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1 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 A modernidade das últimas décadas acarretou muitas transformações 

atingindo todas as instituições. A escola, especialmente, sofre de forma direta essas 

mudanças na sua própria identidade: ela deixa a sua característica de transmissora para 

assumir uma posição de mediadora em todos os seus aspectos. 

Dessa forma, a escola necessita da elaboração de um projeto que organize, oriente 

e dinamize suas práticas, no sentido de atender aos anseios de um ambiente mais aberto, 

mais comunitário e mais prazeroso. É a Proposta Pedagógica (PP) que define as políticas, 

as metas, os princípios, a metodologia e a razão de ser de todas as atividades realizadas 

na escola, é quem faz a diferença entre uma e outra instituição de ensino, pois apresenta 

e define a própria identidade. 

O CEF 102 Norte norteia o seu trabalho tendo como base a participação, a 

colaboração e o compromisso de todos com as atividades desenvolvidas. Por isso, se 

entende que todos os que fazem parte da instituição, são atuantes na elaboração e na 

execução desta proposta; daí o compromisso de educar para a cidadania, por meio de uma 

educação com um pensamento responsável, onde se vivencia um processo de reflexão, 

estudo e participação dos pais e/ou responsáveis, dos estudantes, da equipe gestora, dos 

professores e demais funcionários, assim como de outros parceiros da comunidade. 

Vale ressaltar, que a PP não é uma proposta estanque e sim um norteador das 

práticas e ações pedagógicas do CEF, podendo sofrer modificações no que tange seus 

objetivos.  

O processo de construção da PP-2019 se deu em um primeiro momento na semana 

pedagógica em fevereiro de 2019, com a presença de todos os funcionários da escola. 

Inicialmente, foi feito um retrospecto do PPP de 2018, abordando os objetivos, os projetos 

e observando seus pontos positivos e os que ainda pretendemos melhorar. De um modo 

positivo, foram feitas avaliações construtivas aos projetos desenvolvidos em 2018 e os 

instrumentos avaliativos utilizados pelos professores. 

Em um segundo momento, a participação da comunidade escolar se deu no Dia 

Temático (23/03/2019), onde as ações realizadas foram em torno dos projetos da PP-

2019, dos instrumentos avaliativos, do regimento interno do CEF 102 norte, da 

organização escolar em ciclos para as aprendizagens e da segurança de nossos estudantes. 

O terceiro momento se deu por meio de um questionário diagnóstico aos estudantes, 

responsáveis e professores, motivando reflexões e resultados que podem nortear a ação 
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pedagógica e avaliativa do CEF 102 norte. Nesse processo, podemos conhecer melhor 

nosso alunado, suas respectivas famílias e suas escolhas à formação de um cidadão pleno.  

A comunidade do CEF 102 Norte acredita que a escola é um lugar de instrução e 

socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e partidas, de encontros e 

desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas dimensões humanas se revelam e 

são reveladas. Nessa perspectiva, o ser em formação é o multidimensional, a formação é 

de uma Educação Integral. Dessa forma, a avaliação almejada por essa instituição é a 

Avaliação Formativa oferecendo a todos os estudantes, indistintamente, o direito de 

aprender.  

Comprometido com a educação de qualidade, o CEF 102 Norte elaborou essa 

Proposta Pedagógica que está organizado em blocos: historicidade da escola; diagnóstico 

da realidade escolar; função social; princípios orientadores das práticas pedagógicas; 

objetivos; concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas; organização do 

trabalho pedagógico da escola; concepções, práticas e estratégias de avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem; organização curricular da escola, estratégias 

avaliação, plano de ação para a implementação da Proposta-Pedagógica 2019 e 

referências. A sua elaboração foi feita com base na Base Nacional Curriclar Comum 

(BNCC), no Currículo em Movimento da Educação Básica, Orientação Pedagógica – PPP 

e Coordenação Pedagógica e Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF. 

A concretização dessa proposta se dará por meio da relação e interação de toda a 

comunidade escolar e seus parceiros, como o Exército Brasileiro. 

 

“A equidade alude à importância de tratar de forma diferente o que 

se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter 

desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a 

igualdade de direito à educação”. 

(Resolução 7/2010- CEB/CNE)  
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2 – HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 102 Norte foi à época de sua criação, em 

07/11/74, denominado como Escola Classe 102 Norte por decreto do Governador e teve 

como diretora a professora Sônia Maria da Cunha Bichara. O seu primeiro Estatuto da 

APM foi aprovado em 18/06/1975 e a primeira diretoria da APM formada em 11/04/1975, 

tendo o Sr. Ivon Amorim Portella como presidente. 

Ao longo dos anos a escola tem funcionado sempre contando com o apoio da 

Associação de Pais e Mestres.  

Inicialmente a escola atendia a alunos moradores das quadras circunvizinhas, com 

turmas de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. Com o passar dos anos, passou também 

a oferecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º segmento, no noturno. 

Com o crescimento da procura somente para as séries finais, foram implantadas 

turmas de 5ª e 6ª séries a partir de meados da década de 90, deixando assim de ser 

oferecido atendimento para turmas da antiga 1ª a 4ª séries. Em 2010 passou a atender 

estudantes de 7ª séries, hoje 8º ano, daí a mudança na denominação da escola (Portaria nº 

494 de 09/12/2009 – CEF 102 Norte). Hoje também atende estudantes de 9º ano. Houve 

uma diversificação nas origens da público atendida. Atualmente, cerca de 70% dos alunos 

são oriundos das demais Regiões Administrativas, que, em sua maioria são trazidos pelos 

pais trabalhadores no Plano Piloto e que residem nas demais Regiões Administrativas e 

Condomínios. 

Desde a sua construção o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte exerceu com 

muita qualidade a sua função educativa e social. Por estar localizada no interior de uma 

quadra residencial militar, por muitos anos atendeu aos filhos desses profissionais quase 

de forma exclusiva. Depois, em função da procura, a escola passou a atender comunidades 

diversas, inclusive do entorno. 

Pelas boas referencias de trabalho aqui realizadas, a U.E. tem, além de um bom 

conceito, uma procura de vagas que as vezes ultrapassa sua capacidade de atendimento. 

Já foram recebidos alunos com necessidades especiais (ANEE) cujas famílias foram 

orientadas a procurar esta, por profissionais do Hospital de Reabilitação da Rede SARAH, 

tamanha é a confiança no atendimento aqui realizado. 

Diante dos serviços prestados pelos profissionais do CEF 102 Norte e pelas boas 

referências divulgadas em todos esses anos de bons resultados nas comunidades 

atendidas, é que esta U.E. pode se considerada como Patrimônio Público em benefício da 

Comunidade Estudantil. 
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Hoje, o CEF 102 Norte atende na modalidade de Ensino Fundamental – Anos 

Finais, organizado em Ciclos para as Aprendizagens, disposto na Lei nº 9.394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e aprovado pelo Parecer – CEDF nº 225/2013 

do Conselho de Educação do DF.  Funciona nos turnos matutino e vespertino com turmas 

de 6º e 7º anos (1º Bloco para as Aprendizagens) e  8º e 9º anos (2º Bloco para as 

Aprendizagens), ressaltando a inclusão de estudantes portadores de necessidades 

educacionais especiais nos dois blocos. 

A referida Proposta Pedagógica, sinaliza rupturas com processos conservadores 

de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, reorganizando o trabalho pedagógico com 

qualidade e compromisso com as aprendizagens de todos os estudantes.  Ressaltamos que 

a PP – 2019 está organizanda no tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento 

aos diferentes estágios de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do 

processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada e sustentada no trabalho coletivo, 

na avaliação diagnóstica e formativa, garantindo as aprendizagens. 

Há 7 anos, o Exército Brasileiro firmou parceria com o CEF 102 Norte, em 

especial o CCOMGEX, cuja ajuda tem sido providencial, muito importante e bem aceita. 

Os estudantes são convidados com frequência a participarem de solenidades 

cívico/militares, com transporte para conduzi-los. Alguns eventos foram e são realizados 

na escola, com apresentações militares, bandas de música, palestras etc. 

Soldados são disponibilizados para a manutenção das áreas internas e externas da 

parte física da U.E., inclusive jardins. 

Há quatro anos, o Batalhão Escolar firmou polo na instituição educacional. Cada 

macroregião conta com quatro escolas polo, onde estão baseadas viaturas, motos e um 

sargento gestor. Na asa norte, o CEF 102 Norte foi escolhido como escola polo, atendendo 

aos anseios da comunidade escolar. Os policiais realizam palestras, operações varredura 

e presença. Apoiam a abertura e fechamento dos turnos. A sensação de segurança foi 

instaurada nesta unidade escolar. 
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Diagnóstico Técnico Administrativo da Instituição Educacional 

 

Nome da Instituição Educacional Centro de Ensino Fundamental 102 Norte 

Endereço completo SQN 102 – Área Especial  

Telefone/Fax/e-mail (061) 3901-7591 

Localização  Urbana 

Divisão, Delegacia ou Subdivisão de Ensino 
Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto 

Data de Criação da Instituição Educacional 
07 de novembro de 1974 (Escola Classe) 

10 de dezembro de 2009 (CEF) 

Autorização: Deliberação do Conselho 

Estadual de Educação 

Ato de Portaria 003 de 12/01/2004 SEE/DF – 

Parecer 88/06 Conselho de Educação do DF 

(Escola Classe) 

Portaria nº 494 de 09/12/2009 (CEF) 

Turno de funcionamento Matutino e Vespertino  

Nível de ensino ofertado 
Ensino Fundamental anos Finais: 6º, 7º, 8º e 

9º anos 

Etapas, fases e modalidades de 

ensino/programas e projetos especiais de 

Educação Básica 

Ensino Fundamental, anos finais, escola 

inclusiva. 

 

Da Mantenedora: 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-Coordenação Regional de Ensino 

do Plano Piloto 

 

Recursos Financeiros 

Fontes: 

- Governo Federal – Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

- Governo do Distrito Federal – Plano de Descentralização Administrativa e Financeira 

(PDAF) 

- Associação de Pais e Mestres (APM): contribuições, campanhas e eventos promovidos 

pela escola, doações. 
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

Pavilhão Administrativo: 

 

01 hall de entrada 

01 sala de Secretaria, com divisória para a Mecanografia e banheiro privativo 

01 sala de Administração Geral 

01 sala de Direção  

02 banheiros: masculino e feminino 

01 corredor interno 

01 depósito/almoxarifado 

 

Pavilhão de Salas de Aula: 

 

01 laboratório de Informática 

01 sala de Arte 

08 salas de aula 

 

Pavilhão de Apoio: 

 

01 sala de Recursos 

01 sala do SOE 

01 polo do Batalhão Escolar 

01 sala de Professores 

01 sala de Leitura 

01 sala de Coordenação 

02 banheiros: masculino/feminino 

01 banheiro para alunos portadores de necessidades educacionais especiais 

01 banheiro desativado que serve como depósito de materiais inservíveis. 

 

Pavilhão Logístico: 

 

01 banheiro de Agentes de Gestão Educacional 
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01 cozinha 

01 depósito de merenda 

01 sala para os Agentes de Gestão Educacional 

01 refeitório, em fase de adaptação dos espaços. 

 

Pátio interno 

 

O pátio é utilizado para recreação, reuniões e eventos em geral. A UE não tem 

quadra de esportes. Os estudantes utilizam uma quadra de esportes comunitária, que fica 

fora dos limites da escola, situada defronte à mesma, para a prática de Educação Física. 

 

Instalações Externas: 

 

- 01 depósito de gás de cozinha nos fundos do prédio 

- 01 escada no portão de entrada com uma cobertura em toldo plástico 

- Alambrado em tela de 1,5m de altura, que circunda a escola, tendo um portão principal 

de entrada, um lateral (acesso para cadeirantes) e um pequeno portão nos fundos. 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

O CEF 102 Norte possui o seguinte quadro de Recursos Humanos: 

 

1 Diretora 

1 Vice-diretora 

1 Supervisora Pedagógica 

1 Chefe de Secretaria 

1 Apoio Técnico-administrativo - secretaria 

2 Apoios Técnico-administrativos  

3 Apoios de Direção (carreira assistência e magistério readaptados) 

1 Auxiliar administrativo (readaptado) que executa serviços de mecanografia, arquivo e 

outros serviços de apoio técnico-administrativo 

1 Orientadora Educacional  

2 Coordenadoras Pedagógicas (mat./vesp.) 

2 Professores de Sala de Leitura (readaptados) 

2 Professores de Sala de Apoio/Recursos 
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20 Professores regentes (matutino/vespertino, efetivos e contratos temporários) 

2 Agentes de Gestão Educacional de Copa e cozinha - Terceirizados 

6 Agentes de Gestão Educacional de Conservação e limpeza - Terceirizados 

4 Agentes de Gestão Educacional de Vigilância - Terceirizados 

2 Profissionais no Laboratório de Informática (carreira magistério e assistência) 

 

Dessa forma o quadro atual de Recursos Humanos consta de 52 funcionários. 

 

 CORPO DE FUNCIONÁRIOS 

 

Equipe Gestora 

 

Diretora: Francerose Clara da Costa da Silva 

Vice-diretora: Arabela Miranda da Silva 

Supervisora Pedagógico: Raquel Passos Chaves Morbach 

Chefe de Secretaria: Cleide Alves Nascimento 

 

Técnico Administrativo (secretaria escolar) 

 

Daniel Dias Rio Branco 

 

Apoio Administrativo 

 

Rosimeire Medeiros Rocha 

Maria da Paz Soares Nora 

 

Apoio Direção 

Maria Luiza Alves de Moura 

Maria de Lourde Maia 

Sheila Almeida Pacheco 

 

Coordenadora 

Gisele Baiense Teixeira 

Patrícia Helena Costa Rodrigues 
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Corpo Docente 

 

Adriana Quidute Teles 

Adriane Hinkel Ubiali 

Carlos Magno de Lucena 

Celina Silva Pereira 

Denise Alves de Castro 

Eunice Rodrigues Silva 

Fabrícia Silva de Carvalho 

Ghislaine Cecília Carvalho Porto de Almeida 

Hudson Martins Xavier 

José Junior Furtado Marques 

Júlio Cesar Teixeira da Silva 

Karinne Gontijo e Jacinto Vasconcelos 

Marcela Eça de Oliveira Ximenes 

Maria do Perpetuo S. P. Nepomuceno 

Mônica Angélica Silva de Souza 

Paulo Cesar Machado Moreira 

Sávio Moisés Queiroz Matos 

Simone Teixeira Alves 

Solange Maria Duque de Lima 

Tereza Cristina Lima Magalhães 

 

Orientadora  

Cristiane Simões Pires de Figueiredo 

 

Sala de Apoio/Recursos 

Gigliola Duci Damo Córdova (Intérprete) 

Maria das Vitórias Azevedo de Almeida 

Ziza Eliane Kollar Guimarãe 

 

Sala de Leitura 

Bianca Cavalcanti das Neves 

Lourenço Francisco Dutra Junior 
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Laboratório de Informática 

 

Divina Maria Lima Souza 

Renata Lacerda dos Santos 

 

Merenda – Terceirizado 

 

Conceição de Maria Oliveira 

Maria F. de Oliveira 

 

 Agentes de Gestão Educacional de Vigilância - Terceirizados 

 

Antoniel Ferreira de Souza 

Helson de Souza 

José Carlos Nunes da Silva 

Wellington Barros Ribeiro 

 

Agentes de Gestão Educacional de Conservação e limpeza – Terceirizados 

 

Raimunda Iraniuda de Carvalho Dias 

José Linhares 

Marluce Gomes da Silva 

Heleni Araújo Farias 

Marcos Vinícius de Sousa Santos 

Nathalícia Alves Lima da Cunha 

 

Monitor Voluntário Social – Sala de Recursos 

Elaine Ferreira da Silva Santos 

Fabíola Rangel Conde 

Letícia Holanda Fernandes 

Maria Daniela dos Santos 

Yuri Caetano 

 

 

  



13 

 

3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Para melhor atender este elemeto construtor da PP, a escola realizou um 

questionário para os estudantes, seus responsáveis e professores, buscando características 

sociais, econômicas e culturais da comunidade. Gráfico de respostas do Formulários 

Google.  

