação 

coletiva 

sobre o desempenho 

dos 

estudantes 

Equipe Gestora 

Sala de Recursos 

Professor 

Estudantes 

Família 

 

Ano letivo 2019 
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Estender o programa de 

informatização das 

atividades pedagógicas 

Envolver 100% dos 

docentes  

Realizar formações nas 

coordenações coletivas 

Avaliação contínua 

durante as atividades e 

em coordenação 

coletiva 

 

Equipe Gestora 

Equipe Pedagógica 

Corpo Docente 

Ano letivo 2019 

Incentivar o corpo 

docente e funcionários, a 

participação em cursos 

de formação continuada 

Pelo menos 80% dos 

professores e servidores  

Realizar formações nas 

coordenações coletivas e 

incentivar matrículas e 

frequência em cursos como os  

ofertas pela EAPE 

Promover, nas 

coordenações 

pedagógicas, grupos 

de estudo envolvendo 

temas de interesse dos 

professores e 

funcionários  

Equipe Gestora 

Equipe Pedagógica 

Corpo Docente 

Ano letivo 2019 

Consolidar e encorpar 

projetos como: Intervalo 

Cultural e Recreativo, 

Feira de Ciências, Café 

Cultural, Dia Nacional de 

Luta da Pessoa com 

Deficiência, Dia da 

Consciência Negra, 

Eleitor do Futuro, 

Halloween Cef 07, 

Torneio Interclasses, 

Envolver 80% da 

comunidade escolar 

 

Realizar reuniões bimestrais 

com o intuito de avaliar o 

trabalho desenvolvido por todos 

os segmentos da escola (direção, 

secretaria, professores e 

servidores)  

 

Através de reuniões, 

manter contato direto 

e transparente com a 

comunidade, 

construindo um 

relacionamento 

harmonioso de forma 

que os pais percebam 

a importância de sua 

participação para a 

concretização de uma 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudantes 

Família 

 

A cada bimestre 
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Festa Junina e 

Formatura. 

escola pública de 

qualidade  

 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Resultados Educacionais 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar o índice de 

aprovação com 

qualidade de ensino 

 

Envolver 90% da dos 

estudantes. 

Aulas participativas 

contemplando pedagogia 

crítica. Ações 

pedagógicas de 

reagrupamentos. 

 

Atividades 

desenvolvidas durante 

cada bimestre. 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudantes 

Família 

 

Ano letivo 2019 

Melhorar o índice do 

IDEB 

Atingir nota 5.4 no IDEB 

de 2019 

Realizar coordenações para 

analisar os resultados dos dados 

anteriores e propor 

atividades(reagrupamento, 

projeto interventivo) com os 

descritores não alcançados 

Atividades 

desenvolvidas durante 

cada bimestre. 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudantes 

 

Ano letivo 2019 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: Participativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Fortalecer vínculos da 

escola com a família, no 

sentido de proporcionar 

diálogos éticos e 

corresponsabilização de 

papéis distintos, com 

vistas à garantia de 

acesso, permanência e 

formação integral dos 

estudantes. 

 

Ter no mínimo 60% dos 

alunos representados por 

mais responsáveis nas 

reuniões de pais e mestres 

na escola. 

 

Reuniões bimestrais. 

Promover, quando 

necessário, reunião de 

orientação com o SOE. 

 

Registros em ata e  Equipe Gestora 

Professor 

Estudantes 

Família 

 

Ano de 2019 

 

 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: De Pessoas 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Permitir ao corpo 

docente e funcionários, a 

participação em cursos 

Pelo menos 80% dos 

professores e servidores 

Incentivar a 

participação em Cursos 

ofertados pela EAPE 

Certificação da 

participação 

Equipe Gestora 

Professor 

 

Ano Letivo 2019 
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de formação continuada. 

 

  

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Financeira 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover a gestão financeira de 

forma transparente e 

participativa, de acordo com os 

princípios  da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 

proporcionalidade/razoabilidade, 

publicidade e eficiência dos 

recursos públicos e privados 

destinados à escola 

Transparência de 100% 

do uso do PDAF e do 

PDDE 

Elaborar e submeter à aprovação 

do Conselho Escolar às 

diretrizes específicas de 

administração, em consonância 

com as normas de orientações 

gerais da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. 

 

Reunião do 

Conselho 

Equipe Gestora 

APAM 

Conselho escolar 

 

Ano de 2019 

Utilizar os recursos dentro da 

legislação vigente de maneira a 

reduzir gastos e realizar 

prestação de contas com clareza 

e precisão 

Transparência de 100% 

do uso do PDAF e do 

PDDE 

Elaborar os planos de aplicação 

financeira, a respectiva 

prestação de contas e submeter à 

apreciação e aprovação do 

Conselho Escolar, em qualquer 

tempo 

Reunião do 

Conselho 

Equipe Gestora 

APAM 

Conselho escolar 

 

Ano de 2019 

Aplicar  de  forma  efetiva  e  
Atender em 80% as 

demandas materiais da 

Elaborar e submeter à aprovação 

do Conselho Escolar às 

Reunião do 

Conselho 

Equipe Gestora 

APAM 

Ano de 2019 
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racional  as  verbas  oriundas  do  

PDAF  e  PDDE,  após  ampla   

discussão   e   elaboração   

prévia   da   ata   de  prioridades  

realizada  pelos membros do 

Conselho Escolar 

escola  

 

diretrizes específicas de 

administração, em consonância 

com as normas de orientações 

gerais da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. 

Conselho escolar 

 

Realizar a apresentação da ata 

de prestação de contas 

trimestral, por meio de quadro 

de aviso próprio a ser instalado 

ao lado da secretaria da escola 

Reunião com a 

comunidade escolar 

para prestação de 

contas  dos 

recursos utilizados 

 

Elaborar e submeter à aprovação 

do Conselho Escolar às 

diretrizes específicas de 

administração, em consonância 

com as normas de orientações 

gerais da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. 

Reunião do 

Conselho 

Equipe Gestora 

APAM 

Conselho escolar 

 

Ano de 2019 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Administrativa 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Incentivar a formação de 

parcerias para a educação, 

isto é, buscar, com bons 

projetos desenvolvidos 

pela instituição de ensino, 

Firmar novas parcerias e 

manter as já existentes 

 

Realizar reuniões bimestrais 

com o Conselho Escolar para 

planejar suas ações e poder 

nortear melhor o seu trabalho, 

de forma que todos os membros 

Avaliação 

Institucional 

 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudante 

Administrativo 

 

Ano 2019 
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a ajuda de membros da 

sociedade que, de forma 

voluntária, ofereçam 

recursos financeiros, 

materiais e humanos para 

ajudar a escola 

intensifiquem sua participação 

na escola; 

 

Fazer do espaço escolar 

um ambiente tolerante, 

harmonioso, solidário e 

justo, baseado no respeito 

das ideias e argumentos 

em contrario 

Reduzir pela metade os 

casos de conflitos 

interpessoais na escola em 

relação ao ano anterior 

Elaborar e submeter à aprovação 

do Conselho Escolar às 

diretrizes específicas de 

administração, em consonância 

com as normas de orientações 

gerais da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. 

Avaliação 

Institucional 

 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudante 

Administrativo 

 

Ano 2019 

Manter atualizado e 

organizado o serviço de 

escrituração escolar 

(registros, documentação 

dos alunos, diários de 

classes e atas), de 

documentos e pastas dos 

professores e dos arquivos 

de memorandos, ofícios, 

Atingir nota máxima neste 

quesito da Avaliação 

Institucional 

Coordenar e supervisionar os 

serviços de todos os setores que 

subsidiam a melhor prática e 

fluidez administrativa; 

 

Avaliação 

Institucional 

 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudante 

Administrativo 

Família 

Ano 2019 
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atas e prestações de 

conta); 

 

Agir com pró atividade na 

manutenção constante 

(reparos) nos 

equipamentos da escola, 

para o bom desempenho 

das atividades; 

 

Atingir nota máxima neste 

quesito da Avaliação 

Institucional 

Receber e utilizar os 

recursos materiais 

oriundos da SEDF. 

Realizar campanhas 

para conservação do 

patrimônio e da 

estrutura física da UE 

 

Avaliação 

Institucional 

 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudante 

Administrativo 

 

Ano 2019 

Organizar e racionalizar o 

trabalho de limpeza dos 

terceirizados (Distribuir 

tarefas entre as auxiliares 

de serviço para melhor 

organização e otimização 

do trabalho)  

Atingir nota máxima neste 

quesito da Avaliação 

Institucional 

Receber e utilizar os 

recursos materiais 

oriundos da SEDF. 