Questionário para os Estudantes – 43 respostas 

 

1 - Qual o seu sexo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Qual a sua faixa etária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58%

42% Masculino

Feminino

46%

49%

5%

até 12 anos

de 13 a 15
anos



14 

 

3 - Como você se autodeclara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

 

 

 

 

 

 

 

33%

47%

9%
2%

9%

Branco

Pardo

Preto

Indígena

Não sei

82%

2%

2%
2%

5%

2%

5%

DF

MA

MG

MT

RS

SP

CE
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5 - Em que região administrativa você mora? 

 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

 

 

 

 

 

30%

9%

5%
9%

2%

7%

12%

5%

9%

12%

Asa Norte

Santa Maria

Guará

São Sebastião

Itapoã

Lago Norte

Paranoá

Varjão

Planaltina

Sobradinho

51%
40%

2%

7%

Pais

Mãe

Pai

Avó/Avô
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7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

19%2%

7%

26% Uma ou duas

Três ou quatro

Cinco ou seis

mais de seis

Nenhuma

52%

7%

8%

23%

10%

Entretenimento(novela,
programa de auditório...)

Esporte

Jornais

Games

Documentários, programas
informativos...
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9. Quantos membros de sua família moram com você? 

 

 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

47%

14%
Um ou mais

Três ou quatro

cinco ou seis

95%

5%
Não trabalho e meus gastos
são financiados pela família

Trabalho e recebo ajuda da
família

44%

42%

5%
9%

Carro

Ônibus

Apé

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

 

 

 

Questionário para os Responsáveis – 55 respostas 

 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69%

25%

6%
Mãe

Pai

outro

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Bom Regular Ruim
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2. Qual a sua faixa etária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Como você se autodeclara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7%

44%
47%

2%

até 29 anos

de 51 a 60 anos

de 41 a 50 anos

de 30 a 40 anos

77%

12%

9%

2%

Pardo

Preto

Não sei

Branco
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5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

20%

71%

2%

Ensino Fundamental I

Ensino fundamental II

Ensino Médio

Ensino Superior

22%

40%

25%

7%

6%

até R$ 1245,00

mais de R$ 1245,00 até
R$4150,00

mais de  R$ 4151, 00 até
R$8300,00

ais de  R$ 8301,00 até
12450,00

mais de  R$12450,00

4% 8%

31%

38%

19%

Ensino fundamental I

Ensino fundamental II

Ensino Médio

Ensino Superior

A família não possui um
homem responsável
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8. Em que Região Administrativa você mora? 

 

 

 

9. Qual tipo de moradia que você vive? 

 

 

10. Na sua casa tem carro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

2%

7%11%9%

2%

14%

7%

7%

11%

Asa Norte

Asa Sul

Santa Maria

Sobradinho

Planaltina

Varjão

Paranoá

Lago Norte

Itapoã

São Sebastião

Guará

29%

49%

18%

4%

Apartamento

Casa

Própria

Alugada

Cedida

27%

57%

15%

1%

Não

Sim, um.

Sim, dois

Sim, três.
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11. Na sua casa tem quartos para dormir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na sua casa tem computador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

teatro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

50%

39%

1%

Sim, um

Sim, dois

Sim, três

Sim, quatro ou mais

29%

33%

24%

7%
7% Não

Sim, um

Sim, dois

Sim, três

Sim, três ou mais

27%

45%

18%

4%

6%
Nenhuma

Uma ou duas

Tres ou quatro

Cinco ou seis

Mais de seis
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14-Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir? 

 

 

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

 

 

 

 

 

53%

9%

38%
Entretenimento

Esporte

Jornais

0

10

20

30

40

50

60

Bom Regular Ruim



24 

 

Questionário para os(as) Professores(as) – 13 respostas 

1. Qual é o seu sexo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Qual a sua faixa etária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Como você se autodeclara? 

 

 

 

 

61%

39%

Pardo

Branco

61%

39%
Feminino
Masculino

7%

54%

31%

8%

de 30 a 39 anos

de 40 a 49 anos

de 50 a 54 anos

55 anos ou mais
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4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A sua residência é: 

 

54%38%

8%
Própria

Alugada

Cedida

46%

23%

31%

mais de R$ 4151,00 até R$
8300,00

mais de R$ 8301,00 até
12450,00

mais de R$ 12450,00

69%

7%

8%

8%

8%

Asa Norte

Asa Sul

Guará

São Sebastião

Lago Norte
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7. Na sua casa tem carro? 

 

 

8. Qual é o seu nível de escolaridade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

46%

8%
Sim, um

Sim, dois

Sim, três

31%

61%

8%
Graduação

Pós-
graduação
Mestrado

8%

38%

15%

8%

31%
ha menos de 2 anos

de 2 a 7 anos

de 8 a 14 anos

de 15 a 20 anos

a mais de 20 anos
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10. Há quantos anos você trabalha como professor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Há quantos anos você trabalha como professor nessa escola? 

 

 

12. Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se 

encontra neste momento? 

 

39%

8%
23%

15%

15% meu primeiro ano

1 - 2 anos

6 - 10 anos

11 - 15 anos

16 - 20 anos

8%

15%

23%

8%

15%

31%

meu primeiro ano

1 - 2 anos

3 - 5 anos

6 - 10 anos

16 a 20 anos

mais de 20 anos

8%

15%

15%

8%

54%

meu primeiro ano

3 a 5 anos

6 a 10 anos

16 a 20 anos

mais de 20 anos
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13. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 

360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino 

aprendizagem na sua área de atuação? 

 

 

 

14. Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou 

teatro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

30%

8%

1%

Não participei

sim, e houve um pequeno
impacto
sim, e houve um impacto
moderado

8%

8%

15%

15%

54%

Nenhuma

1 ou 2

3 ou 4

5 ou 6

mais de 6
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15-Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

adequado: 

 

 

 

 

27%

5%

27%

18%

23% Entretenimento

Esporte

Jornais

site sobre educação

outros

0

2

4

6

8

10

12

14

Bom Regular Ruim
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Levantamento de Índices 

Consolidação dos dados da escola 

 

2018 

 

Aprovados Reprovados Abandono 

401 16 --- 

 

 

 

2019 

 

Matrículas 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

74 97 107 110 

 

 

 

Distorsão idade/ano - 2019 

6º ano 7º ano 8º ano 9ºano 

01 02 02 06 

 

 

 

Estudantes ANEE /TEF’S - 2019 

 6º ano 7º ano 8º ano 9ºano 

ANEE 4 5 2 2 

TEF’S 2 12 9 5 
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Parâmetros do IDEB 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FONTE : Ministério da Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 102 
NORTE 

   4.2 4.5 4.9 4.5    4.5 4.7 5.0 5.2 5.5 
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4 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Garantir a todos os educandos condições de viver plenamente a cidadania, 

cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos bem como proporcionar o sucesso 

escolar no prazo legalmente estabelecido erradicando distorções e a cultura da repetência, 

promovendo assim as aprendizagens e a formação do ser humano multidimensional por 

meio de uma educação integral e de qualidade pautada na Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade, como coloca as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar em 

Ciclos para as aprendizagens do Distrito Federal. 
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5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

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. Toda proposta curricular é estabelecida socialmente, 

historicamente e culturalmente, é a manisfestação do lugar de onde se fala e dos princípios 

que a orientam. 

Imbuída de uma 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. Assim, destaca-se os Princípios Epistemológicos que expressam 

conhecimento, crenças, valores, atitudes, relações e integração, que consideramos 

fundamentais dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são 

: Teoria e prática, Interdisciplinaridade, Contextualização e Flexibilização. 

Princípio da unicidade entre Teoria e Prática – Para garantir a unicidade da teoria-

prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematizaçã, questionamentos e dúvidas. 

 Princípio da Interdisciplinaridade – Favorece a abordagem de um mesmo tema 

em diferentes componentes curriculares e, a partir da compreenção das partes que ligam 

as diferentes áreas de conhecimento, ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do 

pensamento. 

Princípio da Contextualização – Dá sentido social e político a conceitos próprios 

dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógico, propiciando relação entre 

dimensões do processo didático. 

Princípio da Flexibilização – Garante às escolas autonomia de sua proposta 

pedagógicas, considerando especificidades locais e regionais, enriquecendo o trabalho 

com outros conhecimentos igualmentes relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes. 

Tendo como base esses Princípios Epistemológicos é que evidenciamos uma 

educação emancipatória e de princípios da Educação Integral executando ações 

articuladas entre educação e sociedade.  
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Ação de Integralidade – A Integralidade deve ser entendida a partir da formação 

integral de todos os estudantes, buscando dar a devida atenção para todas as dimenções 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.  

Transversalidade – A Transversalidade esta entendida dentro de uma concepção 

Interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos estudantes e da comunidade. 

Diálogo Escola e Comunidade- Na Educação Integral é necessário a 

transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários 

como sendo do mundo e da vida, como um polo de trocas culturais e de afirmação de 

identidades sociais. 

Territorialidade – Significa romper com os muros da escola, afinal a educação não 

se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade, 

envolvendo múltiplos lugares e atores. 

Trabalho em Rede – Torna-se necessário entender que todos devem trabalhar em 

conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todos os estudantes pois ele, não é só do professor ou da escola. É 

responsabilidade de todos pela educação e pela formação do educando. 
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6 - OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Oferecer 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 prática social; integrando 

escola-família-comunidade com fundamentação na Base Nacional Comum Curricular, 

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. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

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

 Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos 

letramentos. 

 Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-

geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da 

tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e dos princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial. 

 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. 

 Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes 

éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do 

protagonismo infanto-juvenil. 

 Implementar e executar as políticas públicas de educação, assegurando a qualidade, a 

equidade e a responsabilidade social de todos os envolvidos. 

 Assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos. 

 Assegurar o processo de avaliação institucional mediante mecanismos internos e 

externos, a transparência de resultados e a prestação de contas à comunidade. 
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 Assegurar mecanismos de suporte para a utilização, com eficiência, dos recursos 

descentralizados. 

 Promover a adaptação e a integração dos estudantes portadores de necessidades 

educacionais especiais. 

 Fornecer melhores condições e assistência aos estudantes com dificuldades no 

processo ensino-aprendizagem. 

 Permitir ao corpo docente e funcionários, a participação em cursos de formação 

continuada. 

 Dar condições de atendimento satisfatório, pelos profissionais da sala de recursos, aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 Melhorar o índice de aprovação com qualidade de ensino. 

 Reduzir o índice de evasão escolar. 

 Aprimorar a Avaliação Institucional. 

 Garantir o acesso, atendimento e permanência do estudante com necessidades 

educacionais especiais, preferencialmente em classes comuns. 

 Reduzir a defasagem idade x ano. 

 Fortalecer o Conselho Escolar. 

 Garantir o cumprimento mínimo de 1000 (mil) horas anuais, distribuídas em, no 

mínimo 200 (duzentos) dias letivos, conforme preconiza a LDB da Educação Nacional. 

 Manter continuamente a atualização dos dados do IEDUCAR, obedecendo às 

diretrizes da SEDF. 

 Promover a integração família / escola. 

 Fortalecer parcerias com outras entidades como Batalhão Escolar, Conselho Tutelar, 

Vara da Infância, Promotoria da Educação e outras. 

 Melhorar as relações profissionais e interpessoais no ambiente escolar. 

 Fomentar no ambiente da escola, a cultura de participação e de comprometimento, 

mediante o redimensionamento de papéis vivenciados. 

 Melhorar as condições das instalações da escola, com o apoio dos órgãos competentes. 

 Adequar o quadro de funcionários, com o apoio dos órgãos competentes. 
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7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

A presente Proposta Pedagógica considera o estudante como ser original e 

criativo, que aprende na vida social e no espaço escolar; que tem potencialidades e 

necessidades de interagir e de refletir sobre a diversidade de conhecimentos humanos; 

que tem direito de 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. Promove uma educação para além da escola, que busque ensinar 

na perspectiva de instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio 

de relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. 

Nessa perspectiva, o ser humano em formação é o multidimensional e a Educação Integral 

voltada para a prática social. 

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

pelo professor, dos conhecimentos organizados das disciplinas e dos domínios prévios 

dos estudantes. Tem como fundamento a Teoria Crítica e a Pós-Crítica explícita no 

Currículo em Movimento da SEDF. 

O conhecimento será trabalhado segundo as regras da Pedagogia Histórico-Crítica 

e da Psicologia Histórico-Cultural. A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a 

importância dos sujeitos na construção da história. Sendo assim, o estudo dos conteúdos 

curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização 

diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre sujeitos, por 

meio da linguagem que revela os dessa forma, a educação é entendida como o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.  

No sentido da Psicologia Histórico-Cultural, destaca-se o desenvolvimento do 

psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas. Sendo assim, 

a aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo aos 

estudantes a interação e o aprendizado colaborativo. 

Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no 

seio da prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e 

o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte 

da prática social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, 

porém, posições distintas, condição para que travem uma relação fecunda na 
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compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, 

cabendo aos momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela 

prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua 

compreensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos 

integrantes da própria vida dos alunos (catarse). 

 A prática educativa obedecerá aos seguintes princípios: 

 Os trabalhos serão realizados ao longo do ano, com organização e planejamento 

baseados nos princípios éticos e democráticos. 

 As atividades serão desenvolvidas por pessupostos teóricos que envolvam a integração 

dos conteúdos com as diversas áreas de conhecimento por meio da Interdisciplinariedade. 

 As ações pedagógicas serão inseridas e ou estabelecidas num contexto onde prevaleça 

a aprendizagem do estudante, tornando menos rígida e cansativa a ação do ensinar e do 

aprender. 

 Valorização das potencialidades, a história e as condições sócio- econômicas dos 

indivíduos com a visão voltada ao desenvolvimento da autonomia emocional e 

intelectual, assim como do pensamento crítico, o que favorecerá na melhoria da qualidade 

de vida na sociedade/prática social. 

 A busca da melhoria na prestação de serviços de qualidade, no que se refere à 

qualidade da educação dada, é uma constante na instituição. 

 Educar com amor, firmeza e limites. 

 Trabalhar em equipe, com base na ética e responsabilidade nas ações. 

 Enfatizar os valores imprescindíveis ao exercício da cidadania, tais como: liberdade, 

competência, respeito, responsabilidade, solidariedade e disciplina. 

 Cultivo de um ambiente prazeroso, por intermédio de ações que estimulem a prática 

da solidariedade, da confraternização e das manifestações culturais e artísticas. 

  A Organização Curricular será fundamentada com base no Currículo em 

Movimento da Educação Básica, nas  Diretrizes Pedagógicas do 3º ciclo para as 

Aprendizagens, nas Diretizes de Avaliação Educacional da SEEDF, abraçando as Teorias 

Crítica e a Pós-Crítica e na a Pedagogia Histórico-Crítica explícitas no Currículo em 

Movimento da SEDF para o Ensino Fundamental de 9 anos - Anos Finais (2º Bloco), 

perpassando pelos principais objetivos: 

 Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade; promover as aprendizagens tendo como meios básicos o 
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pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, 

permitindo vivências de diversos letramentos. 

 Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-

geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da 

tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e dos princípios em que 

se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial. 

 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. 

 Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

O currículo será constituído pela Base Nacional Comum Curricular (Língua 

Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências Naturais, Arte e Educação Física) 

e pela Parte Diversificada (Língua Estrangeira Moderna e Projeto de Proteção à Vida). 

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 áres do 

conhecimeto. 

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). 

 A proposta também é oferecer um ambiente educativo rico em recursos, materiais 

didáticos atrativos e diversificados e situações problematizadoras, que contemplem todas 

as áreas do conhecimento disponibilizadas aos estudantes, promovendo a reconstrução 

das aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora. Estabelecer uma nova 

relação com o mundo que os cerca. 
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8 -ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O CEF 102 Norte está organizado em Ciclos para as Aprendizagens. Atende na 

modalidade Ensino Fundamental Anos Finais, com turmas de 6° e 7° anos (1º bloco) no 

vespertino, 8° e 9° anos (2º bloco) no matutino, com a inclusão de estudantes portadores 

de necessidades educacionais especiais. Entende-se que “a escola não pode ser vista como 

um depósito de crianças para ocupar tempo ocioso ou para passar o tempo. Existe uma 

intencionalidade educativa.” (MAURICIO, 2009). Com isso, todas as atividades são 

entendidas como educacionais e curriculares.  

Compreende-se que a escola é um polo irradiador da cultura e que a educação tem 

a ver com questões mais amplas, e que é um lugar de encontros de pessoas, origens, 

crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades 

que, somados ao saber acadêmico, constituem o currículo necessário para a vida em 

sociedade e a formação do estudante com base na Educação Integral, ser 

multidimensional. 

O artigo 22 da LDB 9394/96, preconiza: “A educação Básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, um 

modo de ser, conforme Paulo Freire (1993). O CEF 102 Norte tem um clima de trabalho 

e democrático por basear-se na gestão democrática. A relação escola-comunidade é 

dialógica. Embora ainda não se tenha uma participação em grande escala desse setor, a 

escola oportuniza mecanismos institucionais para viabilizar mais o estreitamento desses 

sujeitos por acreditar que as famílias devem ser inseridas por direito e para torná-los 

corresponsáveis pela aprendizagem dos filhos/estudantes em beneficio do sucesso escolar 

almejado por todos. 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal tem como Educação Especial a 

acessibilidade do estudante com necessidades educacionais especiais à educação de 

qualidade, preferencialmente em ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de 

oportunidades educacionais favorecedoras de sua formação pessoal. 

O CEF 102 Norte compreende a educação inclusiva como processo primordial 

para a formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma 

educação voltada ao respeito às diferenças. Sabese que a educação pautada no indivíduo 

possibilita-lhe o alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social. Por 
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isso, a Sala de Recursos do CEF trabalha com objetivos que viabilizam condições reais 

de oferta de educação inclusiva, como: 

 

Sensibilizar os alunos da escola no processo de inclusão e na convivência com os ANEE’s 

Estabelecer parceiras efetivas com os professores para consolidar a inclusão dos ANEE’s 

Desenvolver parceira  entre Sala de Recursos com a disciplina de Educação Física para execução 

do Projeto Jogos Interclasses 

Equipar a Sala de Recursos com materiais pedagógicos e com enviados do MEC 

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes no processo ensino aprendizagem, considerando 

suas necessidades específicas. 

 

Importante destacar que o CEF 102 Norte tem atuação do Serviço de Orientação 

Educacional (SOE), objetivando às necessidades dos estudantes por meio do 

estabelecimento de um vínculo de confiança, ajudando no desenvolvimento da autonomia 

e amadurecimento como ser humano integral, acompanhando as aprendizagem e 

apoiando os professores para o êxito do precesso educativo dos estudantes. 

Um espaço muito importante para o CEF 102 Norte é a Biblioteca escolar com 

propostas de atuar, estimular e organizar o processo de leitura para que, por meio dela, o 

estudante aumente seus conhecimentos, sua capacidade crítica e reflexiva que lhe 

permitam atuar melhor na sociedade. Portanto, a Biblioteca escolar do CEF oportuniza as 

seguintes ações:   

 Estimular o estudante a frequentar as dependências da sala de leitura 

desmistificando a figura do livro como um objeto inatingível; 

 Proporcionar um espaço para que os professores promovam aulas de reforço no 

período contrário ao das aulas dos estudantes; 

 Buscar a valorização física do livro, na busca para que os estudantes tenham 

cuidados no manuseio e responsabilidades no que tange aos prazos de sua 

devolução. 

 Fomentar o projeto de Leitura da escola. 

 Proporcionar um espaço agradável de leitura no horário do intervalo. 

 Auxiliar os estudantes nos momentos de pesquisas e realização de atividades 

solicitadas pelos professores. 

 Participar ativamente da feira do Livro de Brasília. 

 Renovar constantemente o acervo dos livros com o apoio das parcerias, SEDF, 

equipe gestora e estudantes. 
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 Estimular a leitura de toda a comunidade escolar. 

 Organizar a escolha, recepção, recolhimento e distribuição do PNLD. 

 Garantir o empréstimo dos livros didáticos para todos os estudantes. 

A atuação do Laboratório de Informática no CEF 102 Norte possibilita ao corpo 

docente, discente e comunidade escolar a utilização do Laboratório de Informática, como 

recurso tecnológico e pedagógico no processo constante de construção do conhecimento; 

permitindo a inclusão digital para melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem. 

Os objetivos de atução saõ: 

 Oportunizar a iniciação científica que contribuirá para a formação integral do 

estudante; 

 Favorecer a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais; 

 Fomentar a implantação do Projeto de Inclusão Digital – parceria escola e 

Motorola Solutions. 

 Auxiliar os estudantes e os professores na utilização das lousas interativas e 

tablets nas aulas. 

 Proporcionar um ambiente agradável para o estudo no laboratório. 

 Manter em perfeito estado todos os recursos tecnológicos utilizados para 

complementar as atividades pedagógicas. 

Vale ressaltar que o plano de ação(apêndices) e planejamento(apêndices) dos 

professores desta escola é uma etapa fundamental para a organização pedagógica e 

cronológica dos conteúdos e dos objetivos de aprendizagem. A construção desses 

materiais se dá ainda na semana pedagógica quando os professores se reúnem por 

disciplina e posteriormente por área de conhecimento, assim como, a atuação dos demais 

serviços, como: Sala de Recurso, SOE, Laboratório de Informática, Sala de Leitura e 

SEAA. 

O processo de ensinar-aprender, nas diversas áreas, deve se desenvolver por meio 

de projetos interdisciplinares (apêndices) 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. Para garantir a unidade curricular 

serão trabalhados os eixos transversais e os eixos estruturantes apresentados no Currículo 

da SEDF, são eles: eixos transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade) e os eixos 

estruturantes (aprendizagem, cidadania, direitos humanos, sustentabilidade, diversidade). 

Ambos os eixos serão permeados pelos princípios do letramento, ludicidade e 
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interdisciplinaridade. Dessa forma, a pedagogia de projetos permeará a organização 

curricular. Serão desenvolvidos os seguintes Projetos Interdisciplinares: 

 Escola Cultural 

 Jogos Interclasses 

 Recreio Dirigido 

 Cultivando a Interdisciplinaridade 

 Hora Cívica 

 Estimular para Aprender 

 Literatura 

 Prova Brasil e OBMEP 

 Avaliação Institucional 

 Projeto Interventivo 

 Inclusão Digital 

 Mostra Cultural 

 

Diante da organização do trabalho pedagógico apresentado, acentuamos que o 

CEF 102 Norte atua com o Programa Saúde na Escola (PSE). O Programa é um ação, 

política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde 

e educação se unem para promover saúde e educação integral voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, por meio da realização 

conjunta de 12 ações. 

 Vacinação dos estudantes: 

 Alimentação saudável e prevenção da obesidade 

 Combate ao mosquito  Aedes Aegypti 

 Promoção e Avaliação de Saúde bucal  

 Saúde ocular e identificação de possíveis sinais de alteração 

 Saúde auditiva e identificação de possíveis sinais de alteração 

 Prevenção das violências e dos acidentes 

 Identificação de sinais de agravos de doenças em eliminação 

 Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas 

 Práticas corporais, da atividade física e do lazer 

 Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos Humano 

 Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS 

 

 



44 

 

9-CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 O CEF 102 Norte defende e almeja a Educação Integral. Esse tipo de educação 

provoca ruptura estrutural na lógica do poder punitivo comumente percebido nos 

processos avaliativos e fortalece o comprometimento com a Educação para a Diversidade, 

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

Nessa perspectiva enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem 

aprendizagens são válidas tanto por parte do docente quanto do estudante. Esse processo 

é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as aprendizagens  

( VILLAS BOAS, 2013). 

 A proposta do corpo docente do CEF 102 Norte é avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se. Nesse sentido, apoiamos a utilização de 

diferentes formas de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte 

de todos os estudantes (VILLAS BOAS, 2008). Utilizamos a avaliação diagnóstica, a 

autoavaliação, avaliação escrita, observação, entrevistas, resolução de problemas, criação 

de documentários, jogos, filmagens, trabalhos em grupo, dramatizações, leituras e 

discussões coletivas, avaliação por pares (curadoria em arte), lista de exercícios, 

produções orais, produção de textos, debates, portfólios, relatórios de visitas e passeios, 

participação em concursos, criação e gestão de blogs por parte de algumas disciplinas, 

testes, provas e outras atividades pedagógicas como forma de avaliar os estudantes e todo 

o processo de ensino e aprendizagem com o intuito de identificar as intervenções que 

deverão ser realizadas para a garantia da aprendizagem de todos.  

A recuperação é contínua e o projeto interventivo colabora para tal fim. A 

recuperação de estudos é prevista na Lei n° 9394/96, em seu artigo 12, inciso V, para 

“prever meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento”. Os estudantes 

portadores de necessidades educacionais especiais são avaliados observando as 

especificidades de cada um conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/1996, no artigo 58, a saber: estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação 

(AH/SD). Para tanto, os docentes regentes e os professores da Sala de Recurso, realizam 

adaptações curriculares conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais ( MEC, 1998). 

  A Progressão Parcial com Dependência é ofertada nos termos do artigo 138 da 

Resolução n° 01/2012 – CEDF que assegura ao aluno o prosseguimento de estudos para 

o 8ª ano do Ensino Fundamental, quando seu aproveitamento no bloco anterior for 
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insatisfatório em até dois componentes curriculares e desde que tenha concluído todo o 

processo de avaliação da aprendizagem. As atividades são desenvolvidas de acordo com 

o Parecer n ° 24/CEB – CNE, publicado no Diário Oficial da União de 30/09/2003, Seção 

1, p. 14 e homologada pelo CNE, onde estabelece que não há necessidade de cumprir 

integralmente a mesma carga horária anual do componente curricular desenvolvido no 

ano anterior. Então são realizados trabalhos de pesquisas devidamente orientados e 

supervisionados pelo docente responsável pelo regime e os estudantes devem apresentar 

resultados na escola na data estabelecida. Inicialmente a secretaria escolar convoca os 

responsáveis pelos estudantes e juntamente com a supervisão pedagógica, passa todas as 

explicações necessárias e os mesmos assinam um termo de compromisso em relação ao 

acompanhamento e entrega das atividades nos prazos estabelecidos. 

 Todos os procedimentos/instrumentos utilizados na avaliação pedagógica estão 

integrados ao eixo/tema de cada bimestre tendo a função formativa como indutora dos 

processos que atravessam os três níveis de avaliação (aprendizagem, institucional e em 

larga escala), por comprometer-se com a garantia de aprendizagem de todos. 

 A Avaliação Institucional é realizada durante todo o ano letivo. O CEF 102 Norte 

utiliza-se de questionários aplicados a toda comunidade escolar e conversa nas 

coordenações coletivas, nas reuniões de pais e mestres e nos Dias Letivos Temáticos 

previstos no calendário da SEDF. A Avaliação Institucional destina-se a analisar a 

implantação da PP para identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua 

revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar. Ela analisa, retoma 

e reorganiza os processos utilizados na avaliação para as aprendizagens, no atendimento 

ao público e em todos os serviços prestados à comunidade (secretaria escolar, cantina, 

portaria, sala de leitura, laboratório de informática, Direção, coordenação, etc.). 

  As Reuniões de Pais acontecem no início de cada ano letivo para a apresentação 

da instituição e ajustes na PP e Regimento Interno bem como bimestralmente para a 

entrega parcial dos resultados dos estudantes e avaliação institucional. Sempre que 

necessário, extraordinariamente, poderão ocorrer reuniões de pais. A equipe gestora é 

muito presente e receptiva atendendo a comunidade diariamente, registrando e fazendo 

ajustes para melhor gerir o seu trabalho.  

 O Conselho de Classe ocorre bimestralmente e extraordinariamente quando 

necessário.  Formado em um primeiro momento, pelo pré-conselho de classe com a 

participação dos estudantes e o professor conselheiro e posteriormente com a equipe 

gestora e corpo docente, é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor 

elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Discutem-se os índices de 
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desempenho, os objetivos de aprendizagem, os projetos e demais atividades. Os registros 

são realizados em formulários específicos elaborados e disponibilizados pela SEDF. 

 O CEF 102 Norte almeja uma avaliação que favoreça a reflexão e o 

redirecionamento de todo o trabalho desenvolvido na instituição. Uma avaliação que 

permita ao professor, em tempo hábil, diagnosticar a aprendizagem do estudante e seu 

ritmo, bem como intervir sobre as dificuldades encontradas. 

A concepção de educação do CEF 102 Norte é a mesma defendida e almejada pela 

SEEDF que é a Educação Integral. Esse tipo de educação provoca ruptura estrutural na 

lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos avaliativos. Nesse sentido 

avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Enquanto se aprende se avalia e 

enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte do docente quanto 

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

para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013). 

A avaliação formativa tem por princípio utilizar-se da função diagnóstica para 

reorientar os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir de 

instrumento para a melhoria da função social a que se destina a escola. Nesse sentido, a 

avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de 

classificação e exclusão. A concepção formativa aí implícita constitui prática 

imprescindível para o progresso das aprendizagens dos estudantes e dos demais sujeitos 

que compõem a escola. Villas Boas (2013, p.12) confirma esse pressuposto quando 

afirma que avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia 

se aprende e enquanto se aprende se avalia”. Por esse motivo, a expressão avaliação para 

as aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens, é a que se harmoniza com a 

avaliação formativa.  

A avaliação deve assumir a centralidade da organização do trabalho pedagógico 

comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. A parceria entre 

avaliação e aprendizagem se estabelece a partir da compreensão, por parte dos sujeitos 

envolvidos nesse processo, de que todos são capazes de aprender e que fazem isso de 

diferentes formas e em diferentes espaços de tempo. As práticas escolares que emergem 

dessa percepção se desvelam por meio de ações que constituem o trabalho pedagógico 

concebido e organizado como espaço de participação, ou seja, como processo de 

democratização emancipatória que contribui decisivamente na conquista e na construção 

de novos espaços e de novas formas de cidadania individual e coletiva (SANTOS, 1991).  

Assim sendo, importantes espaços de democratização, criados pela escola para o 

exercício da avaliação formativa, são aqueles nos quais se articulam os dados advindos 
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dos diferentes níveis de avaliação escolar, por meio de sua análise crítica. Entender que 

os resultados da avaliação para as aprendizagens devem ser analisados em articulação 

com a avaliação institucional e com os resultados dos exames em larga escala torna-se 

fundamental para o planejamento e organização de todo o trabalho da escola. Deste modo, 

temos os três níveis da avaliação: 

 • Avaliação para as aprendizagens visa identificar aquilo que os estudantes já 

aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias 

pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004). 

 • Avaliação Institucional (do trabalho pedagógico da escola) é uma autoavaliação 

realizada por todos os envolvidos no processo educativo, tomando como referência o 

Projeto Político-Pedagógico da escola.  

• Avaliação em larga escala diz respeito aos exames e testes aplicados em rede por 

equipes externas à escola, realizada pelo próprio sistema de ensino em nível local ou em 

nível nacional, como a Prova Brasil, ANEB e outras.  