Realizar campanhas 

para conservação do 

patrimônio e da 

estrutura física da UE 

 

Avaliação 

Institucional 

 

Equipe Gestora 

Administrativo 

 

Ano 2019 

Promover ações que 

assegurem a conservação 

Atingir nota máxima neste 

quesito da Avaliação 

Realizar campanhas 

para conservação do 

patrimônio e da 

Avaliação 

Institucional 

 

Equipe Gestora 

Professor 

Estudante 

Ano 2019 
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e preservação do 

patrimônio escolar 

Institucional estrutura física da UE 

 

Administrativo 
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12.ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PPP 

A Proposta Político-Pedagógica do CEF 07 de Brasília possuiu uma Comissão Permanente de Elaboração e 

Acompanhamento constituída por representantes de vários segmentos da Comunidade Escolar. A presente 

PPP será amplamente divulgada a todos os diretamente interessados e disponibilizado por meio eletrônico (no 

Blog da Escola) e por meio impresso (cópia na Secretaria da Escola). Ela será avaliada a cada término do 

semestre, ou seja, duas vezes ao ano para discussão e avaliação dos objetivos, metas e ações, sempre em busca 

de aperfeiçoarmos aquilo que vem dando bons resultados e modificarmos aquilo que por alguma razão esteja 

travado ou impossibilitado de dar certo no momento. O certo é que a equipe gestora não tem compromisso 

com o erro ou a teimosia do “vai dar certo de qualquer jeito”. Sabemos que fomos eleitos com a 

responsabilidade de avançar ainda mais com as melhorias no CEF 07 de Brasília e, para isso, a PPP precisa ser 

acompanhada e avaliada permanentemente pela comunidade escolar. Temos a consciência que só 

conseguiremos tornar possível o sonho que sonhamos para o CEF 07 com a materialização dos princípios 

construídos nas linhas, parágrafos e páginas da atual PPP.   

13.PROJETOS ESPECÍFICOS 

Projeto Jogos Interclasse 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

As aulas de educação física são de extrema importância na formação e no desenvolvimento das capacidades 

e habilidades motoras dos alunos. É um excelente meio de mostrar aos discentes que a prática esportiva não 

é importante exclusivamente porque melhora a qualidade de vida das pessoas, mas também porque possui 

seu valor no desenvolvimento sociocultural, principalmente dos jovens.  

Acreditamos que jogos envolvendo todos os alunos de uma escola têm a potencialidade de socializar, incluir, 

de respeitar as diferenças, de fazer cooperar, ajudar a ser tolerante, capacitar o “ouvir o outro”, tomar 

decisões coletivamente, fazendo das práticas de atividades físicas coletivas um importante elemento 

humanizador para a preparação de jovens e crianças para a vida em sociedade. 

Dessa forma, é importante que se coloque em prática nas quadras o que foi aprendido em sala. Com esse 

pensamento propomos a realização dos jogos Interclasse, com o intuito de promover a interação social entre 
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os alunos e para que estes possam colocar em prática os seus conhecimentos sobre as modalidades 

desportivas desenvolvidas nos jogos. 

2. PÚBLICO ALVO 

Estudantes do Ensino Fundamental II.  

 

3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O projeto é desenvolvido e realizado ao final do 2º bimestre de cada ano letivo.  

4. OBJETIVO GERAL 

Avaliar o grau de conhecimento dos alunos com relação às modalidades desportivas desenvolvidas durante o 

1º semestre, bem como a promover a interação social entre todos.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover interação social entre os alunos da escola. 

 Promover atividades visando à quebra de rotina no ambiente escolar. 

 Incentivar a prática de atividades saudáveis. 

 Participar de atividades competitivas, respeitando as regras e não discriminando os colegas. 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações de competitividade esportiva; 

 

6. METODOLOGIA 

Os jogos interclasse serão realizados duas vezes ao ano (um no primeiro semestre e outro no segundo) com os 

estudantes de 6º a 9º anos. Na sala de aula os professores de Educação Física, farão a escolha das equipes, 

definirão as modalidades adequadas para cada faixa etária, a construção coletiva do regulamento, da 

programação, das tabelas, das organizações das torcidas, etc. As premiações serão dadas às equipes que 

ficarem em 1º, 2º e 3º lugar. Todos os professores estarão em quadra com suas turmas. 

 

7. RECURSOS 

 Humanos (professores, coordenadores, diretor, alunos) 

 Espaços físicos (quadras e sala de aula); 

 Materiais esportivos diversos;  

 Microfone, aparelho de som;  

 Apito; 

 Coletes ou camisetas produzidas pelos alunos; 
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 Jogos de cartão; 

 Cronômetro;  

 Medalhas;  

 Contador de pontos.  

 

8. AVALIAÇÃO 

O projeto será avaliado durante a realização dos jogos. Serão considerados pontos como bom 

comportamento, respeito, lideranças, cumprimento das regras das modalidades e dos jogos, dentre outros.  

 

Projeto da Consciência Negra 

1. Nome do projeto: “ONDE ESTÁ A DIFERENÇA? ” 

 

2. Duração: Durante o 4º bimestre 

 

3. Justificativa: O respeito à diversidade é um tema bastante trabalhado na educação, uma vez que, na 

escola, crianças e adolescentes estudam que somos frutos de encontros entre diferentes grupos étnicos 

(indígenas, europeus, africanos e outros) e, assim, aprendem a lidar com as diferenças e a não ter 

preconceito. O intuito deste projeto é trabalhar de uma forma positiva a Consciência Negra, não 

discutindo apenas a questão da escravidão e maus tratos sofridos pelos negros, mas sim a amizade, a 

convivência e relacionamentos interpessoais, independentemente de cor ou raça. Almejamos explanar os 

elementos da resistência negra, suas formas de luta, sua cultura e não focar apenas na escravidão.  

 

4. Objetivos:  

4.1 Geral: Identificar, conhecer e valorizar as especificidades e cultura afro-brasileira, visando uma 

educação ética, voltada para o respeito e convívio harmônico com a diversidade.  

4.2 Específicos:  

 Propiciar momentos de reflexão mostrando aos alunos que a sociedade é feita de pessoas diferentes. 

 Discutir questões sobre o respeito à diversidade.  

 Estudar acontecimentos históricos que contaram com a participação dos negros na construção da 

cultura brasileira. 

 Compreender e valorizar elementos da cultura africana. 
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 Reforçar a necessidade de superação do racismo e das discriminações vividas pelos 

afrodescendentes.  

 Possibilitar o envolvimento de toda comunidade escolar em um evento cultural prazeroso. 

 

5. Culminância: Exposições e apresentações de trabalhos desenvolvidos pelos alunos, no dia 20 de 

novembro, dia da Consciência Negra.  

 

6. Metodologia: 

 Aulas expositivas; 

 Trabalhos de grupo; 

 Apreciação de filmes que ressaltem o valor da amizade e do respeito, independentemente da cor ou 

raça; 

 Exibição de vídeos produzidos pelos estudantes;  

 Leitura de livros; 

 Dinâmicas sobre diferenças e semelhanças; 

 Releituras de obras de artistas negros (africanos e brasileiros); 

 Produção e exposição de painéis; 

 Exposição de artesanatos e comidas típicas; 

 Elaboração e apresentação de paródias, poesias e desenhos; 

 Apresentações de teatro, músicas e danças; 

 Entrevistas com membros da comunidade; 

 Desfile com roupas de origem africana; 

 

7. Avaliação: A avaliação será: 

 Qualitativa (socialização, interação, participação e conhecimento que o aluno obterá com as 

atividades e com os seus colegas durante as atividades). 

 Quantitativa (avaliações feitas em sala e no dia da culminância por acúmulo de notas).  
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PROJETO EDUCACIONAL INDIVIDUAL (SEEAA) 

(PEI 2) 

 

 

Autora: Graziela Sacramento Carneiro de Albuquerque 

               Flaviane de Sousa Lima 

 

1. INTRODUÇÃO 

Resguardada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), a educação hoje tem que garantir o direito à escola 

previsto em lei para crianças de (4 a 17 anos). Esse direito que integra dependência e desenvolvimento, vem 

unido a outras normas legais além da CF/88 como:  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (9394/96), 

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069/1990) e no Plano Nacional de Educação – PNE 

(Lei nº 10.172/2001). 

A LDB organiza a Educação Escolar em dois níveis: educação básica e a educação superior. Faz-se importante 

falar, que os princípios estabelecidos na CF/88 devem ser cumpridos, como a liberdade para ensinar e aprender, 

garantia do padrão de qualidade e participação dos envolvidos nas propostas pedagógicas, reforçados também 

no ECA no art. 53.  

Sendo um fenômeno próprio do homem, a educação e o entendimento do processo educacional, passa e 

perpassam pela compreensão da natureza humana, suas especificidades, adaptações ao ambiente e a si próprio, 

podendo transformá-la (OP, 2010). Nesse sentido, Bronfenbrenner (1996) mostra que os contextos da vida das 

pessoas devem ser considerados. Este estudioso começou seus trabalhos destacando a importância de relacionar 

escola, comunidade, famílias, sociedade dentro de um contexto maior, mostrando relações de interdependência 

entre os organismos e os ambientes, e a influência exercida por cada um. 