A avaliação para as aprendizagens tem sido o nível mais conhecido e praticado 

nas escolas de Educação Básica. No entanto, tomá-la como única, desconsiderando os 

demais níveis de avaliação, bem como a semelhança existente entre suas lógicas e formas 

de manifestação, acaba constituindo obstáculo à superação de problemas atribuídos à 

avaliação do desempenho dos estudantes, realizada geralmente em sala de aula 

(FREITAS et al., 2009). É importante, portanto, considerar a existência dos outros dois 

níveis (avaliação institucional e avaliação em larga escala), uma vez que cada um cumpre 

propósitos diferentes.  

A avaliação institucional pode acontecer em diferentes espaços e tempos 

escolares, como no Conselho de Classe, na coordenação pedagógica e em outros. A 

avaliação institucional contribui significativamente para a análise do desempenho dos 

estudantes e do trabalho desenvolvido, tomando como fontes de informação dados 

oriundos da avaliação desenvolvida pelos professores nas aulas e resultados dos 

estudantes e da escola nos exames externos. Para garantir sua consolidação, é de suma 

importância a organização do trabalho escolar com base no acompanhamento pedagógico 

sistemático pelo professor, supervisor e coordenador pedagógico como sujeitos 

imprescindíveis nesse processo. Tal acompanhamento consiste em tornar visíveis, por 

meio de registros, os avanços e as necessidades de cada estudante, de cada turma e da 

unidade escolar como um todo, com o intuito de planejar ações para a resolução dos 

problemas de ensino e de aprendizagem evidenciados, mediante o uso de procedimentos 
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e instrumentos, tais como: observação, provas, exercícios, pesquisas, entrevistas e outros. 

Para que esse acompanhamento tenha melhor abrangência, apresentam-se quatro etapas: 

 • Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e subsidiará 

a elaboração de estratégias pedagógicas, como os Reagrupamentos e o Projeto 

Interventivo, bem como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas. 

É caracterizado pela definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos 

avaliativos que não se restringem ao início dos cursos e ou eventos; permeia todo o 

processo, potencializando a avaliação formativa por meio das intervenções.  

• Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho pedagógico. 

Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis as 

necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e execução das 

intervenções didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Podem ser realizados de 

diversas formas: portfólios, diários de bordo, fotos, planilhas de acompanhamento da 

turma, gráficos de rendimento, relatórios, entre outros. 

 Nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), orienta-se para que a 

escola, entre outros instrumentos, utilize sempre que necessário o Registro Formativo de 

Avaliação (RFA) para os anos finais e para o Ensino Médio.  

Nele devem ser respondidas as questões que norteiam o trabalho pedagógico, 

quais sejam: o que os estudantes aprenderam, o que ainda não aprenderam, o que foi 

realizado para que eles aprendessem e o que ainda pode ser feito para que eles aprendam: 

nisto consiste o olhar pedagógico. Os registros devem existir para esclarecer, legitimar e 

comunicar processos, produtos e ou resultados; ignorar o percurso, não oferece 

ferramentas para se ter um bom registro. 

 • Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros. É a 

etapa em que o professor e equipes pedagógicas refletem criticamente sobre o que se 

apresenta nos dados coletados, observando o que foi aprendido pelos estudantes. Nesse 

momento de análise, busca-se a elaboração de intervenções para (re)orientar as ações de 

ensino em função das dificuldades de aprendizagem identificadas.  

• Planejamento e execução das intervenções didáticopedagógicas: caracteriza-se 

pela tomada de atitudes em relação às dificuldades de aprendizagem levantadas. Etapa 

para a elaboração do planejamento, considerando o “para quê”, o “o quê” e o “como 

fazer”, por meio das sequências didáticas e ou projetos de trabalho, reagrupamentos e 

outros, fechando, assim, o processo de avaliação formativa: diagnóstico, registro, análise 

e intervenção. Esse acompanhamento pedagógico sistemático com a participação efetiva 

de profissionais envolvidos deve ser entendido como oportunidade de planejamento de 
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ações contínuas e permanentes que permearão toda a Organização do Trabalho 

Pedagógico. 

 Nesse contexto, o Conselho de Classe constitui-se como importante espaço e 

tempo desse acompanhamento. O Conselho de Classe ganha destaque como colegiado se 

for compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do 

professor e da escola. Sua correta utilização implica refletir sobre a função social da 

escola, uma vez que tem a avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos 

estudantes como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que precisamos 

resgatar o Conselho de Classe da ótica apenas burocrática e classificatória a fim de “[...] 

que seja visto como um momento pedagógico que propicia a reflexão e a reconstrução do 

trabalho pedagógico da escola”.  

Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, professores, 

coordenadores, supervisores, demais profissionais da escola e familiares avaliam e 

definem ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de 

diálogo sobre as aprendizagens que ocorrem na escola. Além de identificar os saberes 

ainda não conquistados, os Conselhos de Classe são momentos de reconhecimento dos 

estudantes, das práticas que são ou não adequadas para a promoção das aprendizagens. 

Precisamos, portanto, pensar no Conselho de Classe como instância participativa e espaço 

primordial de avaliação e de reorganização dos espaços e tempos escolares, considerando 

não só os objetivos explicitados no Currículo em Movimento da Educação Básica 

(SEEDF, 2014), no Projeto Político-Pedagógico das escolas e nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional (SEEDF, 2014), mas também os sentidos atribuídos pelos envolvidos no 

processo de ensino e de aprendizagem. 
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10 – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

O Cef 102 Norte maneja um projeto curricular integrado que favorece 

oportunidades para as aprendizagens de maneira significativa e prazerosa. Muitas 

atividades de lazer, esportiva, cultural ambiental, científica, de inclusão digital dentre 

outras, são desenvolvidas por meio dos projetos divididos nos bimestres embora 

integrados no que diz respeito aos eixos estruturantes. Os conteúdos são organizados em 

torno de um determinado eixo integrador, que indicam referenciais para o trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido por professores e estudantes em cada bimestre. Esses eixos 

são definidos conforme os interesses dos estudantes bem como conteúdos atuais e 

relevantes para a sociedade esteja vivenciando no momento (copa do mundo e eleições, 

por exemplo). Tudo permeando aos eixos estruturantes cidadania, diversidade, 

sustentabilidade e aprendizagens. 

A Organização Curricular da Escola apresenta a forma como o CEF 102 Norte 

dispõe os conteúdos de acordo com a área de conhecimento, com os blocos do Ciclo de 

Aprendizagem, os bimestres, os eixos transversais (Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade) e os eixos integradores (ludicidade e letramento). 

Os conteúdos se organizam em torno do Currículo da Educação Básica – da 

Secretaria de Educação do DF, pautados nas análises de diagnóstico dos estudantes e de 

suas necessidades. Colocando em prática conceitos referentes aos Eixos Transversais 

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

Educação para a Sustentabilidade), que são escolhidos bimestralmente de acordo com a 

necessidade da UE. 

O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer parte do 

Projeto Político-Pedagógico da escola. Possuem as seguintes características: 

 a) é contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém 

temporário no atendimento aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagens 

que requerem atendimento específico (VILLAS BOAS, 2010, p. 35);  

b) é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de atividades;  

c) deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes; 

 d) é prática colegiada, pois toda equipe pedagógica da escola deve envolver-se 

no planejamento e realização do projeto.  

A equipe envolvida desenvolve atividades com os estudantes das turmas, de 

acordo com as dificuldades surgidas, o momento em que são realizadas e os recursos 
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humanos e materiais disponíveis. A elaboração, realização e avaliação do Projeto 

Interventivo são de responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva 

e a de coordenação pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e os 

psicólogos, entre outros profissionais, são sujeitos partícipes e corresponsáveis nesse 

processo pedagógico. 

 Tal envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades, em tempos e 

espaços escolares flexibilizados. Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as 

ações pertencentes à elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo. Assim 

como nos Reagrupamentos, algumas formas de registro do projeto são estabelecidas pela 

Secretaria de Estado de Educação do DF no Diário de Classe.  

Entretanto, cada unidade escolar e cada professor poderão constituir e adotar 

outras formas de registro, tais como: portfólio, fichas de acompanhamento, diário de 

bordo, entre outros. É necessário incluir também os registros das atividades desenvolvidas 

pelos estudantes no desenvolvimento do projeto: produções textuais, desenhos, 

exercícios, resumos, entre outros.  

O Projeto Interventivo é estruturado didaticamente em quatro momentos, 

conforme assinala Villas Boas (2010, p. 34): No primeiro momento, as seguintes 

perguntas orientam a elaboração do projeto: Quais são os estudantes que precisam de 

ajuda? Quem é cada um deles? Qual a necessidade de cada um? Feito isso, definem-se 

coletivamente os objetivos do projeto, que são os objetivos de aprendizagem que se espera 

que os estudantes alcancem. No segundo momento, elabora-se o projeto. Nele se incluem: 

 1. Identificação • Escola/CRE • Etapa/Modalidade • Ano(s) e turma(s) • 

Responsáveis pelo atendimento • Estudante(s) atendido(s) 

 2. Apresentação (breve texto que apresente linhas gerais do projeto) 

 3. Justificativa (relato geral das condições iniciais dos estudantes que serão 

atendidos pelo projeto, levantadas na avaliação diagnóstica) 

 4. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o desenvolvimento do 

projeto)  

5. Objetivos específicos (são desdobramentos do objetivo geral. Especificação dos 

objetivos de aprendizagem que os estudantes devem alcançar) vide Ficha 1 – 

Identificação e Diagnóstico  

6. Desenvolvimento (seleção dos procedimentos didáticos, apontando sua 

operacionalização, os atores e ou setores envolvidos) – vide Ficha 2 – Procedimentos 

Didáticos  
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7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes (descrição de procedimentos e 

instrumentos avaliativos para acompanhar a avaliação do desempenho do estudante no 

PI, em conformidade com as Diretrizes de Avaliação Educacional – SEEDF, 2014) – vide 

Ficha 3 – Avaliação da Aprendizagem 

 8. Cronograma (pode ser utilizado demarcadores como horas, dias, semanas, 

meses ou semestre)  

9. Avaliação do Projeto (Consiste na descrição de como o PI será acompanhado e 

avaliado pelas equipes responsáveis pelo seu desenvolvimento)  

10.Referências (listagem dos documentos ou textos utilizados para a sustentação 

teórica e metodológica do PI)  

11. Anexos e apêndices (inserção de anexos e apêndices utilizados no projeto)  

Elaborado o projeto, o terceiro e o quarto momentos são o desenvolvimento e a 

avaliação. Enquanto as ações são realizadas, registram-se todas as informações referentes 

ao alcance dos objetivos, à pertinência das atividades pedagógicas e dos recursos 

utilizados, ao tempo destinado às atividades e ao ritmo de aprendizagem de cada 

estudante. Esta é a avaliação em processo. Tal registro deve ser realizado pelos 

profissionais que atuam em cada momento do projeto. Esses quatro momentos acontecem 

de forma articulada. Como o projeto é dinâmico, essas etapas estão continuamente sendo 

revisitadas. Articulada aos objetivos do projeto, a avaliação é seu fio condutor e está 

presente em todos os momentos.  

Por meio dela, obtêm-se informações importantes sobre as aprendizagens de cada 

estudante e sobre a relevância do projeto. Como o Projeto Interventivo é de 

desenvolvimento contínuo, mas não atende ao mesmo grupo de estudantes durante todo 

o ano, periodicamente é analisado pelos profissionais envolvidos, a partir das informações 

coletadas durante sua execução. No caso da escola organizada em ciclos, esse pressuposto 

se acentua, uma vez que a progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes, 

princípio básico dessa sistemática de organização, constitui “[...] um recurso pedagógico 

que, associado à avaliação formativa, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de 

modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo” (VILLAS 

BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). Portanto, organizar o trabalho pedagógico 

incluindo estratégias bem planejadas para o uso qualificado dos espaços e tempos 

escolares, como é o caso do Reagrupamento e do Projeto Interventivo, caracteriza-se 

como uma dimensão muito importante na organização escolar em ciclos.  

Os estudantes com necessidades educacionais especiais: deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, transtornos funcionais 
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específicos (RESOLUÇÃO nº1/2012-CEDF) e os estudantes enturmados em classes de 

Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) deverão ser sempre incluídos em todas as 

estratégias do 3º Ciclo, ajustadas, quando necessário, a suas especificidades e de acordo 

com as orientações da Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

e Orientação Educacional da SEEDF. 

A cada ano essa organização é avaliada para atender as necessidades da atualidade, 

mas sempre baseada no Currículo em Movimento da SEDF e nas Diretizes Pedagógicas 

para o 3º Ciclo sa SEDF.  

 

LEGENDA DAS PROPOSTAS DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM 

UNIDADES DIDÁTICAS1 

 
1 Unidade Didática é formada por uma série ordenada e articulada de atividades que 

favorecem a construção do conhecimento em situações de aula, com vistas ao alcance dos 

objetivos de aprendizagem. 

2 A unidade didática pode ser planejada para um único componente curricular ou para 

componentes curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a 

integração possível entre diferentes conhecimentos. 

3 A unidade didática pode ser organizada a partir de um tema, problema ou questão do 

contexto social no qual os estudantes são inseridos. 

4 Eixos transversais do Currículo da Educação Básica da SEDF (2014): educação para a 

diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos 

humanos. 

5 A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é 

complementar a CID 10 e está prevista dentro do currículo escolar, contribuindo para 

superar o enfoque negativo da deficiência. Adequação curricular e a CIF, numa 

perspectiva inclusiva, devem ser consideradas na elaboração das estratégias de ensino-

aprendizagem e de avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com 

deficiência, TGD e altas habilidades. 

6 A unidade didática pode ser planejada para o tempo de uma semana,quinze dias, um 

mês, um bimestre ou semestre. Essa definição é prerrogativa dos professores 

 Segue o planejamento anual dos professores bem como as ações 

pedagógicas e  os instrumentos avaliativos de cada bimestre. Vale ressaltar que o 

planejamento não é uma atividade estanque e sim um norteador das atividades e 

avaliações desenvolvidas para o ano de 2019.
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS - 2019 

 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: 8ºANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor: Pedro Igor de Lima Rodrigues 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º Bimestre 

- Conhecer as regras básicas dos 

esportes coletivos e individuais, 

relacionando-as com normas de 

convívio. 

 - Aplicar as regras básicas dos 

esportes coletivos e individuais. 

- Vivenciar danças floclóricas e 

regionais compreendendo seu 

contexto sociocultural. 

 

- Sistema de disputa.   

- Organização de 

equipes e competições.  

 - Elaboração de 

regulamentos. 

-Arbitragem. 

- Futsal 

- Basquetebol 

- Quadrilha, capoeira, 

frevo e ciranda 

 

Sustentabilidade  

Aulas em grupo buscando 

identificar os pontos fortes e 

fracos  

Prática: usar a quadra Poliesportiva 

como ferramenta de avaliação. 

Teórica: construção de questões que 

levem os alunos mais próximos as 

perguntas elaboradas pelas 

Universidades/ faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas cientificas 

em grupo ou individualizada. 

Apresentação de notícias relacionadas 

com a matéria de cada bimestre. 

2º Bimestre 

 - Conhecer e identificar 

conceitos necessários para a 

pratica de atividade física 

necessária e que proporcionem 

benefícios à saúde. 

- Reconhecer o funcionamento 

dos grandes músculos, parte 

inferior e superior. 

- Autocorreção 

postural no caminhar, 

sentar., carregar, 

deitar, levantar, centro 

de equilíbrio, 

equilibrar-se em 

deslocamento. 

-  Grupos musculares 

plano anatômicos. 

- Voleibol 

Direitos 

Humanos 

Pesquisa individualizada 

com apresentação da 

proposta para a turma. 

Buscar nos fatos do dia a dia 

pontos que identifiquem 

com a matéria em questão.  

Usar a quadra Poliesportiva 

como ferramenta de uso do 

espaço identificando as 

Prática: usar a quadra Poliesportiva 

como ferramenta de avaliação. 

Teórica: construção de questões que 

levem os alunos mais próximos as 

perguntas elaboradas pelas 

Universidades/ faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas cientificas 

em grupo ou individualizada. 

Apresentação de notícias relacionadas 

com a matéria de cada bimestre. 
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- Vivenciar e reconhecer ritmos, 

dança e jogos culturais 

- Basquetebol 

- Street dance e funk 

 

marcações conforme a 

modalidade 

3º Bimestre  

- Identificar e analisar a postura 

corporal adequada, evitando 

situações prejudiciais a saúde. 

- Desenvolver habilidades 

motoras básicas e específicas 

utilizadas em diversas 

modalidades esportivas. 

- Reconhecer os conteúdos 

básicos de: força, velocidade, 

agilidade, resistência, equilíbrio 

e flexibilidade. 

-  Repouso, ritmo, 

intensidade, 

frequência, repetição e 

intervalos. 

- Força, velocidade, 

agilidade, resistência, 

equilíbrio, 

flexibilidade, espaço 

temporal, percepção, 

visão motora. 

- Handebol 

- Basquetebol 

 

Cidadania. 

 

Pesquisa individualizada 

com apresentação da 

proposta para a turma. 

Buscar nos fatos do dia a dia 

pontos que identifiquem 

com a matéria em questão.  

Usar a quadra Poliesportiva 

como ferramenta de uso do 

espaço identificando as 

marcações  

conforme a modalidade 

Prática: usar a quadra Poliesportiva 

como ferramenta de avaliação. 

Teórica: construção de questões que 

levem os alunos mais próximos as 

perguntas elaboradas pelas 

Universidades/ faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas cientificas 

em grupo ou individualizada. 

Apresentação de notícias relacionadas 

com a matéria de cada bimestre. 

4º Bimestre  

- Compreender a disputa como 

um elemento da competição e 

não como uma atividade de 

rivalidade frente aos demais, 

reconhecendo o desempenho do 

outro como base para a própria 

evolução. 

- Conhecer  e Experimentar 

noções básicas de apresentação 

em público com os movimentos 

corporais 

 

Jogos populares, jogos 

cooperativos, 

brincadeiras, esportes e 

danças. 

- Asseio corporal. Uso 

adequado de vestuário 

, cuidados na 

manipulação e 

higienização de 

alimentos . 

- Basquetebol 

 

Diversidade 

 

Pesquisa individualizada 

com apresentação da 

proposta para a turma. 

Buscar nos fatos do dia a dia 

pontos que identifiquem 

com a matéria em questão.  

Usar a quadra Poliesportiva 

como ferramenta de uso do 

espaço identificando as 

marcações conforme a 

modalidade. 

Reportagens 

Apresetações de pesquiss 

científicas 

Prática: usar a quadra Poliesportiva 

como ferramenta de avaliação. 

Teórica: construção de questões que 

levem os alunos mais próximos as 

perguntas elaboradas pelas 

Universidades/ faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas cientificas 

em grupo ou individualizada. 

Apresentação de notícias relacionadas 

com a matéria de cada bimestre. 

Teoria: sala de aula com 

desenvolvimento do tema para colegas. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: 9ºANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor: Pedro Igor de Lima Rodrigues 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º Bimestre  

- Conhecer e identificar conceitos 

básicos de primeiros socorros. 

- Conhecer os parâmetros de peso 

e altura dentro de cada faixa etária. 

- Identificar e propor hábitos para 

uma boa prática de Higiene 

Pessoal. 

- Sistema de disputa. 

Organização de equipes e 

competições. Elaboração de 

regulamentos. Arbitragem. 

- Funções de aparelhos e 

sistema orgânicos. 

- Trabalho Antropométrico. 

- Higiene pessoal. 

 - Futsal 

Sustentabilidade  Aulas em grupo 

buscando 

identificar os 

pontos fortes e 

fracos. 

Prática: usar a quadra 

Poliesportiva como ferramenta 

de avaliação. 

Teórica: construção de questões 

que levem os alunos mais 

próximos as perguntas 

elaboradas pelas Universidades/ 

faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas 

cientificas em grupo ou 

individualizada. 

Apresentação de notícias 

relacionadas com a matéria de 

cada bimestre. 

2º Bimestre 

Conhecer e identificar conceitos 

necessários para a prática de 

atividade física necessária e que 

proporcionem benefícios à saúde. 

Força velocidades, 

agilidade, resistência 

equilíbrio, flexibilidade, 

lateralidade. 

- Autocorreção postural no 

caminhar, sentar., carregar, 

Direitos Humanos Pesquisa 

individualizada 

com apresentação 

da proposta para a 

turma. 

Prática: usar a quadra 

Poliesportiva como ferramenta 

de avaliação. 

Teórica: construção de questões 

que levem os alunos mais 

próximos as perguntas 
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- Identificar os fatores relevantes 

no jogo Mundial de futebol (copa 

do mundo). 

- Aplicar IMC – Índice de Massa 

Corporal, segundo a OMS. 

- Aferir a frência cardíaca e 

propor trabalhos físicos. 

deitar, levantar, centro de 

equilíbrio, equilibrar-se em 

deslocamento. 

-  Grupos musculares plano 

anatômicos. 

- Relacionar a prática do 

esporte coletivo com as 

regras da modalidade. 

- Aferir, aplicar e propor 

trabalhos voltados para o 

funcionamento corporal. 

Buscar nos fatos 

do dia a dia 

pontos que 

identifiquem com 

a matéria em 

questão.  

Usar a quadra 

Poliesportiva 

como ferramenta 

de uso do espaço 

identificando as 

marcações 

conforme a 

modalidade 

elaboradas pelas Universidades/ 

faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas 

cientificas em grupo ou 

individualizada. 

Apresentação de notícias 

relacionadas com a matéria de 

cada bimestre. 

3º Bimestre 

Identificar a analisar a postura 

corporal adequada, evitando 

situações prejudiciais a saúde. 

- Identificar e conhecer os órgão do 

corpo humano. 

- Participar da organização de 

campeonatos, gincanas e outros 

eventos. 

Repouso, ritmo, intensidade, 

frequência, repetição e 

intervalos. 

- Asseio corporal. Uso 

adequadro de vestuário, 

cuidados na manipulação e 

higienização de alimentos. 

- Handebol 

- Jogos Cooperativo 

 

Cidadania. 

 

Pesquisa 

individualizada 

com apresentação 

da proposta para a 

turma. 

Buscar nos fatos 

do dia a dia pontos 

que identifiquem 

com a matéria em 

questão.  

Usar a quadra 

Poliesportiva 

como ferramenta 

de uso do espaço 

identificando as 

marcações 

Prática: usar a quadra 

Poliesportiva como ferramenta 

de avaliação. 

Teórica: construção de questões 

que levem os alunos mais 

próximos as perguntas 

elaboradas pelas Universidades/ 

faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas 

cientificas em grupo ou 

individualizada. 

Apresentação de notícias 

relacionadas com a matéria de 

cada bimestre. 
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conforme a 

modalidade 

4º Bimestre 

Comprender a disputa como um 

elemento da competição e não 

como uma atividade de rivalidade 

frente aos demais, reconhecedo o 

desempenho do outro como base 

para a própria evolução. 

- Compreender criticamente 

conotações de trabalho ligadas ao 

mundo profissioal realivo as 

atividades físicas. 

- Identificar a função dos músculos 

no corpo. 

Conhecer  e Experimentar noções 

básicas de apresentação em 

público com os movimentos 

corporais 

- Basquetebol 

- Jogos de Rua. 

-Musculação para 

adolescentes. 

 

Diversidade Pesquisa 

individualizada 

com apresentação 

da proposta para a 

turma. 

Buscar nos fatos 

do dia a dia pontos 

que identifiquem 

com a matéria em 

questão.  

Usar a quadra 

Poliesportiva 

como ferramenta 

de uso do espaço 

identificando as 

marcações 

conforme a 

modalidade. 

Reportagens 

Apresentação de 

pesquisas 

científicas 

Prática: usar a quadra 

Poliesportiva como ferramenta 

de avaliação. 

Teórica: construção de questões 

que levem os alunos mais 

próximos as perguntas 

elaboradas pelas Universidades/ 

faculdades/ concursos. 

Apresentação de pesquisas 

cientificas em grupo ou 

individualizada. 

Apresentação de notícias 

relacionadas com a matéria de 

cada bimestre. 

Teoria: sala de aula com 

desenvolvimento do tema para 

colegas. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: /8º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): História 

Professores: PAULO CÉSAR MACHADO MOREIRA 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 

avaliação para 

aprendizagens 

1º bimestre 

- Perceber a importância do movimento de 

idéias conhecidas por iluminismo para 

compreender a independência dos estados 

Unidos e a revolução Francesa. 

-Relacionar a crise do sistema colonial 

com transformações mundiais decorrentes 

da Revolução Francesa e a separaão 

Napoleônica. 

 

2º Bimestre 

- Identificar a quebra do pacto colonial 

como início do processo de independência 

e apoiar causas e consequências 

econômicas, sociais e políticas da corte 

portuguesa para o Brasil. 

1º bimestre 

Revolução Industrial inglesa 

•Sistema capitalista e 

processos de uso irracional de 

recursos  

ambientais 

Independência das treze 

colônias norte- americanas 

Revolução Francesa 

França: Governo de Napoleão 

Bonaparte 

 

2º bimestre 

Período Joanino 

Crise do sistema colonial 

Independência de Países da 

América Latina 

Sustentabilidade 

 

 

1. Leitura paragrafada 

2. Aula expositiva 

3. Iconografia 

4.Produção de resenhas 

com filmes 

5. Trabalho em dupla 

6.Trabalho em grupo 

7. Pesquisa na sala de 

informática 

1. Produção de textos 

2. Leitura e 

interpretação de texto 

3. Atividades do livro 

4. Trabalho de 

pesquisa na internet 

5.Apresentação de 

trabalhos em grupo 

6.Prova com consulta 

do livro 

7. Dinâmica de grupo 
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- Entender como ocorreu a independência 

do Brasil. 

- Caracterizar Estado, nação, diferentes 

sistemas políticos e formas de governo, 

apontar diferenças e semelhanças. 

- Considerar a importância de uma 

constituição para a organização política de 

um país. 

 

 

 

3º Bimestre 

- Caracterizar o processo de formação do 

Estado Brasileiro durante o Império e o 

Primeiro Império. 

- Relacionar as chamadas Revoltas 

Regenciais a embates políticos , 

econômicos e sociais do período e suas 

consequências. 

- descrever características do sistema 

político Brasileiro do século XIX. 

 

 

4º Bimestre 

- Caracterizar economia cafeeira da 

segunda matade do século XIX. 

- Apontar condições favoráveis para o 

surto industrial do século XIX. 

Independência do Brasil 

Conceitos de Estado, Nação, 

Sistema Político e Formas de 

Governo 

Primeiro Reinado 

Período Regencial 

 

 

 

 

3º bimestre 

Segundo Reinado: Economia 

cafeeira, Imigração,  

Industrialização e Sociedade 

Brasileira da segunda metade  

do século XIX 

 

 

 

 

 

 

4º bimestre 

Crise da Monarquia no Brasil 

Abolição da Escravidão e 

suas implicações 

•Exclusão social 

•Discriminação e racismo 

•Miscigenação e ideologia de 

branqueamento 
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-Relacionar transformações da sociedade 

brasileira brasileira e da industrialização 

com a lavoura. 

- Caracterizar aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais do segundo 

Reinado bem como o processo de crise da 

monarquia no Brasil, Detectando 

principais fatores que contribuíram para a 

Proclamação da República. 

- Descrever transformações em relações de 

trabalho a partir do século XIX, constatar o 

trabalho escravo como trabalho livre e 

comparar condições do trabalho ao final do 

século XIX com o da atualidade. 

 

Proclamação da República 

Momento Messinicos 

Revolta da vacina. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: /9º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): História 

Professor: PAULO CÉSAR MACHADO MOREIRA  

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º Bimestre 

- Conhecer o pensamneto dos filósofos 

socialistas utópicos, socialistas científicos e 

anarquistas. 

- Indicar formas de resistência e organização de 

operários do início do século XX e da 

atualidade. Relacioná-las com concorrentes 

ideológicos do respectivo momento histórico. 

- Analisar a Primeira guerra mundial 

- Caracterizar a Revolução Russa. 

- Analisar a crise do Capitalismo Liberal ( a 

crise 1929). 

 

 

2º Bimestre 

- Analisar o surgimento de sistemas totalitário 

na Europa e políticas intervencionstas na 

economia. 

- Compreender a 2ª Guerra Mundial, dentro do 

contexto do expansioismo nazista, analisar 

1º Bimestre 

Movimentos políticos e 

sociais europeus no 

século XIX: Anarquismo, 

Socialismo e 

Comunismo. 

Primeira Guerra Mundial 

A Revolução Russa 

A Crise de 1929 

 

 

 

 

 

2º bimestre 

 Totalitarismo: os 

regimes nazifascistas 

 A 2ª Guerra Mundial 

 O Período Vargas 

 

Educação para a 

Sustentabilidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação para os 

Direitos Humanos 

 

 

 

Leitura paragrafada 

2. Aula expositiva 

3. Iconografia 

4.Produção de 

resenhas com filmes 

5. Trabalho em dupla 

6.Trabalho em grupo 

7. Dinâmica de grupo 

 

.Produção de textos 

2. Leitura e interpretação 

de texto 

3. Atividades do livro 

4. Trabalho de pesquisa 

na internet 

5.Apresentação de 

trabalhos em grupo 

6.Prova com consulta do 

livro 

7. Dinâmica de grupo 
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impacto e consequência desse grande conflito 

sob aspectos sociai, éticos e culturais. 

- Explicar o Imperialismo norte-americano e 

suas consequências para o Brasil e América 

Latina. 

- Caracterizar em períodos o governo Vargas, 

trabalhismo, nacionalismo. 

3º Bimestre 

- Compreender o mundo pós-guerra, a guerra 

fria. 

- Relacionar Industrialização brasileira, 

abertura para o capital estrangeiro a partir da 

década de 1950, com o processo de 

urbanização e consequente êxodo rural, avaliar 

a impotância da Criação de Brasília, nesse 

contexto, como fator de desenvolvimento, 

urbanização ne integração do centro-oeste do 

país 

- Interpretar o contexto histórico de 

experiências autoritárias da América Latina, 

analisar a instauração de regime militar no 

Brasil e América Latina, calcado na supressão 

de direitos políticos e civis e no 

intervencionismo estatal na economia 

-Identificar a importancia da liberdade de 

expressão e de garantias individuais do cidadão 

como fundamentos da sociedade democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

 O Populismo na 

América Latina e no 

Brasil 

 A Guerra Fria e os 

golpes militares na 

América Latina 

 A Ditadura Militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação para a 

Cidadania 
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4º Bimestre 

- Compreender a participação de movimentos 

sociais no processo de redemocratização da 

américa latina, dando ênfase à Nova República 

Brasileira com a culminância da promulgação 

da Constituinte de 1988. 

- Identificar Características dos governso 

democráticos da Nova República Brasileira no 

período de 1989 a 2018. 

4ºBimestre 

 Redemocratização no 

Brasil – o movimento das 

“Diretas já!” 

  A Constituição 

Cidadã de 1988 

 A nova república 

governo Collor, Itamar 

Franco, Fernando 

Henrique, Luís Inácio 

Lula da Silva, dilma 

Rousseff, Michel Temer. 