O desenvolvimento humano perpassa pela forma como as pessoas lidam com o contexto do qual participam. 

Em outras palavras, o desenvolvimento envolve aspectos biológicos e socioculturais dos seres humanos, sendo 

que o ambiente exerce influência no desenvolvimento das pessoas em processo de mútua interação. O contexto 

é visto como uma série de estruturas encaixadas e interligadas (BRONFENBRENNER, 1996). 

Pensando o ensino, e focando a educação especial, percebe-se que essa é uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Nacional. Assim, sua ação transversal se pauta nos 

pilares da inclusão, aceitando e convivendo com o diferente, valorizando-o, e aprendendo através do respeito 

mútuo.  

Na perspectiva da inclusão, as unidades de ensino necessitam de assessoramento que possibilitem praticas 

inclusivas que proporcionem oportunidades e adequações curriculares necessárias para um desenvolvimento 
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pleno dos alunos.  A LDB de 1996 e a CF/1988, estabelecem como dever do estado a garantia de um ensino 

inclusivo para todos os estudantes que necessitem do mesmo. Nesse contexto, o SEAA foi pensado e planejado 

para assessorar os estudantes, docentes e demais componentes das unidades de ensino que necessitam de um 

apoio especializado. 

O processo de educação escolar é perpassado por uma série de fatores diretos e indiretos que interferem na 

aprendizagem do educando. Nesta pesquisa destacamos os transtornos funcionais específicos, que sem 

diagnóstico e encaminhamento adequado, contribuem, para o fracasso escolar. Esses transtornos desencadeiam 

limitações diferenciadas que interferem de maneira significativa no aprendizado do aluno. Essas limitações são 

comumente observadas de forma cada vez mais frequente no universo escolar. 

 Os relatos feitos pelos professores no dia a dia e nos encontros pedagógicos (reuniões, hora atividade, conselho 

de classe, e outros), nos mostram que a ocorrência dos transtornos funcionais específicos é um problema que 

necessita de uma maior atenção e encaminhamento adequado para que o aluno tenha condições adequadas de 

obter sucesso nos estudos.  

Considerando que a falta de informações sobre o tema pode impedir o reconhecimento e identificação desses 

distúrbios nos alunos, resultando no diagnóstico tardio, trazendo consequências negativas para o processo 

ensino aprendizagem, o presente artigo tem como proposta, oferecer subsídios para os professores e de todos os 

profissionais envolvidos que propiciem o entendimento, o reconhecimento e diagnóstico desses alunos com 

transtornos de aprendizagem, bem como o encaminhamento e a aplicação de metodologias adequadas, que 

possam contribuir para diminuir o agravamento das dificuldades e facilitam o processo de aprendizagem do 

educando. 

 

2. Justificativa 

 

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

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

Pedagogia e foi regulamentado em 2008 através da Portaria nº254 de 12/12/2008. Visa contribuir para o 

aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições de ensino bem como colaborar para a promoção da 

melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso 

escolar. 

Segundo a Orientação Pedagógica (OP, 2010) do SEAA, a atuação da EEAA deverá ser direcionada para o 

assessoramento a pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas 

perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias 

pedagógicas da instituição educacional. 
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 O SEAA é baseado nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas 

educacionais e já acontece na rede de ensino do DF. 

Com base no exposto acima, percebe-se que este projeto de trabalho vem de encontro à necessidade de se 

pensar antecipadamente maneiras de se colocar em prática, uma metodologia que vá ao encontro da necessidade 

de assessoramento, acompanhamento e intervenção nas Unidades Escolares. 

Faz-se necessário ainda, na medida em que demonstra lacunas existentes dentro do espaço de atuação e oferta 

escolar, onde o SEAA pautado em metas e ações coletivas, construídas de forma pensada e que serão 

promovidas para o ano de 2019, assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar, acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos e ao projeto educacional individual. 

As ações propostas a seguir têm como meta, oferecer as unidades de ensino, suporte no processo de ensino 

aprendizagem através de intervenções necessárias nas dificuldades pedagógicas e/ou comportamentais dos 

estudantes. 

A portaria nº 30, de 29 de janeiro de 2013, dispõe sobre a regulamentação das atividades das Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem, e estabelece critérios para a atuação dos profissionais em exercício 

nos Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, conforme artigo abaixo: 

 

Art. 5º - 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 preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com os profissionais do serviço de 

Orientação Educacional e da Sala de Apoio, quando se tratar dos alunos com necessidades transtorno funcional. 

 

A implementação do projeto destaca-se pelo estabelecimento de critérios para uma organização pedagógica 

eficiente, funcional e contínua, que contribua verdadeiramente para o bom desempenho de alunos com 

dificuldades de aprendizagem específica. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

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

preventivas, interventivas e avaliativas, visando à diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso 

escolar bem como contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos pela concretização do sucesso escolar. 
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3.2. Objetivos Específicos 

 

Contribuir com a formação dos professores, através da assessoria ao trabalho coletivo, viabilizando a aquisição 

de conhecimentos em relação aos manejos necessários para se trabalhar com os estudantes com transtornos 

funcionais. 

Buscar uma maior reflexão junto a todos os membros da instituição educacional, através do acompanhamento 

do processo de ensino-aprendizagem de modo, que esses planejem, executem e avaliem seus trabalhos e suas 

práticas pedagógicas. 

Repassar aos professores que o estudante pode desenvolver suas habilidades, seus conhecimentos através da 

utilização de estratégias e metodologias diferenciadas que exijam habilidades adjacentes, que a autoestima e a 

valorização pessoal, pois cada aluno possui percepções diferentes e a apropriação do saber específico de cada 

área do conhecimento é inerente às suas habilidades e características. 

Melhorar o processo de compreensão da aprendizagem /ensinagem, através de novos recursos, compreendendo 

e valorizando a aprendizagem dos alunos e seu percurso formativo. 

Construir as adaptações educacionais dos transtornos funcionais. 

Compartilhar com os docentes outras formas de instrumentos avaliativos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Entender melhor como os indivíduos se desenvolvem, considerando os seus diversos aspectos: cognitivo, 

motor, biológico, afetivo e social, de forma ampla e integradora, percebendo o desenvolvimento do homem 

como algo complexo e que tem que ser compreendido de maneira contextualizada. 

 Compreende-se que a aprendizagem é que promove esse desenvolvimento, isto é, os indivíduos se 

desenvolvem porque aprendem, acreditando-se que o mesmo está imerso em contextos culturais, que possuem 

interferência na formação plena desse indivíduo. (OP, 2010). 

 Faz-se necessário pensar em como desenvolver competências e habilidades necessárias as pessoas. Desse 

modo, através da mobilização de recursos que viabilizem e possibilite a adequação das necessidades específicas 

de cada um, o SEAA buscará práticas que promovam conhecimentos, reflexões, desejos e interesses de forma 

articulada.  
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4.1. Assessoria do trabalho coletivo 

Contribuir com conhecimentos especializados acerca dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem de 

forma a favorecer a tomada de consciência, por parte dos atores da instituição educacional, acerca de sua 

história, sua identidade e de suas potencialidades para atuação. 

 Compreender com profundidade como trabalham os atores da instituição educacional, o que pensam e como 

contribuem para o sucesso escolar, de forma a promover a manutenção de espaços de reflexão, capazes de 

favorecer a ressignificação das concepções de desenvolvimento, de aprendizagem, de ensino, de avaliação, 

dentre outras. Para isso, serão utilizadas as seguintes estratégias: 

  Participação efetiva do SEAA nas atividades de planejamento e de avaliação do trabalho (semana 

pedagógica, coordenações pedagógicas, reuniões ordinárias, dentre outras);          

  O assessoramento da SEAA à comunidade escolar acontece por meio da sua inserção do cotidiano da 

instituição educacional e pela participação do psicólogo e do pedagogo nos espaços institucionalizados. 

 

4.1.2 Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem 

 

Proporcionar a reflexão e conscientização das concepções de desenvolvimento, de aprendizagem e de ensino 

que são subjacentes às práticas pedagógicas e que podem ser mediadas em discussões junto aos professores. A 

Reflexão acerca da relação entre os métodos de ensino e a aprendizagem que os mesmos proporcionam, 

levando em consideração aspectos particulares do contexto e da comunidade. Para isso serão utilizadas as 

seguintes estratégias: 

- Possibilitar a promoção de momentos de apoio e de reflexão às práticas pedagógicas cotidianas, por meio da 

utilização de espaços institucionalmente constituídos (coordenação pedagógica e outros), ou ainda, de situações 

especificamente criadas pelo SEAA (vivências, palestras, etc.), que visem à construção de alternativas teórico-

metodológicas de ensino e de avaliação, com foco na construção de habilidades e de competências dos alunos; 

 - Promoção de discussões de técnicas e estratégias de trabalho capazes de oxigenar e movimentar as práticas 

desenvolvidas no âmbito escolar. 