 

Educação para a 

Diversidade 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2:8º ANO. 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): GEOGRAFIA 

Professoras: TEREZA CRISTINA LIMA MAGALHÃES 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos  Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º BIMESTRE 
- Localizar e identificar os 

continentes, oceanos e mares bem 

como os principais biomas - ênfase 

na América e na África 

- Identificar os países 

capitalistas/socialistas/desenvolvidos

/e emergentes. 

 -Refletir sobre os pontos positivos e 

negativos da globalização e seus 

problemas ambientais e despertar da 

consciência ambiental. 

 

- Continentes, oceanos e mares. 

Ênfase na América e na África. 

- Regionalização da América e da 

África 

-  Sistemas político-econômico do 

mundo- - Blocos econômicos 

mundiais e polos de poder – Guerra 

Fria, países capitalistas e 

socialistas; países desenvolvidos e 

emergentes. 

Origens e Bases do Mundo Global 

Economia Global; Globalização e 

Meio Ambiente - Crise e 

Desigualdades no mundo. 

 

Sustentabilidade 

 

Aulas Expositivas, filmes, 

textos complementares e 

Atividades do livro 

Avaliação de Geografia e 

Atividades Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito/Seminários 

 

2º BIMESTRE 
- Conhecer os aspectos físicos, 

ambientais, demográficos e sociais 

da América. 

2º BIMESTRE 
-América: posição geográfica, 

relevo e hidrografia, clima e 

vegetação 

A conquista da América pelos 

europeus e outras regionalizações. 

Direitos Humanos Aulas Expositivas, filmes, 

textos complementares e 

Atividades do livro 

Avaliação de Geografia 

e Atividades Interdisciplinar 

e Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito/Seminários 
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 -Conhecer os países desenvolvidos 

da América, sua colonização e suas 

características físicas e sociais. 

 - Identificar os blocos econômicos 

da América – ênfase no 

MERCOSUL e NAFTA. 

 - Conhecer os países emergentes e 

seu processo de industrialização.   

 

-Colonização de exploração e 

povoamento 

- Países Desenvolvidos – 

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ 

Formação, expansionismo 

territorial, potência econômica, 

população, megalópoles 

Canadá: Economia Integrada ao 

Nafta 

 

 

3º BIMESTRE 

  
- Identificar os países emergentes da 

América do Norte e do Sul. 

- Conhecer os aspectos naturais, 

demográficos, políticos, sociais e 

econômicos dos países da América 

Latina. 

 

3º BIMESTRE 
-Brasil, México e Argentina 

(Regiões Naturais, Formação, 

População e Economia) 

-Disputas territoriais e 

consolidações de fronteiras 

. Países da América Latina 

(Regiões Naturais, Formação, 

População e Economia). 

Países Emergentes 

Cidadania Aulas Expositivas, filmes, 

textos complementares e 

Atividades do livro 

Avaliação de Geografia 

e Atividades Interdisciplinar 

e Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito/Seminários

/  

4º BIMESTRE 

- Identificar os países que compõem 

a África, o seu processo de 

colonização e seus fluxos 

populacionais 

- Conhecer as principais 

características físicas e sociais da 

África. 

4º BIMESTRE 
 África 

-Localização, regionalização e 

características do espaço natural. 

- Aspectos demográficos, políticos, 

sociais e econômicos e sua relação 

e importância para o Brasil. 

Diversidade Aulas Expositivas, filmes, 

textos complementares e 

Atividades do livro 

Avaliação de Geografia 

e Atividades Interdisciplinar 

e Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito/Seminários 
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-Reconhecer a diversidade étnica e 

social e sua influência no Brasil. 

- Compreender os conflitos sociais, 

bem como a segregação racial - 

Apartheid 

 

- Conflitos territoriais, étnicos, 

polítics e religiosos no continente 

africano 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 
 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2:/9º Ano  

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): GEOGRAFIA 

Professora: TEREZA CRISTINA LIMA MAGALHÃES 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos  Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º BIMESTRE 
- Identificar, localizar e analisar as 

carcterísticas físicas e territorias, 

bem como suas características 

sociais, políticas e culturais da 

Europa, Ásia, Oceania e Antártida 

-Compreender sobre a Globalização 

e desenvolvimento tecnológico- 

Diferenciar os blocos econômicos 

mundiais e os polos de poder 

 

 

 

2º BIMESTRE 

- Identificar os países que compõem 

a Europa e suas características 

naturais e sociais. 

- Continentes: Europa, Ásia, Oceania e 

Antártida. Cracterísticas físicas e 

culturais 

- Revolução tecnológica e formação do 

espaço global. 

- Globalização e desenvolvimento 

tecnológico: aproximação entre as nações 

- Blocos econômicos mundiais, polos de 

poder e atuação nos modos de vida das 

populações. 

 

 

 

sustentabilidade 

 

Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

Avaliação de Geografia e 

Avaliações Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito; 

Europa 

-Localização, regionalização e 

características do espaço natural. 

- Aspectos demográficos, políticos, 

sociais e econômicos. 

Direitos 

Humanos 

 

Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

 Avaliação de Geografia e 

Avaliações Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito; 
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- analisar sobre o envelhecimento da 

população e seus desafios. 

- Analisar sobre a configuração do 

espaço político econômico e a 

migração- xenofobia 

 

 

 

 

 

3º BIMESTRE 

- Reconhecer a Ásia como o maior 

continente do planeta e identificar 

seus países e suas características 

físicas e sociais 

- Conhecer suas características e 

diversidades físicas e sócio/cultural. 

-CEI: Comunidade dos Estados 

Independentes. 

- Reconfiguração do espaço político e 

econômico da Europa. 

 

 

 

 

 

Ásia 

- Localização, regionalização e 

características do espaço natural. 

-Aspectos demográficos, políticos, 

sociais e econômicos, com ênfase nos 

Tigres Asiáticos, China e Japão. 

-Diversidade cultural e étnica. 

- Os conflitos étnicos, políticos e 

religiosos. 

Cidadania Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

Avaliação de Geografia e 

Avaliações Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito; 

4º BIMESTRE 

- Localizar espacialmente a Oceania 

e compreender os aspectos físicos, 

econômicos e sociais, bem como seu 

processo de colonização. 

- Identificar as Regiões Polares do 

planeta, suas características, seus 

povos e sua importância 

- Desenvolver noções de preservação 

e conservação dos ambientes polares, 

assim como reconhecer as principais 

ameaças a essas regiões. 

Oceania 

- Localização e regionalização 

- Aspectos demográficos, políticos, 

sociais e econômicos, com ênfase na 

Austrália e Nova Zelândia. 

Antártida 

- Localização geográfica. 

- A participação brasileira na Antártida e 

o tratado 

-Questões ambientais e pesquisas 

científicas no continente gelado 

Diversidade 

 

Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

Avaliação de Geografia e 

Avaliações Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho de 

Pesquisa/Escrito; 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 8º ano do ensino fundamental. 

Área(s) de conhecimento/Componente Curricular: Matemática 

Professores: HUDSON MARTINS XAVIER / JÚLIO CESAR TEIXEIRA 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos Transversais4 Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º Bimestre 

- Solucionar cálculos com 

potência e expoente inteiro 

- Resolver e elaborar 

problemas usando a relação 

entre potenciação e 

radiciação 

- Elaborar e resolver 

situações problema 

envolvendo cálculo de 

porcentagens 

 

 

 

2º Bimestre 

- Produzir e resolver 

situações-problema que 

envolvam grandezas 

-Potenciação e Radiciação 

  Definição e identificação 

  Propriedades 

  Raízes exatas e    

aproxiamdas 

- Números Racionais 

   Dízima periódicas e fração 

geratiz 

- Razão e Proporção 

 

 

 

 

 

-Razão e Proporção  

   Grandezas diretamente 

proporcional 

Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos Humanos 

 

 

 

Os alunos com necessidades 

especiais acompanharão e 

realizarão, junto aos demais, 

as aulas expositivas e as 

atividades práticas com 

materiais concretos. 

Testes, provas e trabalhos 

escritos serão adaptados de 

acordo com a necessidade 

individual de cada um e o 

potencial apresentado em 

cada etapa do processo de 

ensino aprendizagem. 

Aulas expositivas 

Atividades práticas com 

material concreto. 

Testes e provas escritas. 

Trabalhos em grupo. 
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diretamente ou inversamente 

proporcionais 

-Identificar, resolver e 

elaborar situações-problema 

para cálculo de área de 

superfície por meio de 

decomposição dessas figuras 

em triângulos, retângulos e 

círculos, utilizando 

expressões algébricas. 

3º Bimestre 

-Reconhecer equação do 1º 

grau 

-Resolver problemas de 

equação do 1º grau 

-Fatorar expressões 

algébricas 

 

4º bimestre 

- Construir ângulos de 90º, 

60º, 45º e 30º, mediatriz, 

bissetriz e polígonos 

regulares 

- Identificar situações e 

objetos do mundo real que 

envolvam ângulos, lugares 

geométricos e polígonos. 

- Utilizar definições, 

classificações e propriedades 

   Grandezas inversamente 

proporcionais 

- Figuras planas 

   Composição e 

decomposição 

   Área de figuras planas  

   Área do círculo e 

comprimento de sua 

circunferência 

 

 

Expressões algébricas. 

Equações do 1º grau 

Sistema de equações 

Polinomiais 

 

 

 

 

Ângulos 

Lugar Geométrico 

Estudo dos Polígonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 
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desses objetos para resolver 

situações-problema. 

 

 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 9º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): Matemática 

Professor: HUDSON MARTINS XAVIER 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais4 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º Bimestre 

- Identificar base e expoente em um potência. 

- Identificar radical, radicando e índice de 

uma raiz. 

- Reconhecer as propriedades das potências e 

radical. 

 

Potenciação e radiciação 

 •Definição e identificação •Propriedades 

e operações  

•Extração da raiz •Simplificação de 

radicais  

•Operações com radicais •Racionalização 

  

Sustentabilidade 

. 

 

Avaliação Temática por eixo 

transversal. 

Avaliação Literária. 

Prova 

Jogos 

Atividades de pesquisa envolvendo a 

sala de informática. 

Trabalho individual de pesquisa. 

Atividade de redescoberta. 

Exercícios em sala de aula. 

2º Bimestre  

- Reconhecer equação do 2º grau. 

- Resolver equação do 2º Grau 

 

Equações do 2º grau •Conceito Histórico 

•Resolução de equação do 2º 

grau/situações-problema  

•Fórmula de Bháskara 

  

Direitos Humanos 

 

-Avaliação Temática por eixo 

transversal. 

-Avaliação Literária. 

-Prova 

-Jogos 
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-Atividades de pesquisa na sala de 

informática. 

-Trabalho individual de pesquisa. 

-Atividade de redescoberta. 

-Exercícios em sala de aula. 

3º Bimestre 

- Dinstinguir função do 1º grau e 2º grau 

- Reconhecer reta, parábola e uma função. 

- Identificar figuras geométricas. 

- Construir figuras geométricas. 

- Entender ciclo trigonométrico. 

-Compreender as funções como relações de 

dependência entre duas variáveis 

 

-Funções do 1º e 2º grau 

 •Definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica  

•Estudo da Reta •Estudo da Parábola 

-Sistemas de equações de 1º e 2º graus  

•Métodos de resolução 

•Representação geométrica  

Cidadania 

 

-Avaliação Temática por eixo 

transversal. 

-Avaliação Literária. 

-Prova 

-Jogos 

-Atividades de pesquisa envolvendo 

a sala de informática. 

-Trabalho individual de pesquisa. 

-Atividade de redescoberta. 

-Exercícios em sala de aula. 

4º Bimestre 

-Demostrar relações simples entre os ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma 

trasversal. 

-Utilizar conhecimentos matemáticos sobre 

triângulos para resolver situações-problema 

Proporções e Teorema de Tales 

Semelhança e semelhança de Triângulos 

Teorema de Pitágoras 

Relações Métricas em um Triângulo 

Retângulo 

Diversidade 

 

 

-Avaliação Temática por eixo 

transversal. 

-Avaliação Literária. 

-Prova 

-Jogos 

-Atividades de pesquisa envolvendo 

a sala de informática. 

-Trabalho individual de pesquisa. 

-Atividade de redescoberta. 

-Exercícios em sala de aula. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 8º ano do ensino fundamental. 

Área(s) de conhecimento/Componente Curricular: LEM - INGLÊS 

Professores: RAFAELA GERUDE SALES HENLEY CASTRO 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º BIMESTRE 

Descrever lugares, pessoas, 

situações e atividades 

rotineiras e  momentâneas. 

 

Reconhecer e empregar o 

vocabulário proposto. 

 

Informações e opiniões sobre 

assuntos como família, trabalho, 

escola,esportes, artes, meio 

ambiente e sustentabilidade 

(revisão do Simple Present e 

Present Continuous) 

Profissões 

 

Sustentabilidade Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas individuais 

e em grupos 

Atividades lúdicas  

 

 

 

Avaliação escrita 

Avaliação interdisciplinar 

Avaliação oral 

 

2º BIMESTRE 

Identificar e expressar ações 

ou situações no passado.  

 

Produzir um texto oral em 

monólogo. 

Ações ou situações no passado 

(Simple Past) 

Datas, meses, dias da semana  

Países e nacionalidades 

 

Direitos Humanos Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas individuais 

e em grupos 

Atividades lúdicas  

 

Avaliação escrita 

Avaliação interdisciplinar 

Avaliação oral (produção de 

um vídeo) 

3º BIMESTRE 

Compreender e desenvolver 

conselhos e permissões. 

Compreender diferenças 

culturais entre o Brasil e 

países onde a língua inglesa é 

falada. 

Conselhos e permissões ( modal 

verbs:can, may, must should) 

Festividades 

Cidadania Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas individuais 

e em grupos 

Atividades lúdicas  

 

Avaliação escrita 

Avaliação interdisciplinar 

Avaliação oral  
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4º BIMESTRE 

Falar de forma lógica e 

coerente sobre perspectivas 

futuras . 

Produzir um texto com 

temáticas relacionadas a 

sonhos e projetos futuros. 

Futuro utilizando will e going to Diversidade Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas individuais 

e em grupos 

Atividades lúdicas  

 

Avaliação escrita 

Avaliação interdisciplinar 

Avaliação oral  

Produção de texto 

ObjetivosGerais Despertar o interesse para 

aprender a língua inglesa. 

Exercitar a percepção de sons e 

compreensão de vocábulos por 

meio de canções,vídeos e áudios. 

Comunicar- se de forma clara e 

coerente. 

Analisar e interpretar textos de 

variados gêneros. 

Desenvolver habilidade de escrita. 

Ampliar conhecimentos sobre 

diferentes contextos artísticos , 

culturais e de interesse ambiental 

Conhecer e explorar ambientes 

virtuais e recursos tecnológicos. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 9º ano do ensino fundamental. 

Área(s) de conhecimento/Componente Curricular: LEM 

Professora: RAFAELA GERUDE SALES HENLEY CASTRO 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º BIMESTRE 

Expor pontos de vista, argumentos e 

contra argumentos. 

 

Expressar hábitos e rotina. 

 

Comparativo e Superlativo 

Adjetivos 

Revisão do Simple Presents 

 

 

Sustentabilidade Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas 

individuais e em grupos 

Atividades lúdicas  

 

 

 

Avaliação escrita 

Avaliação 

interdisciplinar 

Avaliação oral 

Participação do aluno 

durante as atividades 

propostas 

2º BIMESTRE 

Compreender e elaborar perguntas. 

 

Falar sobre ações no passado. 

WH questions 

 

Revisão do Simple past 

 

 

Direitos 

Humanos 

Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas 

individuais e em grupos 

Atividades lúdicas  

 

Avaliação escrita 

Avaliação 

interdisciplinar 

Avaliação oral 

(produção de um vídeo) 

Participação do aluno 

durante as atividades 

propostas 

3º BIMESTRE 

Descrever ações que começaram no 

passado e continuam até o momento 

Descrever ações que aconteceram 

num passado indefinido. 