 

4.1.3 Assessoria aos Responsáveis 

A família tem um papel muito importante na vida acadêmica dos estudantes. Constata-se a precisão de uma 

parceria escola/família. Faz-se necessário a ciência dos pais do que está sendo trabalho com seu filho para que 

se possa ter uma ação continuada por parte dos mesmos. Sendo assim, viu-se a importância de   promovemos 

orientações aos pais de como trabalhar a ressignificação da aprendizagem em casa com seus filhos. 
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5. AVALIAÇÃO 

 A avaliação das ações propostas deverá ser realizada periodicamente a cada bimestre, a partir das modificações 

ocorridas, observadas e sugeridas pelo SEAA de ensino durante os bimestres, bem como diante de possíveis 

acontecimentos com todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem, fazendo reajustes necessários. 

Analisa-se também após o levantamento de das através da tabulação de dados. 

 

PROJETO DE LEITURA 

“E LERAM FELIZES PARA SEMPRE...” 

 

1. JUSTIFICATIVA 

    Não é recente a percepção de que a realidade vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. 

Aspectos como computadores, videogames, TV, celulares e a falta de incentivo têm ocasionado pouco 

interesse para a leitura e, por consequência, dificuldades marcantes refletem no dia a dia da escola, como o 

vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão e interpretação, erros ortográficos, 

poucas produções significativas dos alunos e dificuldades até com os conteúdos escolares. Diante disso, a 

escola tenta resgatar o valor da leitura como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da 

cidadania, através do projeto de leitura “Ler, entender, escrever e crescer”.  

    É grande a dificuldade de nossos alunos compreenderem que através da leitura o ser humano consegue se 

transportar para o desconhecido, explorá-lo, vivenciar sentimentos e emoções diferentes e experimentar 

conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem. Neste sentido, a equipe gestora, equipe 

pedagógica e professores optaram por propiciar aos nossos educandos momentos que possam despertar neles 

o gosto pela leitura, o amor ao livro, à importância de se adquirir o hábito de ler. Sem ler, o aluno não sabe 

pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. Assim, 

estimulando a leitura, faremos com que nossos alunos compreendam melhor o que estão aprendendo na 

escola e o que acontece no mundo em geral, entregando a eles um horizonte totalmente novo. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

Estudantes do Ensino Fundamental II.  

 

3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo.  
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4. OBJETIVO GERAL 

 Incentivar e estimular o prazer e o interesse pela leitura, levando os estudantes a perceberem as imensas 

possibilidades contidas em livros e gêneros textuais diversos e tudo o que neles estão contidos de 

conhecimento, sabedoria, informação e lazer. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar o prazer pela leitura; 

 Estimular a criatividade do aluno;  

 Promover o desenvolvimento do vocabulário e escrita; 

 Facilitar o acesso ao acervo literário da escola; 

 Provocar o desejo por novas leituras;  

 Instigar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;  

 Possibilitar produções orais e escritas;  

 Possibilitar formação crítica; 

 Fomentar o raciocínio, a linguagem, a escrita e a atenção;  

 Enriquecer a vivência, a convivência e a cidadania. 

 

6. METODOLOGIA 

 O projeto acontecerá uma vez por semana em dias combinados entre os professores, na Sala de Leitura 

da escola. A biblioteca também poderá ser usada a critério dos professores.  

 Antes de dar início ao projeto, os professores deverão debater com seus alunos a importância da leitura e 

seus benefícios.  

 Os estudantes poderão selecionar seus livros e trazê-los para o dia agendado pelo professor. Ou o 

professor poderá usar o espaço para leitura de outros gêneros textuais ou livros paradidáticos adotados 

pela escola.  

 Diferentes ações poderão ser desenvolvidas por alunos e professores, como dramatizações, contação de 

histórias, audição de músicas para interpretação, apresentação de teatro de fantoches, entre outros.  

 

7. RECURSOS 

 Humanos (professores, coordenadores, diretor, alunos) 

 Sala de Leitura; 

 Biblioteca; 

 Sala de aula; 
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 Acervo literário (livros, gibis, revistas, jornais, etc); 

 Recursos eletrônicos para audições de música; 

 Fantoches 

 Outros que se julgarem necessários no decorrer do ano. 

 

8. AVALIAÇÃO 

  O projeto será avaliado no decorrer do ano através de conversas informais entre professores e alunos, 

discussões e debates, trabalhos em grupo, dramatizações, provas, observação do desempenho de cada 

aluno na leitura dos livros, textos e outros, na interpretação dos mesmos, na oralidade e no interesse 

demonstrado nas atividades propostas. 

 

PROJETO CAFÉ CULTURAL CEF 07 DE BRASÍLIA 

 

1. JUSTIFICATIVA 

O projeto Café Cultural surgiu com a finalidade de apresentar aos discentes a cultura, arte e literatura 

brasileira de forma lúdica, diferenciada. Consequentemente, outras competência e habilidades necessárias 

para o bom desenvolvimento pedagógico (dentro e fora da sala de aula) são trabalhadas, como a leitura e a 

escrita feitas com prazer, o incentivo à pesquisa, a realização de produções artísticas, o interesse pela cultura, 

a articulação oral em público, o conhecimento de novos vocábulos, a organização de ideias, a socialização, o 

respeito mútuo, o uso da tecnologia, dentre várias outras ações.  

A utilização de diferentes temas, um a cada ano, possibilita ao alunado a aquisição da cultura, através da 

literatura e arte. O envolvimento de professores, coordenadores e direção permite aos estudantes e à 

comunidade escolar a troca de saberes com uma proposta pedagógica que ressalta a importância das 

diferentes maneiras de aquisição de conhecimentos, obtendo-se, assim, o senso crítico, a autonomia 

intelectual e a capacidade de reflexão. 

 

2. PÚBLICO ALVO 

Estudantes do Ensino Fundamental II.  

 

3. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
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O projeto é desenvolvido e realizado no 3º bimestre de cada ano letivo.  

4. OBJETIVO GERAL 

 Propiciar aos alunos o acesso à cultura através da literatura e das artes.   

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar o prazer pela leitura; 

 Estimular a criatividade do aluno; 

 Promover o desenvolvimento do vocabulário e escrita; 

 Incentivar o funcionamento da biblioteca escolar; 

 Estimular a pesquisa; 

 Provocar o desejo por novas leituras;  

 Instigar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;  

 Possibilitar produções orais e escritas;  

 Possibilitar formação crítica; 

 Fomentar o raciocínio, a linguagem, a escrita e a atenção;  

 Enriquecer a vivência, a convivência e a cidadania. 

 Promover o desenvolvimento da capacidade de se expressar; 

 Produzir textos, peças teatrais e trabalhos artísticos;  

 Compreender a importância da cultura para o fortalecimento da identidade cultural de um país.  

 

6. METODOLOGIA 

O Café Cultural ocorrerá anualmente, com temas diferentes a cada ano. As turmas serão distribuídas 

igualmente entre os professores de Língua Portuguesa, Inglês e Arte. Já com suas turmas definidas, os 

docentes desenvolverão trabalhos visando os objetivos supracitados e produzindo materiais necessários para 

a exposição a ser realizada na culminância do projeto, definindo, inclusive, os tipos de apresentações e as 

suas explicações que deverão ser feitas pelos estudantes ao público.  

 

Caberá aos professores responsáveis definir com suas turmas se será (ou o que será) servido aos presentes 

durante as visitações às salas.  

 

7. RECURSOS 

 Humanos (professores, coordenadores, diretor, alunos) 

 Espaços físicos (Sala de Leitura; Biblioteca; Sala de aula); 
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 Acervo literário (livros, gibis, revistas, jornais, etc); 

 Internet; 

 Fantoches; 

 Materiais de pintura (tintas, canetinhas, lápis de cor, giz de cera); 

 Materiais recicláveis e reutilizáveis; 

 Cartolinas, TNT, EVA, papel A4; 

 Carteiras; 

 Barbante;  

 Fita crepe; 

 Cola, tesoura, régua, barbante, fita crepe, grampeadores;  

 TV, filmes, microfone, aparelho de som;  

 Vestuário (para apresentações); 

 Outros que se julgarem necessários no decorrer do bimestre. 

 

8. AVALIAÇÃO 

  O projeto será avaliado antes e durante a realização do Café Cultural.  

 

Projeto Feira de Ciências e Matemática do CEF 07 de Brasília  

 

1. JUSTIFICATIVA 

A Feira de Ciência e Matemática é uma atividade pedagógica com elevado potencial motivador do ensino e 

da prática científica no ambiente escolar. Na maioria das esferas de atividades, a melhor maneira de aprender 

é fazendo, sendo que uma das etapas da maior importância do método científico é a experimentação. 