Present Perfect Cidadania Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas 

individuais e em grupos 

Atividades lúdicas  

Avaliação escrita 

Avaliação 

interdisciplinar 

Avaliação oral 

Participação do aluno 
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  durante as atividades 

propostas 

 

4º BIMESTRE 

Descrever situações hipotéticas 

 

Compreender e expressar ideias 

condicionadas no presente e no 

futuro 

Conditional Sentences 

 

Diversidade Aulas expositivas utilizando 

imagens, audios, vídeos 

Atividades práticas 

individuais e em grupos 

Atividades lúdicas  

 

Avaliação escrita 

Avaliação 

interdisciplinar 

Avaliação oral 

Participação do aluno 

durante as atividades 

propostas 

Produção de texto 

Gerais Despertar o interesse para aprender a 

língua inglesa. 

Exercitar a percepção de sons e 

compreensão de vocábulos por meio 

de canções,vídeos e áudios. 

Comunicar- se de forma clara e 

coerente. 

Analisar e interpretar textos de 

variados gêneros. 

Desenvolver habilidade de escrita. 

Ampliar conhecimentos sobre 

diferentes contextos artísticos , 

culturais e de interesse ambiental 

Conhecer e explorar ambientes 

virtuais e recursos tecnológicos. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: 8º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): LINGUAGENS - ARTE 

Professor: KARINNE VASCONCELOS 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais 

Estratégias de Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

- Entender a importancia da arte 

no mundo. 

- Saber reconhecer a luz e sombra 

em algumas obras. 

-Produzir desenhos ou pinturas 

retratando a natureza. 

- Expressar por meio de uma 

produção artística o planeta Terra 

e sua diversidade. 

- Fazer um autorretrato e conhecer 

aobras de artistas que realizaram 

este tipo de trabalho. 

- A natureza na arte, 

conhecendo algumas obras e 

artistas. 

- Impressionismo 

- Luz e sombra 

-Técnicas de pintura. 

-Arte na América Latina em 

obras de Frida Khalo e Diego 

Rivera. 

 

Sustentabilidade 

 

. Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Criação de trabalhos artísticos por 

parte dos alunos; 

- Debates 

. Prova escrita. 

. Trabalho em sala de aula; 

. Participação em sala de 

aula; 

. Apresentação de seminário 

. Trabalho de pesquisa. 

 - Auto-avaliação 

 

- Entender a sociedade de 

consumo e reciclagem de lixo. 

- Identificar e compreender obras 

artísticas feitas a partir da 

reciclagem. 

- Produzir trabalhos artísticos com 

material reciclável. 

 - Sociedade e consumo 

-  Reciclagem  

- Artesanato 

- Arte popular 

 - Artistas que trabalham com 

material reciclado 

 Direitos 

Humanos 

. Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Prova escrita. 

. Trabalho em sala de aula; 

. Participação em sala de 

aula; 

. Apresentação de seminário 

. Trabalho de pesquisa. 

 - Auto-avaliação  
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. Criação de trabalhos artísticos por 

parte dos alunos; 

- Debates  

-Entender o que é música, sua 

origem e importância. 

- Compreender os tipos de 

instrumentos musicais. 

 

- Elaborar um trabalho cênico ou 

plástico com uma música 

brasileira. 

 

 - Elementos básicos da 

linguagem musical em 

diversas manifestações 

musicais. 

- Repertório musical local, 

regional e nacional. 

- Artistas que trabalham com 

música e arte visual, 

conjuntamente 

- Pesquisadores do som. 

- Sons experimentais. 

- Elementos da música. 

 

 Cidadania . Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Criação de trabalhos artísticos por 

parte dos alunos; 

- debates 

. Prova escrita. 

. Trabalho em sala de aula; 

. Participação em sala de 

aula; 

. Apresentação de seminário 

. Trabalho de pesquisa. 

- Auto-avaliação. 

- Aprender sobre as manifestações 

culturais afro-brasileira e sua 

importância na cultura basileira. 

- Participar de atividades de 

iniciação teatral relacionadas ao 

tema. 

- realizar um trabalho artístico 

baseado numa obra afro-brasileira 

ou indígena. 

 - Estudo de manifestações e 

elementos culturais afro 

brasileiros. 

- Artistas negros brasileiros  

- Arte afro-brasileira – 

visuais, cênica e musical. 

- Contribuiçaõ da cultura 

negra para a contribuição do 

patrimônio cultural brasileiro. 

- Percepção corporal e vocal 

Diversidade . Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Criação de trabalhos artísticos por 

parte dos alunos;  

. Prova escrita. 

. Trabalho em sala de aula; 

. Participação em sala de 

aula; 

. Apresentação de seminário 

. Trabalho de pesquisa.  
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: 9º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): LINGUAGENS - ARTE 

Professora: KARINNE VASCONCELOS 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais 

Estratégias de Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 

avaliação para 

aprendizagens 

1º BIMESTRE 

- Saber identificar o que é 

patrimônio material e imaterial. 

 

- Conhecer patrimônios culturais 

do Brasil. 

- Realizar um trabalho de pesquisa 

sobre seus ancestrais e criar um 

trabalho artístico sobre. 

- Fazer um autorretrato e conhecer 

aobras de artistas que realizaram 

este tipo de trabalho. 

 - Introdução à leitura de obra 

de arte relacionando 

elementos básicos da 

linguagem visual ao estilo e 

período histórico. 

- Elementos básicos da 

linguagem visual 

relacionados à arquitetura. 

- Diferentes formas de 

expressão artística e a 

integração entre elas. 

- Frida Khalo e seus 

autorretratos. 

 

Sustentabilidade . Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Criação de trabalhos artísticos 

por parte dos alunos; 

- debates 

. Prova escrita. 

. Trabalho em sala de 

aula; 

. Participação em sala de 

aula; 

. Apresentação de 

seminário 

. Trabalho de pesquisa. 

2º BIMESTRE 

Identificar em algumas obras as 

narrativas visuais que elas 

passam. 

- Conhecer profissões que envolve 

- Elelentos culturais do 

passado. 

- Artistas influentes na 

história das HQs. 

- Expressividade por meio da 

 Direitos Humanos . Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Prova escrita. 

. Trabalho em sala de 

aula; 

. Participação em sala de 

aula; 
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o universo artístico. 

- Saber quais são os elementos 

para a elaboração de uma história 

em quadrinhos. 

- Produzir uma HQ e apresentar 

para a turma. 

 

escrita e desenho. 

- Trabalho em 

grupo/cooperação. 

 - Tendência de profissões 

ligadas à Arte. 

- Linguagem visual na 

história da humanidade. 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Criação de trabalhos artísticos 

por parte dos alunos;  

- Debates 

. Apresentação de 

seminário 

. Trabalho de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º BIMESTRE 

 -Aprender sobre os primórdios do 

teatro no Brasil e no mundo. 

- Saber identificar os elementos da 

encenação. 

- Realizar uma apresentação em 

grupo de uma leitura dramática. 

- Correntes teatrais no Brasil 

e no mundo. 

- Elementos da linguagem 

teatral: figurino, sonoplastia, 

cenário, 

maquiagem,adereços, etc. 

- Expressividade vocal. 

- Construção e interpretação 

de personagens. 

- Profissionais envolvidos no 

Teatro. 

Cidadania 

 

. Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Criação de trabalhos artísticos 

por parte dos alunos; 

- Debates 

. Prova escrita. 

. Trabalho em sala de 

aula; 

. Participação em sala de 

aula; 

. Apresentação de 

seminário 

. Trabalho de pesquisa. 
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4º BIMESTRE 

Participar de atividades de 

iniciação teatral. 

- Aprender sobre o processo 

necessário para uma montagem 

teatral. 

- criar e apresentar um trabalho 

teatral ou um vídeo. 

- Expressividade 

- Consciência corporal 

- Movimento expressivo 

- Montagem teatral 

- Formação de platéia 

- Interpretação 

- Jogos dramáticos com 

elementos de ação cênica 

 

Diversidade Apresentação expositiva do 

conteúdo; 

. Apresentação de palestras, com 

auxilio de vídeos; 

. Trabalho de pesquisa em sala de 

aula, por meio da internet; 

. Criação de trabalhos artísticos 

por parte dos alunos; 

- Debates 

Prova escrita. 

. Trabalho em sala de 

aula; 

. Participação em sala de 

aula; 

. Apresentação de 

seminário 

. Trabalho de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

COMPONENTE CURRICULAR:  CIÊNCIAS NATURAIS 

ETAPA: 8 º ANO   

PROFESSOR: JÚLIO CÉSAR. TEIXEIRA / ADRIANA QUIDUTE 
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Objetivos de Aprendizagem Conteúdos disciplinares Eixos 

Transversais 

Estratégias de 

Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 

avaliação para 

aprendizagem 

1º BIMESTRE 

 Reconhecer a célula como unidade 

da vida, seus variados tipos e 

componentes principais. 

 Identificar os principais tecidos do 

corpo humano no que tange à anatomia 

e à função específica de cada um. 

 Compreender a importância da 

nutrição e do desenvolvimento de 

hábitos alimentares saudáveis. 

 Promover a discussão crítica acerca 

dos  transtornos alimentares mais 

comuns do nosso cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrutura celular, principais 

organelas e suas funções.  

 Tipos de tecidos humanos – 

características e suas funções no 

corpo. 

 Nutrição e ciência dos alimentos: 

tipos de alimentos e suas 

composições químicas como 

lipídios, protídeos e glicídios.  

 Alimentos `in natura` e 

industrializados. 

 Conservação dos alimentos e suas 

inter-relações com algumas doenças, 

tais como verminoses e estados de 

alerta do tipo intoxicações. 

 Distúrbios alimentares mais comuns 

da sociedade moderna. 

 Alimentação saudável e sua 

importância para uma melhor 

qualidade de vida e longevidade.  

 Alimentação não-saudável: 

consequências negativas, tais como: 

obesidade, diabetes, hipertensão e 

redução da longevidade. 

 

 Saúde. 

 Tecnologia. 

 Meio-ambiente.  

 Sustentabilidade 

 Ética. 

 Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aulas expositivas e 

atividades do livro 

didático. 

 Exercícios 

extraclasse para 

fixação dos 

conteúdos. 

 Atividades de 

pesquisa. 

 Aulas experimentais 

em sala. 

 Uso de recursos 

tecnológicos como a 

lousa digital para 

melhor visualização 

dos componentes 

químicos e 

biológicos em 3D. 

 Uso do violão - 

como forma lúdica 

de memorização dos 

conteúdos - através 

do canto de músicas 

contextualizadas. 

 

 Avaliação 

bimestral de CN. 

 Avaliações 

Interdisciplinar e 

literária. 

 Exercícios 

avaliativos 

extraclasse. 

 Estudo dirigido – 

pesquisa em 

campo. 
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2º BIMESTRE 

 Compreender e explorar as 

principais características e 

conceitos acerca dos diferentes 

sistemas que compõem o corpo 

humano. 

 Identificar aspectos anatômicos e 

fisiológicos relacionados aos 

sistemas a serem estudados, tais 

como: sistemas digestório, 

cardiovascular e linfático, 

imunitário, respiratório e urinário. 

 Reconhecer as doenças mais 

comuns do cotidiano que assolam 

os diferentes sistemas que integram 

o nosso corpo. 

 Estudar as formas de prevenção e 

tratamentos das principais 

enfermidades que afetam os 

sistemas do corpo humano 

abordados nesse bimestre. 

Entender a importância da prática de  

atividade física e de alimentação 

saudável para o melhor funcionamento 

e preservação dos sistemas do corpo 

humano estudados. 

 

3º BIMESTRE 

 Sistemas digestório, cardiovascular 

e linfático, imunitário, respiratório 

e urinário. 

 Anatomia e fisiologia: aspectos 

básicos. 

 Doenças relacionadas aos sistemas 

citados acima. 

 Vida saudável: inter-relação e 

integração entre os diferentes 

sistemas. 

 Métodos de que contribuem para um 

perfeito funcionamento dos sistemas 

estudados, tais como: prática de 

atividades físicas, alimentação 

correta, uso de medicamentos, bem-

estar psicossocial, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistemas nervoso: anatomia e 

fisiologia. Doenças relacionadas ao 

 Saúde. 

 Tecnologia. 

 Meio-ambiente.  

 Sustentabilidade 

 Ética. 

Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saúde. 

 

 Aulas expositivas e 

atividades do livro 

didático. 

 Exercícios 

extraclasses para 

fixação dos 

conteúdos. 

 Atividades de 

pesquisa. 

 Aulas experimentais 

em sala. 

 Uso de recursos 

tecnológicos como a 

lousa digital para 

melhor visualização 

dos componentes 

químicos e 

biológicos em 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação 

bimestral de CN. 

 Avaliações 

Interdisciplinar e 

literária. 

 Exercícios 

avaliativos 

extraclasse. 

Estudo dirigido – 

pesquisa em campo 
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 Compreender e explorar as 

principais características e 

conceitos acerca dos diferentes 

sistemas que compõem o corpo 

humano. 

 Identificar aspectos anatômicos e 

fisiológicos relacionados aos 

sistemas a serem estudados, tais 

como: sistema nervoso, endócrino e 

locomotor. 

 Reconhecer as doenças mais 

comuns do cotidiano que assolam 

os diferentes sistemas que integram 

o nosso corpo. 

Estudar as formas de prevenção e 

tratamentos das principais 

enfermidades que afetam os sistemas 

do corpo humano abordados nesse 

bimestre. 

 

4º BIMESTRE 

 Identificar aspectos anatômicos e 

fisiológicos relacionados aos 

sistemas genitais masculinos e 

femininos. 

 Perceber as mudanças físicas e 

comportamentais típicas da 

adolescência.  

sistema nervoso, órgãos sensoriais e 

transtornos mentais. Drogas lícitas e 

ilícitas – naturais e sintéticas. 

 Sistema Endócrino: Funções e 

características das principais 

glândulas. Regulação hormonal. 

Doenças comuns a esse sistema. 

 Sistema Locomotor: anatomia e 

fisiologia. Articulações e estrutura 

muscular. Tipos e funções de 

músculos, articulações, ligamentos, 

tendões e ossos. Doenças e 

traumatismos do sistema locomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema Genital Masculino e 

Feminino: anatomia e fisiologia. 

Noções de embriologia, gravidez e 

parto. 

 Noções de genética. 

 Adolescência e sexualidade. 

 Fases do desenvolvimento humano. 

 Cuidados e higiene com o corpo. 

 Doenças sexualmente transmissíveis. 

 Tecnologia. 

 Meio-ambiente.  

 Sustentabilidade 

 Ética. 

Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saúde. 

 Tecnologia. 

 Meio-ambiente.  

 Sustentabilidade 

 Ética. 

Consumo. 

 Aulas expositivas e 

atividades do livro 

didático. 

 Exercícios 

extraclasses para 

fixação dos 

conteúdos. 

 Atividades de 

pesquisa. 

 Aulas experimentais 

em sala. 

 Uso de recursos 

tecnológicos como a 

lousa digital para 

melhor visualização 

dos componentes 

químicos e 

biológicos em 3D. 

 

 

 Aulas expositivas e 

atividades do livro 

didático. 

 Exercícios 

extraclasses para 

fixação dos 

conteúdos. 

 Atividades de 

pesquisa. 

 

 Avaliação 

bimestral de CN. 

 Avaliações 

Interdisciplinar e 

literária. 

 Exercícios 

avaliativos 

extraclasse. 

 Estudo dirigido – 

pesquisa em 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação 

bimestral de CN. 

 Avaliações 

Interdisciplinar e 

literária. 
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 Conhecer os métodos 

contraceptivos. 

 Investigar as principais doenças 

sexualmente transmissíveis bem 

como os métodos de prevenção e 

tratamentos pós-contágio. 