Quando realizamos um bom projeto científico, trabalhamos quase da mesma maneira que os cientistas 

profissionais. Como eles, observamos, experimentamos, investigamos, especulamos e comprovamos a 

validade de nossas hipóteses, mediante mais experimentos. 

A feira é uma maneira de socializar as produções, dando visibilidade aos experimentos, bem como a difusão 

do conhecimento entre a comunidade escolar. A ênfase será na produção de trabalhos coletivos e 

interdisciplinar.  

2. PÚBLICO ALVO 
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Estudantes do Ensino Fundamental II.  

3. TEMA: “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável” 

 

4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

     O projeto é desenvolvido e realizado ao final do 2º bimestre de cada ano letivo.  

5. OBJETIVO GERAL 

Despertar o interesse pela investigação científica e contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades 

em sala de aula de forma interdisciplinar, criativa e contextualizada. 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar atividades de iniciação científica visando ao desenvolvimento e à elaboração de projetos; 

 Divulgar a Cultura Científica; 

 Desenvolver o espírito crítico dos alunos; 

 Valorizar e estimular a criatividade dos alunos; 

 Estimular Alunos e Professores para a produção de trabalhos investigativos. 

 METODOLOGIA 

 Divulgação do projeto na escola mostrando a importância do mesmo para o aprimoramento das formas 

de se construir o conhecimento e seus resultados no aprendizado efetivo do estudante. 

 Orientações aos estudantes sobre a elaboração de um projeto para a feira. 

 Realização da VI Feira de Ciências e Matemática. 

 

7. RECURSOS 

Materiais Recicláveis 

8. AVALIAÇÃO 

Relatório da escola com avaliação dos docentes avaliadores, apontando pontos positivos, negativos e 

nota. 
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APÊNDICE  

Avaliação Institucional - 2019 

Questionário do(a) Aluno(a) 

Nome: ______________________________________________________Ano/Turma: __________  

Avaliação do trabalho da escola: marque um X no conceito que você considerada adequado:  

01. Como você considera sua escola:  

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

02. Organização geral da escola: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

03. Direção: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

04. Corpo Docente (Professores): 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

05. Serviços de Secretaria: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

06. Orientação Educacional – Professoras: Mônica Diniz e Magally 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

07. Orientação Disciplinar: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

08. Qualidade do Ensino: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

09. Merenda: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

10. Limpeza e Higiene: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

11. Segurança: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

12. Biblioteca 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

13. Laboratório de Informática 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

14.  Relacionamento entre colegas 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

15.  Relacionamento entre professores e alunos 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM   

16. Relacionamento entre alunos e direção  

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim. 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

17. Auto-avaliação: com muita sinceridade, marque um X no conceito que considera adequado. 

 

Interesse pelos estudos 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Organização do material escolar 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Desenvolvimento das atividades em sala de aula 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Desenvolvimento das tarefas de casa 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Organização do horário de estudo em casa 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Comportamento em sala de aula 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Conservação da limpeza da escola: sala de aula, banheiros, pátio. 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Participação nas atividades domésticas 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Organização do horário de dormir 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Controle do tempo no uso de celular e computador    

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

 

18. Qual a importância do estudo para você? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

19. Quais são as suas propostas para melhorar o seu desempenho escolar? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradecemos a sua participação, pois ela é essencial para o fortalecimento da nossa escola. 
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 Avaliação Institucional - 2019 

Questionário dos Pais  

1. Nome do Responsável pelo (a) aluno(a):________________________________________ 

2. Grau de Parentesco: (    ) PAI    (      ) MÃE    (      ) PADRASTO/MADRASTA  (      ) 

OUTRO(QUAL?) _______ 

3. Faixa etária: (      ) até 29 anos   (    ) 30-40     (     ) 41-50   (     ) 51-60   (     )  + 61 anos 

4. Grau de Instrução:  

Lê e Escreve?  (     )  Sim       (     )  Não 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)    (     ) 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)   (     )  

Ensino Médio   (     ) Técnico (     ) Qual? ______________________________________  

Curso Superior (     )  Qual? ______________________________________  

5. Profissão: ________________________________________  

 Moradia:   Casa (     )  Apartamento (    )    Própria (    )     Alugada (    )      Cedida (    )  

Endereço: 

______________________________________________________________________________________  

6. Disponibilidade de materiais de consulta e informação: 

 

Seu filho tem computador em casa? (    ) sim        (     ) não  

Acesso à Internet?  (     )  sim    (    ) não  

Assinatura de Jornais/revistas (     )  sim       (     ) não  

 

7. Rotinas: Seja sincero. Suas respostas contribuirão para definirmos nossas metas futuras. Seu filho 

tem horário fixo para:  

Itens Sim Não 

Estudar e fazer os deveres de casa   

Dormir   

Acordar   

Assistir TV   

Desligar o computador/celular   

Participar dos afazeres domésticos   

 

8. Avaliação do trabalho da escola: marque um X no conceito que você considerada adequado:  
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Organização geral da escola: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Direção: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

Corpo Docente (Professores): 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

Serviços de Secretaria: 

(     ) BOM                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

 

Orientação Educacional – Professoras: Mônica Diniz e Magally 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

Orientação Disciplinar: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

Qualidade do Ensino: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

Merenda: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

Limpeza e Higiene: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM 

Reuniões de Pais: 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Biblioteca 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

Laboratório de Informática 

(     ) BOA                               (    ) REGULAR                             (     ) RUIM  

 O que você sugere para melhorar os aspectos Regular e Ruim? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________ 

Agradecemos a sua participação, pois ela é essencial para o fortalecimento da nossa escola. 



81 

 

              Avaliação Institucional - 2019 

              Questionário do (a) Professor (a) 

 

Estas questões são sobre sua formação, experiência profissional e características funcionais 

1. QUAL É O SEU SEXO? 

a) Feminino    

b) Masculino 

2. VOCÊ PODERIA NOS DIZER A SUA FAIXA ETÁRIA? 

a) Até 24 anos.  

b) De 25 a 29 anos.  

c) De 30 a 39 anos.  

d) De 40 a 49 anos.  

e) De 50 a 54 anos. 

f) 55 anos ou mais. 

3.  HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ TRABALHA COMO PROFESSOR (A)? 

a) Meu primeiro ano.  

b) 1-2 anos.  

c) 3-5 anos.  

d) 6-10 anos.  

e) 11-15 anos.  

f) 16-20 anos.  

g) Mais de 20 anos 

4. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ TRABALHA COMO PROFESSOR (A) NESTA ESCOLA?  

a) Meu primeiro ano.  

b) 1-2 anos. 

c) 3-5 anos.  

d) 6-10 anos.  

e) 11-15 anos.  

f) 16-20 anos.  

g) Mais de 20 anos. 

5. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ MINISTRA AULAS PARA ALUNOS Do ano EM QUE VOCÊ SE 

ENCONTRA NESTE MOMENTO? 
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a) Meu primeiro ano.  

b) 1-2 anos. 

c) 3-5 anos. 

d) 6-10 anos.  

e) 11-15 anos.  

f) 16-20 anos.  

g) Mais de 20 anos 

6. Qual é a sua situação trabalhista nesta escola? 

a) Efetivo 

b) Contrato Temporário  

7. Nesta escola, qual é a sua carga horária semanal? (Considere a carga horária contratual: horas-aula 

mais horas para atividades, se houver. 

a) Mais de 40 horas.  

b) 40 horas.  

c) De 20 a 39 horas 

d) Menos de 20 horas. 

8. Durante os últimos dois anos, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de 

desenvolvimento profissional, e qual foi o impacto dessa atividade em sua prática como professor 

(a)? 

CURSOS/OFICINAS SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. 

a) Não participei. 

b) Sim, e não houve impacto. 

c) Sim, e houve um pequeno impacto.  

d) Sim, e houve um impacto moderado.  

e) Sim, e houve um grande impacto.  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (MÍNIMO DE 360 HORAS) OU APERFEIÇOAMENTO 

(MÍNIMO DE 180 HORAS) SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO NA SUA ÁREA DE atuação 

a) Não participei.  

b) Sim, e não houve impacto. 

c) Sim, e houve um pequeno impacto.  

d) Sim, e houve um impacto moderado.  

e) Sim, e houve um grande impacto. 
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9. CONSIDERANDO OS TEMAS A SEGUIR, INDIQUE SUA NECESSIDADE DE 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. 

 

 Não há 

necessidade 

Nível 

moderado de 

necessidade. 

Baixo nível 

de 

necessidade. 

Alto nível de 

necessidade 

Diretrizes curriculares em sua área 

de atuação. 

    

Conteúdos específicos da minha 

disciplina principal de atuação.  

 

    

Práticas de Ensino na minha 

disciplina de atuação.  

    

Gestão e organização das 

atividades em sala de aula.  

    

Uso pedagógico das Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

    

Formação específica para trabalhar 

com estudantes com deficiência ou 

necessidades especiais.  

    

 

10. NESTE ANO E NESTA ESCOLA, COMO SE DEU A ELABORAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO?  

a. Não sei como foi desenvolvido. 

b. Não existe Projeto Pedagógico. 

c. Utilizando-se um modelo pronto, sem discussão com a equipe escolar.  

d. Utilizando-se um modelo pronto, mas com discussão com a equipe escolar. 

e. Elaborou-se um modelo próprio, mas não houve discussão com a equipe escolar.  

f. Utilizando-se um modelo pronto, porém com adaptações, sem discussão com a equipe escolar.  

g. Utilizando-se um modelo pronto, porém com adaptações e com discussão com a equipe escolar. 

h. Elaborou-se um modelo próprio e houve discussão com a equipe escolar. 
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11. O CONSELHO DE CLASSE É UM ÓRGÃO FORMADO POR TODOS OS PROFESSORES 

QUE LECIONAM EM CADA ano/turma. NESTE ANO, QUANTAS VEZES SE REUNIU O 

CONSELHO DE CLASSE? 

a) Não existe Conselho de Classe nesta escola. 

b) Nenhuma vez.  

c) Uma vez.  

d) Duas vezes. 

e) Três vezes ou mais.  

 

12. NESTA ESCOLA, COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FEZ O SEGUINTE: 

 Nunca 
De 3 a 4 

vezes ao ano 
Mensalmente Semanalmente 

Participou do planejamento do currículo 

escolar ou parte dele.  
    

Trocou materiais didáticos com seus 

colegas.  
    

Participou de reuniões com colegas que 

trabalham com o mesmo ano para o qual 

leciona. 

    

Participou de discussões sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem de 

determinados alunos.  

    

Envolveu-se em atividades conjuntas com 

diferentes professores (por exemplo, 

projetos interdisciplinares).  

 

    

 

13. NESTE ANO, INDIQUE A FREQUÊNCIA COM QUE:  

O (A) diretor (a) e a coordenação pedagógica discute metas educacionais com os professores nas 

reuniões.  

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  
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c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

O (A) diretor (a), a coordenação pedagógica e os professores procuram assegurar que as questões 

de qualidade de ensino sejam uma responsabilidade coletiva. 

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

O (A) diretor (a) e a coordenação pedagógica informa os professores sobre as possibilidades de 

aperfeiçoamento profissional.  

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

 

 

O (A) diretor (a) e a coordenação pedagógica dá atenção especial a aspectos relacionados com a 

aprendizagem dos alunos.  

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

O (A) diretor (a) e o (a) supervisor (a) administrativo (a) dá atenção especial a aspectos 

relacionados com as normas administrativas.  

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

O (A) diretor (a) e o (a) supervisor (a) administrativo (a) dá atenção especial a aspectos 

relacionados com a manutenção da escola. 

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  



86 

 

d) Sempre ou quase sempre 

           O (A) diretor (a) e a coordenação pedagógica me anima e me motiva para o trabalho.  

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

            O (A) diretor (a) e a coordenação pedagógica estimula atividades inovadoras.  

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

            Sinto-me respeitado (a) pelo (a) diretor (a) e coordenação pedagógica.  

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

            

 Tenho confiança no (a) diretor (a) e nas coordenadoras pedagógicas como profissionais. 

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

            Participo das decisões relacionadas com meu trabalho. 

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 

          A equipe de professores leva em consideração minhas ideias. 

a) Nunca.  

b) Algumas vezes.  

c) Frequentemente.  

d) Sempre ou quase sempre 
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica – 2019 

 

Dados de Identificação: 

 

Instituição Educacional: CEF 07 de Brasília 

Responsáveis: Coordenadoras Pedagógicas 

Francimeire Nava Bueno - 32960-6 

Nalva Kássia Dias Siqueira -  

Introdução: 

 

A ação do coordenador pedagógico predomina-se em um trabalho onde a participação e integração da 

tríade-aluno-professor-coordenador pedagógico, aliada a uma dinâmica ativa e coerente constituiu-se num 

resultado cujas linhas norteadoras contribuirão para um desenvolvimento eficaz. 

A dinâmica do processo didático e do conhecimento que se ensina, aprende e (ré) constrói na escola, 

solicita do Coordenador Pedagógico o incentivo e a promoção do hábito de estudos, leituras e discussões 

coletivas de textos, tanto os que trazem subsídios aos conteúdos específicos, quanto aos que ampliam e 

aprofundam bases, encaminhamentos e concepções do ato educativo de ensinar e aprender, que caracteriza a 

especificidade da escola e do conhecimento que deve ser garantido. Propiciando o desenvolvimento do 

currículo, visando melhor e mais eficiente desempenho do trabalho didático-pedagógico e, obviamente, a 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

Promover no ambiente escolar momento que possibilitem aos professores, avaliar e repensar sua 

prática, almejando assim, a melhoria da qualidade do processo ensino aprendizagem. 

                   O presente plano tem a função de orientar e avaliar todas as atividades do corpo 

docente, dinamizando, facilitando e esclarecendo a atuação da coordenação pedagógica, junto ao corpo 

administrativo, docente e discente da escola.  

 

Objetivos: 

 

 Coordenar a elaboração, execução e avaliação da Proposta Político-Pedagógica; 

 Promover, junto com a direção, a integração dos professores de diferentes disciplinas e segmentos, 

garantindo a interdisciplinaridade.  

 Orientar e acompanhar no preenchimento dos diários de classe; 
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 Coordenar e realizar formações com os docentes da escola, promovendo momentos de estudos das 

dificuldades encontradas em sala de aula e incentivando troca de experiências entre professores. 

 Promover e articular momentos com a família e com a comunidade, através de palestras de sensibilização e 

outros eventos culturais. 

 Orientar e acompanhar o diagnóstico dos alunos, possibilitando melhor atendimento ao educando, 

relatando avanços e dificuldades na aprendizagem.  

 Coordenar e acompanhar a realização de eventos. 

 Observar direta ou indiretamente a prática pedagógica de cada professor 

 Analisar e orientar a elaboração de provas 

 

Metodologia de Trabalho: 

 

O trabalho é dinâmico, democrático, cooperador e de acordo com as necessidades apresentadas, colaborando 

com os professores na procura de meios e fins para melhor aprendizagem e formando um trinômio 

indispensável: aluno-professor-coordenador, e procurando obter adesão e colaboração de todos os elementos, 

desenvolvendo assim, um verdadeiro trabalho de equipe. 

 

 

Avaliação: 

 

 A avaliação consiste num trabalho progressivo e cooperativo entre a direção, coordenação pedagógica, 

orientador pedagógico e o corpo docente, integrados na diagnose dos problemas que interferem no processo 

ensino-aprendizagem, para dar-lhe solução adequada; 

 Esta avaliação contínua e progressiva será feita através de diagnósticos; 

 Análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados; 

 Observações diretas e indiretas de todas as atividades desenvolvidas; 

 Reflexão e conclusão, análise dos dados coletados.           
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Anual 

Encontros para a 

elaboração do plano de 

ação; 

 X           

Orientação dos 

planejamentos bimestrais; 

 X  X   X  X    

Participação nas reuniões 

de pais e mestre; 

           X 

Orientação e 

acompanhamentos sobre o 

preenchimento do diário de 

classe e fichas de 

aprendizagens; 

           X 

Acompanhar o 

desempenho acadêmico 

dos alunos, através das 

fichas de aprendizagens 

orientando os docentes 

para criação de atividades 

diferenciadas(intervenções) 

aos que não aprenderam; 

           X 

Acompanhamento e 

avaliação dos projetos; 

   X   X  X    
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Realização de formação 

continuada  com os 

profissionais da educação. 

           X 

Realização de palestra e 

oficinas com os pais dos 

alunos 

   X   X  X    

Acompanhamento, 

organização, com a 

direção, das coordenações 

pedagógicas coletivas e 

individuais 

           X 

Elaboração, execução e 

avaliação do Projeto 

Político Pedagógico 

 X X X X X X X X X X  
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CONCLUSÃO: 

 

O alcance dos objetivos deste plano, a melhoria do processo ensino-aprendizagem e o processo dos alunos 

não dependem somente da atuação do coordenador Pedagógico, mas também, da colaboração da Direção da 

Escola, do Orientador Pedagógico do comprometimento e aceitação dos professores, do desempenho dos 

demais funcionários do estabelecimento, do interesse dos educandos e ainda, do compromisso dos 

responsáveis pelos alunos desta instituição. 

Portanto o coordenador precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta valorizando e 

tendo um bom relacionamento com os profissionais, pois a questão relacionamento entre coordenador e 

professor é essencial para obter-se um bom resultado. Cabe também ao coordenador refletir sobre sua prática 

constantemente para superar os obstáculos e tentar criar estratégias bem formuladas para desenvolver com 

qualidade o processo de ensino-aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Diretrizes Curriculares Para o Ensino Fundamental. Brasília, 2018.  

Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação. Brasília. 2018.  

Diretrizes de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Brasília,  

2018. 

 Orientações Curriculares. Brasília, 2018.  

ALMEIDA, Laurinda Ramalho e PLACO, Vera Maria Nigro de Souza (orgs.) O Coordenador pedagógico e 

o espaço de mudança. Edições Loyola, São Paulo, 2001. 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM - SEAA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição Educacional: CEF 07/102/104 Norte 

Pedagoga: Graziela Albuquerque Matrícula: 210.794-5 

Psicóloga: Flaviane Sousa Lima: 231.337-5 

   

 OBJETIVO: 

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

institucionais preventivas, interventivas e avaliativas, visando à diminuição das queixas escolares e 

manifestações de fracasso escolar bem como contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos pela 

concretização do sucesso escolar. 

 JUSTIFICATIVA: 

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

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

em Psicologia e em Pedagogia. Visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições de ensino bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os 

estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

Segundo a Orientação Pedagógica (OP, 2010) do SEAA, a atuação da EEAA deverá ser direcionada 

para o assessoramento à pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem 

em suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais 

instâncias pedagógicas da instituição educacional. 

Como já foi dito, o SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora 

a prestação desse serviço já aconteça na rede de ensino do DF, com base nas orientações legais da 

LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 

02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas educacionais. 

Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que demonstra a necessidade de 

atuação do SEAA, explicitando o planejamento de metas e ações coletivas que serão promovidas no ano de 

2017, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais sejam: 1º dimensão - Mapeamento 

Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - 

Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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As ações propostas a seguir têm como meta, oferecer à escola suporte no processo de ensino 

aprendizagem através de intervenções nas dificuldades pedagógicas e/ou comportamentais. 

Regulamentação: 

Portaria nº 30, de 29 de janeiro de 2013 - Dispõe sobre a regulamentação das atividades das Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem, estabelecendo critérios para a atuação dos profissionais em 

exercício nos Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. 

 Art. 5º - 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 preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação 

com os profissionais do serviço de Orientação Educacional e das Salas de Recursos, quando se tratar 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

PERÍODO: Deve ser realizado no início da atuação das EEAA e atualizado em seu decurso, a partir das 

modificações ocorridas na instituição durante o ano. 

NÍVEIS DE ATUAÇÃO DO SEAA 

Dimensão 1º- Mapeamento Institucional 

Objetivo Geral:  

Constitui-se como uma etapa de análise institucional, que mantém o foco em suas várias dimensões, isto 

é, pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outras, considerando que estas são promotoras de 

sucesso e/ou de fracasso no âmbito do espaço escolar. 

Meta:  

Integra-se a uma perspectiva de atuação preventiva e institucional, por parte da EEAA, uma vez que 

envolve e remete os profissionais desse serviço à compreensão do contexto escolar, valorizando as 

características particulares que interferem diretamente no desempenho da instituição educacional. 

Estratégias: 

      - Promover oficinas com ênfase nas concepções de ensino e avaliação; 

       - Valorização do “momento” coordenação pedagógica com planejamento de ensino, baseado em metas e 

não em conteúdos apenas. 
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Período: 

       Durante o ano 

Envolvidos: 

        Profissionais da EEAA, professores, membros da direção da escola, orientadora e coordenadora 

pedagógica.  

Dimensão 2º-Assessoria ao trabalho coletivo 

Objetivo Geral:  

 

Contribuir com a formação continuada dos professores, viabilizando a aquisição de conhecimentos 

teóricos, o desenvolvimento de habilidades e de recursos para a mobilização de competências, e a 

construção de conhecimentos que atendam às especificidades do contexto de cada instituição educacional. 

  

Metas: 

       Contribuir com conhecimentos especializados acerca dos processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem; 

        Favorecer a tomada de consciência, por parte dos atores da instituição educacional, acerca de sua 

história, sua identidade e de suas potencialidades para atuação;  

        Compreender, com profundidade, como trabalham os atores da instituição educacional, o que pensam e 

como contribuem para o sucesso escolar;  

        Promover a manutenção de espaços de reflexão, capazes de favorecer a ressignificação das concepções 

de desenvolvimento, de aprendizagem, de ensino, de avaliação, dentre outras. 

Estratégias:  

        Participação efetiva do EEAA nas atividades de planejamento e de avaliação do trabalho (semana 

pedagógica, coordenações pedagógica, reuniões ordinárias, eventos escolares diversos, dentre outras);          

         O assessoramento da EEAA à comunidade escolar acontece por meio da sua inserção do cotidiano da 

instituição educacional e pela participação do psicólogo e do pedagogo nos espaços institucionalizados; 

Período: 

Durante o ano 

Envolvidos:  
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         Profissionais da EEAA, professores, membros da direção da escola, orientadora e coordenadora 

pedagógica. 

        Dimensão 3º-Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem 

Objetivo Geral: 

        Promover a reflexão junto a todos os membros da instituição educacional, de como esses planejam, 

executam e avaliam seus trabalhos de uma forma geral. 

 

Metas: 

  

     Reflexão e conscientização das concepções de desenvolvimento, de aprendizagem e de ensino que são 

subjacentes às práticas pedagógicas e que podem ser mediadas em discussões junto aos professores;  

    Reflexão acerca da relação entre os métodos de ensino e a aprendizagem que os mesmos proporcionam, 

levando em consideração aspectos particulares do contexto e da comunidade;  

     Promoção de discussões de técnicas e estratégias de trabalho capazes de oxigenar e movimentar as 

práticas desenvolvidas no âmbito escolar 

     Analisar e compreender, entre outros aspectos, as relações que se estabelecem no âmbito do ensino e da 

aprendizagem, uma vez que essa relação se constitui como núcleo privilegiado de desenvolvimento.   

 

Estratégia:  

   Possibilitar a promoção de momentos de apoio e de reflexão às práticas pedagógicas cotidianas, por meio 

da utilização de espaços institucionalmente constituídos (coordenação pedagógica e outros), ou ainda, de 

situações especificamente criadas pela EEAA (vivências e oficinas), que visem à construção de alternativas 

teórico-metodológicas de ensino e de avaliação, com foco na construção de habilidades e de competências 

dos alunos. 

   

  Período: 

Durante o ano 

 

  Envolvidos:  

   Profissionais da EEAA, professores, profissionais da EEAA, membros da direção da escola, orientadora e 

coordenadora pedagógica. 
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Acompanhamento e avaliação: 

A avaliação das ações propostas deverá ser realizada periodicamente a cada semestre, a partir das 

modificações ocorridas na instituição durante o ano bem como diante de possíveis acontecimentos, fazendo 

os reajustes necessários.   

 

REFERÊNCIA 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Orientação Pedagógica: Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem. 
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Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019 

 

 

CRE: PLANO PILOTO 

Unidade Escolar:  CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 07                                                                                                                  Telefone: 

Orientador (a) educacional:  Magally Borges de Araujo Barbosa matrícula:201238 3 

                                                  Mônica Moreira Diniz  Matricula: 

E-mail:  magallyaborges@hotmail.com / monica.amem@hotmail.com               

celular: 981042606 

Turno (s) de atendimento: Magally – vespertino 

                                              Mônica  -   matutino e vespertino 
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Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 O Centro de Ensino Fundamental 07 de Brasília, localizado nos 912 nortes, atende aproximadamente 800 alunos distribuídos nos turnos matutino e 

vespertino. Os alunos que frequentam nossa instituição são oriundos da Asa Norte, Sobradinho, Granja do Torto, Varjão, Paranoá, Itapõa, Valparaíso, 

entre outras cidades satélites. No turno matutino, funcionam os 8°s e 9°s anos e, no período vespertino, os 6°s e 7° s anos. Ao todo a escola atende 14 

turmas no matutino e 14 turmas no vespertino. A escola é inclusiva, atendendo alunos com vários tipos de deficiência e transtornos, tais como 

deficientes físicos, deficientes intelectuais, TDAH, TEA, transtorno de conduta, TPAC, Dislexia e outros. A escola funciona com atendimento na sala de 

recurso, para dar suporte aos alunos que apresentam comprometimento cognitivo respaldado por laudo médico e sala de apoio para os alunos que 

apresentam laudo de transtornos funcionais.  A clientela que frequenta o CEF 07 de Brasília é composta por filhos de trabalhadores autônomos, 

servidores públicos, aposentados, militares, domésticas, entre outros. A escola busca fazer com que os alunos sejam participativos, atuantes e críticos 

através de aulas planejadas, horas cívicas, projetos diversos, sessões de hábito de estudo, atendimento individual e coletivo do Serviço de Orientação 

Educacional aliado à direção, coordenações e professores. 

Detalhes relevantes: Temos alguns pais participativos, professores compromissados,  direção  disponível para aceitar medidas tomadas pelo SOE que 

venham contribuir para o bom desempenho do processo pedagógico, a questão disciplinar na escola é bem exigida - o que fortalece um trabalho 

preventivo em relações a atrasos, brigas, confusões, bulliyng, etc.. O Serviço de Orientação Educacional tem o cuidado de acompanhar as faltas dos 

alunos semanalmente para manter pais ou responsáveis informados para quais providências devam ser tomadas, no sentido de maior atenção e diálogo 

com a escola.  

  A escola trabalha respeitando as diversidades e pluralidades culturais, pois temos alunos indígenas, sírios e procuramos atendê-los, respeitando suas 

diferenças, tendo a consciência de que possuem uma cultura diferente que deve ser resguardada.  
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Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

 Contribuir para o crescimento integral do estudante; 

 Conscientizar os estudantes quanto a necessidade de respeitar as diferenças; 

 Promover condições aos estudantes de melhorar suas relações interpessoais; 

 Compreender que os estudos diários são necessários para o sucesso acadêmico. 

 

 

Justificativa 

                      Os projetos realizados pela escola são implementados de acordo com os anseios da comunidade educativa. O SOE dentro de suas atribuições, busca 

juntamente com a direção, coordenação, professores e alunos fazer com que os projetos sejam desenvolvidos. Dentro de seu campo de atuação o Serviço de 

Orientação Educacional, traça seus projetos e metas para trabalhar com alunos, pais, professores, direção no sentido de: 

                       

  Promover atividades que venham   contribuir com o processo ensino aprendizagem; 

  Criar nos alunos hábito e gosto pelos estudos; 

  Trazer inovações com o objetivo de maior comprometimento dos discentes na participação das atividades escolares; 

  Motivar a comunidade educativa a desempenhar atividades em grupo, mostrando a importância da união; 

  Respeito as diferenças, culturas, etnias, religiosidade e o modo de pensar de todos os segmentos que fazem parte de nossa comunidade educativa.   
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA 

O.E DESENVOLVIDA 

Organização do SOE 

E Carômetro 

Organização das pastas 

individuais.   

Leitura de relatórios de 

alunos e confecção da 

listagem dos alunos 

com deficiência e 

transtornos funcionais 

para todos os 

professores. 

Confecção do 

carômetro para facilitar 

a identificação dos 

alunos. 

SOE 

Professores 

Estudantes  

1º Bimestre SOE 

Professores  

Ações para implantação 

e/ou implementação do 

Serviço de Orientação 

Eleição do professor 

conselheiro 

 

 

Estudantes  

SOE 

1º Bimestre SOE Ações no âmbito 

institucional 
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Professores Professores  

 

Projeto anti-bulling 

 

 

 

Observação e 

intervenção em todas as 

turmas da escola.  Cada 

turma com um projeto 

específico.  

Estudante do 6º ao 9º 

ano. 

  1º Bimestre UDF (estagiários do 7º 

semestre da psicologia) 

Supervisora da UDF 

 

Ação junto ao corpo 

discente 

 

Projeto habilidades 

sócio emocionais   

 

Oficinas realizadas pela 

equipe de estudantes de 

psicologia, no turno 

contrário 

Estudante do 6º ao 9º 

ano. 

1º Bimestre  

10 encontros, uma vez 

por semana. 

UDF (estagiários do 9º 

e 10º semestre da 

psicologia) 

Supervisores da UDF  

Ação junto ao corpo 

discente 

 

Projeto hábitos de 

estudo 

Encontros realizados 

pela orientadora 

educacional a, a cada 

bimestre. 

Estudante do 6º ao 9º 

ano. 

Durante todo o ano 

letivo 

Professores 

SOE 

Equipe gestora 

Ação junto ao corpo 

discente 
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Plano de Ação da Sala de Recursos 

Identificação 

Nome do projeto: Sala de Recursos Generalista  

Responsável: Professoras da Sala de Recursos e Equipe Gestora do CEF 7 

Local:  Centro de Ensino Fundamental 7 de Brasília 

Público Alvo: 

a. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 

mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

b. Alunos com transtornos do espectro autista (TEA): aqueles que apresentam um quadro de alterações 

no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 

estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 

especificação. 

Apresentação 

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é definido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 2001) como um 

serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de 

estudantes com altas habilidades/superdotação) e complementa (para estudantes com deficiência e TEA) 

as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica. 

É importante deixar claro que a sala de recursos não é um espaço de reforço escolar, onde o aluno é 

atendido no intuito de realizar atividades de casa ou estudar para provas e testes. Trata-se de um 

atendimento que complementa o trabalho do professor regente, com o objetivo de garantir ao aluno com 

necessidades educacionais especiais o acesso ao currículo, ou seja, eliminar barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. 

As atividades realizadas na sala de recursos diferenciam-se das realizadas na sala de aula comum, 

não sendo substitutivas à escolarização. O professor especialista dispõe de recursos que por vezes não é 
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possível de serem utilizados pelo professor regente, devido a várias questões como: quantidade de alunos 

em sala, espaço físico, tempo etc. 

Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, estudantes com deficiência 

intelectual/mental, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno do espectro autista.  

O professor especialista também é responsável por realizar as adequações curriculares necessárias ao 

processo educacional do estudante com necessidades educacional especial, além de preparar material 

específico para o uso dos estudantes na sala comum e na sala de recursos. 

A sala de recursos faz parte de uma proposta voltada para a inclusão escolar, buscando condições de 

acessibilidade aos estudantes para que permaneçam no processo de ensino e de aprendizagem. 

Princípios e diretrizes que orientam o projeto 

Os centros de atendimento educacional especializados devem cumprir as normativas estabelecidas 

pelo conselho de educação do respectivo sistema de ensino, quanto a sua autorização de funcionamento, 

em consonância com as orientações preconizadas nas diretrizes operacionais da educação especial para o 

atendimento educacional especializado na educação básica. 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(CNE/CEB, 2001) pontua que o AEE será realizado preferencialmente em Salas de Recursos e servirá 

como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que complementa 

(para os estudantes com deficiência e TEA) as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns 

em todas as etapas e modalidades da educação básica.  

Justificativa 

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala 

de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou 

suplementa a formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e 

participativas no mundo que vivemos. 

Objetivos 

Objetivo Geral: 
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Desenvolver diferentes atividades com os alunos PNEs, complementando e/ou suplementando a 

formação dos alunos, através da Sala de Recursos  e nos demais espaços escolares, fazendo com que os 

alunos PNEs se integrem cada vez mais com a  escola, preparando-os para terem cada vez mais 

autonomia, sendo pessoas atuantes e participativas no mundo em que vivemos. 

Objetivos Específicos: 

 Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos  PNEs 

 Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

 Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 

no processo de ensino e aprendizagem; e 

 Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

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

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

TODA a escola; 

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

necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as individualidades dos alunos; 

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

seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando as diferenças de cada 

um. 

 

 

Metodologia 

Para desenvolver o trabalho na Sala de Recursos, pretende-se explorar os recursos existentes na sala, 

valorizando o aspecto lúdico da criança, pois a brincadeira já está presente no universo infantil, sendo 

um ótimo caminho para que possamos atingir nossos objetivos. 

Assim como também visamos explorar os recursos tecnológicos da escola, pois existem vários 

materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das pessoas com necessidades específicas na 

escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem. 

Os atendimentos acontecerão respeitando as individualidades de cada um e buscando atender as 

metas traçadas para cada aluno. Este atendimento será individual, quando necessário, ou em pequenos 

grupos, de até três alunos, conforme a necessidade de cada aluno atendido.  
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A parceria com os professores de turma é fundamental para o sucesso da Sala de Recursos, assim 

como a participação da família, que deve estar sempre presente, para que juntos possamos traçar melhor 

as metas a serem atingidas, estabelecendo uma mesma linguagem com estes alunos. 

Os trabalhos dos alunos também serão sempre expostos na Sala de Recursos ou em ambientes 

comuns da escola, valorizando o que cada aluno é capaz de fazer. Estes trabalhos poderão ser vistos 

pelos familiares, sempre que eles quiserem, quando buscarem os alunos no fim dos atendimentos 

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

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

diferenças sejam sempre respeitadas. 

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

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

temos qualidades. Sendo assim, durante o ano, como complementação pedagógica, serão oferecidas 

diversos projetos e oficinas, tais como: Projeto horta, Oficina de alimentação saudável, Panificação, 

Judô, aulas de violão ou outras que tenham apoio e aprovação da Equipe Gestora. 

Recursos 

 

 Revistas e jornais para recortes 

 Massa de modelar ou argila 

 Materiais de papelaria, tais como: tesoura, lápis, pincéis,.... 

 Materiais reciclados 

 Jogos Pedagógicos 

 

Avaliação 

O discente deverá ser avaliado durante toda a execução do projeto de forma contínua.  

Referência 

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução nº 2, de 11 de 
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