 Conhecer o processo de 

fecundação, desenvolvimento do 

feto e cuidados durante a gravidez. 

 Discutir acerca da gravidez na 

adolescência.  

 

 Métodos contraceptivos.   

 Gravidez na adolescência e 

planejamento familiar. 

 

 Aulas experimentais 

em sala. 

 Uso de recursos 

tecnológicos como a 

lousa digital para 

melhor visualização 

dos componentes 

químicos e 

biológicos em 3D. 

 

 Exercícios 

avaliativos 

extraclasse. 

Estudo dirigido – 

pesquisa em campo 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: Anos Finais - 9º ano 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): Língua Portuguesa 

Professora: FABRÍCIA SILVA DE CARVALHO 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 

Estratégias de Ensino- 

Aprendizagem 

 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º BIMESTRE 

1. Exercitar a interpretação, a oralidade e a 

produção de textos; 

2. Localizar informações explícitas e implícitas em 

um texto; 

3. Reconhecer, compreender, participar e refletir as 

características dos gêneros textuais estudados; 

4. Praticar as regras de acentuação e de pontuação; 

5. Revisar classes morfológicas 

Humor, Mistério e 

suspense em diversos 

gêneros; 

 

Leitura de crônicas e 

contos contemporâneos 

de culturas africanas, 

indígenas e outras. 

 

Educação para a 

Sustentabilidade 

Atividade diagnóstica; 

Leituras diversificadas; 

Ativação dos 

conhecimentos prévios 

dos alunos; 

Discussões orais; 

Aulas expositivas. 

Exercícios avaliativos; 

Questionários; 

Leitura; 

Produção textual; 

Avaliações orais e escritas. 

2º BIMESTRE 

1. Identificar os elementos pertinentes aos gêneros 

textuais; 

2. Reconhecer e analisar as figuras de estilo, 

pensamento e sintaxe em textos diversos; 

3. Compreender e aplicar as regras de regência; 

4. Reconhecer estruturas e processos de formação 

de palavras para a ampliação do léxico. 

Promover a aprendizagem e o emprego das regras 

de concordância; 

Poesia em diversos 

gêneros (visual, prosa 

poética, etc.); 

 

Leitura de poesia 

contemporânea de 

culturas africanas, 

indígenas e outras. 

 

Educação em e 

para os Direitos 

Humanos 

Leituras diversificadas; 

Ativação dos 

conhecimentos prévios 

dos alunos; 

Discussões orais; 

Aulas expositivas. 

 

Exercícios avaliativos; 

Pesquisas; 

Leitura (Sarau e/ou roda de 

poesia) 

Produção textual; 

Avaliações orais e escritas. 

3º BIMESTRE Textos argumentativos: 

resenha, carta de 

Educação para a 

Diversidade 

Leituras diversificadas; Exercícios avaliativos; 

Leitura; 
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1. Confrontar opiniões, expressar ideias de forma 

crítica por meio de argumentos; 

2. Analisar, identificar e elaborar textos 

argumentativos; 

3. Reconhecer e analisar um período composto por 

subordinação: orações substantivas e adjetivas; 

4. Reconhecer e explorar o efeito de sentido 

decorrente de homônimos e parônimos. 

reclamação, artigo de 

opinião, entre outros. 

Ativação dos 

conhecimentos prévios 

dos alunos; 

Discussões orais; 

Debates; 

Aulas expositivas. 

Produção textual; 

Apresentações; 

Avaliações orais e escritas. 

4º BIMESTRE 

1. Identificar a tese de um texto; 

2. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos 

oferecidos para sustentá-la. 

3. Expressar opinião e/ou ponto de vista de forma 

fundamentada; 

4. Reconhecer e analisar um período composto por 

subordinação: orações adverbiais; 

5. Identificar a relação de causa e consequência 

entre partes e elementos do texto. 

6. Praticar a colocação pronominal. 

Textos dissertativos/ 

argumentativos; 

 

Noções de redação 

oficial: ofício, 

memorando, 

requerimento, carta 

comercial, convite, 

formulário, currículo etc. 

Educação para a 

Cidadania 

Leituras diversificadas; 

Ativação dos 

conhecimentos prévios 

dos alunos; 

Discussões orais; 

Debates; 

Aulas expositivas. 

Exercícios avaliativos; 

Leitura; 

Produção textual; 

Avaliações orais e escritas. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 
 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: Anos Finais  8º Ano. 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): Língua Portuguesa 

Professora: ADRIANE HINKEL / FABRICIA SILVA 
 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º BIMESTRE 

1.       Exercitar a compreensão, 

interpretação, oralidade e produção de 

textos 

2.       Revisar e aplicar adequadamente as 

classes gramaticais 

3.       Promover a aprendizagem e 

emprego das regras de acentuação gráfica 

 

Identificação com 

logomarcas; 

Vídeos de publicidades 

clássicas; 

Histórias em quadrinhos; 

Anedotas. 

Educação para a 

sustentabilidade. 

Interpretação e criação de 

textos verbais e não verbais; 

Apresentações escritas e 

orais; 

Análise do humor em charges 

e anedotas; 

Identificação das críticas 

feitas em charges; 

Discussão sobre os temas 

levantados pelas charges 

analisadas. 

Produção de apresentação de 

uma campanha publicitária. 

Controles quinzenais sobre as 

matérias com uso de músicas e 

textos. 

 

1.       Identificar e analisar os diferentes 

gêneros literários 

2.       Rever e exercitar as classes 

gramaticais 

3.       Compreender, identificar e utilizar 

os verbos irregulares 

Leitura de livros infanto-

juvenis; 

Apresentação de filme 

francês recente; 

Leitura de resenhas-

críticas de filmes como 

“Intocáveis”, “Tempos 

Modernos” e “O 

Palhaço”. 

Educação para os 

Direitos Humanos 

Interpretação e criação de 

textos verbais; 

Apresentações escritas e 

orais; 

Análise de textos; 

Análise do contexto histórico 

de produtos culturais 

importantes para o Ocidente. 

 

Apresentação oral de histórias 

lidas em livros infanto-juvenis; 

Redação de uma resenha-crítica 

acerca do livro lido; 

Controles quinzenais sobre as 

matérias com uso de textos e 

vídeos. 
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1.       Aperfeiçoar e exercitar as regras de 

acentuação gráfica 

2.       Conhecer as regras e usar 

adequadamente a grafia dos porquês 

3.       Reconhecer e identificar as 

linguagens denotativa e conotativa 

4.       Compreender a diferença do 

adjunto adnominal e complemento 

nominal 

5.       Entender e diferenciar os períodos 

simples, composto e oração principal 

 

Leitura de crônicas; 

Proximidade com o 

roteiro de filmes 

clássicos; 

Compreensão de 

elementos da narrativa; 

Linguagem. 

 

Educação para a 

Diversidade 

Análise sintática; 

Interpretação de textos 

verbais; 

Análise de textos; 

Produção de textos narrativos 

não lineares, expositivos, 

argumentativos e 

prescritivos-injuntivos para 

montagem de portfólio. 

Controles quinzenais sobre as 

matérias com uso de músicas e 

vídeos; 

Portfólio de redação; 

Apresentação oral de roteiros de 

filmes. 

1.        Analisar e identificar a 

transitividade verbal e as vozes do verbo 

2.        Conceituar e diferenciar a 

classificação dos verbos quanto a 

predicação e noções de colocação 

pronominal 

3.        Reconhecer e identificar o 

emprego do aposto e vocativo 

4.        Compreender e analisar as 

conjunções coordenativas e orações 

coordenadas 

 

Linguagem literária; 

Resumo do enredo de 

Romeu e Julieta; 

Romeu e Julieta de 

William Shakespeare; 

Leitura de textos 

dramáticos; 

Educação para a  

Cidadania 

Análise sintática; 

Interpretação de textos 

verbais; 

Análise de textos; 

Produção de textos narrativos 

não lineares, expositivos, 

argumentativos e 

prescritivos-injuntivos para 

montagem de portfólio. 

 

Leitura dramática em grupo; 

Controles quinzenais sobre as 

matérias com uso de músicas, 

poemas, textos diversos e 

vídeos; 

Portfólio de redação; 

Montagem de seminário. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 6º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): HISTÓRIA 

Professora: EUNICE RODRIGUES SILVA 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

 1º Bimestre 

 

Aprender o conceito de história e as áreas que 

com ela se relaciona. 

-Conhecer como mulheres e homens pré-

históricos conseguiram sobreviver, 

aprendendo sobre os processos de criação de 

instrumentos para medir o tempo por meio do 

uso das fontes históricas. 

-Interpretar e expor as ideias de um filme  

-Relacionar a história dos antepassados com a 

história atual. 

Identificar as características dos povos pré-

históricos do continente americano e do 

Brasil. 

- Assistir e interpretar o Filme 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO AOS 

ESTUDOS HISTÓRICOS 

1.1. O trabalho do historiador 

1.2. O tempo e a história. 

1.3. Filme- a escolher 

2. AS ORIGENS DO SER 

HUMANO 

2.1. A evolução do ser humano. 

2.2. A vida humana no 

Paleolítico. 

2.3. O Neolítico e a Revolução 

Agrícola. 

2.4. O surgimento das cidades. 

2.5. Filme a escolher 

3-O POVOAMENTO DA 

AMÉRICA  

O ser humano chega a América 

      3.1 Como viviam os primeiros 

americanos. 

 3.2 O povoamento do Brasil 

Sustentabilidade 

 

➢ Explicação oral, 

trabalhos práticos, 

como a simulação 

da construção da 

própria história. 

➢ Demonstração por 

meio do áudio 

visual,  

➢ Exercícios com 

base no livro 

texto. 

 

1. Avaliação escrita 

bimestral (5 pontos) 

2. Estudos dirigidos com 

pontuação a ser 

definida de acordo com 

o desenvolvimento do 

conteúdo. 

3. Trabalhos orais e 

escritos com pontuação 

a ser definida de acordo 

com o 

desenvolvimento dos 

estudos. 

4. Os alunos que tiverem 

dificuldade de atingir 

os objetivos de 

aprendizagem 

propostos nesse 

planejamento terão a 

oportunidade de vir 
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2º Bimestre 

- Aprender a localização geográfica e 

conhecer as classes sociais do Egito e do 

Reino Cuxe. 

-Aprender o conceito de politeísmo  

 3.3 A vida dos primeiros 

habitantes do Brasil 
em horário contrário 

uma vez por semana 

para uma aula de 

reforço com a própria 

professora. 

5. Todos os bimestres 

haverá um filme para 

os estudantes verem em 

casa e interpretar em 

debate em sala de aula. 

A pontuação será 

definida em cada 

bimestre. 

6. Observação: Os 

objetivos específicos 

podem ser alterados de 

acordo com o 

desenvolvimento das 

aulas e o andamento de 

cada turma 

1. 1.A CIVILIZAÇÃO 

EGÍPCIA. 

1.1. O Egito e o Rio Nilo 

1.2. Sociedade, religião e escrita 

egípcia. 

1.3. Filme a escolher 

 

2. 2.A NÚBIA E O REINO DE 

CUXE 

2.1. Localização geográfica. 

 

Direiros Humanos 

➢ Explicação oral, 

trabalhos práticos, 

como a simulação 

da construção da 

própria história. 

➢ Demonstração por 

meio do áudio 

visual,  

Mesma do 1º bimestre 
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-Saber da existência e as diferenças das 

escritas egípicas e cuxitas em relação a nossa. 

-Interpretar e comparar as relações 

econômicas entre as sociedades egípcia e 

cuxita com sociedade atual. 

-Saber o sobre o sentido da morte para os 

egípcios e cuxitas. 

- Assistir e interpretar o Filme 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

- Identificar o momento da origem da 

civilização grega e sua localização geográfica. 

-Conhecer o conceito de Democracia e o 

processo de seu surgimento na Grécia 

- Aprender o conceito de mitos e conhecer as 

lendas gregas. 

-Conhecer aspectos gerais das ideias de 

Sócrates, Platão e Aristóteles. 

- Assistir e interpretar o Filme 

 

4º Bimestre 

Identificar o momento da origem da 

civilização romana, sua localização 

geográfica e identificar as relações da 

sociedade romana com as mais recentes 

2.2. Sociedade e Religião 

2.3. Atividades econômicas. 

 

 

 

 

 

 

➢ Exercícios com 

base no livro 

texto. 

 

A CIVILIZAÇÃO GREGA 

1.1.  - A origem da civilização 

grega. 

1.2. A vida política na Grécia. 

1.3. A vida cotidiana na Grécia 

Antiga. 

1.4. Mito, Religião, Arte e 

Filosofia. 

1.5. Filme (a escolher) 

 

 

 

Cidadania ➢ Explicação oral, 

trabalhos práticos, 

como a simulação 

da construção da 

própria história. 

➢ Demonstração por 

meio do áudio 

visual,  

➢ Exercícios com 

base no livro 

texto. 

Mesma do 1º bimestre 

1. A CIVILIZAÇÃO ROMANA 

1.1. A formação de Roma. 

1.2. A República Romana. 

1.3. As guerras de conquista. 

1.4. O Império Romano. 

1.5. A sociedade e a cultura. 

A crise do Império Romano 

Diversidade ➢ Explicação oral, 

trabalhos práticos, 

como a simulação 

da construção da 

própria história. 

➢ Demonstração por 

meio do áudio 

visual,  

Mesma do 1º Bimestre 
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-Aprender o significado de República e o seu 

surgimento. 

-Identificar as relações de poder dentro do 

Império Romano. 

-Conhecer os institutos jurídicos surgidos no 

Império Romano. 

-Assistir e interpretar o Filme 

 

➢ Exercícios com 

base no livro 

texto. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: /7º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): História 

Professor(es): EUNICE RODRIGUES SILVA 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º bimestre 

Conhece um feudo e saber como 

funcionava. 

*Conhecer os grandes reinos africanos e 

como eram as relações antes dos 

europeus chegarem. 

*Saber por que existiram as cruzadas e 

quais eram os interesses de cada classe 

que dela participou. 

*Saber a origem de 4 países europeus 

como nação. 

*Saber o conceito de reforma  e 

contrarreforma e como esses eventos 

influenciaram o mundo atual. 

 

 

 

2º Bimestre 

1º bimestre 

Feudalismo aspectos gerais 

A África dos Reinos Islamizados 

As cruzadas 

A formação dos Estados Europeus 

Reforma Protestante e a 

Contrarreforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º bimestre 

Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos Humanos 

 

1.Leitura paragrafada 

2. Aula expositiva 

3. Iconografia 

4.Produção de resenhas 

com filmes 

5. Trabalho em dupla 

6.Trabalho em grupo 

7. Pesquisa na sala de 

informática  

-Avaliação escrita 

bimestral (5 pontos) 

-Estudos dirigidos com 

pontuação a ser definida 

de acordo com o 

desenvolvimento do 

conteúdo. 

-Trabalhos orais e 

escritos com pontuação a 

ser definida de acordo 

com o desenvolvimento 

dos estudos. 

-Todos os bimestres 

haverá um filme para os 

estudantes verem em casa 

e interpretar em debate 

em sala de aula. A 

pontuação será definida 

em cada bimestre. 
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* Conhecer como as monaquias 

nacionais se relacionaram com os 

sistema financeiro da época. 

*Conhecer como viviam os povos da 

América antes de Cristovão Colombo 

encontrar o continente. 

*Conhecer e interpretar as relações entre 

portugueses e povos que viviam no 

Brasil.  

 

3º bimestre 

* Conhecer e interpretar as relações entre 

espanhóis  e povos que viviam na 

América espanhola. 

*Saber da existência de colonizações de 

outros países europeus e sua influência 

para a América e África. 

*Conhecer todas as etapas do segundo 

ciclo econômico brasileiro. A fabricação 

do Açúcar. 

 

 

 

 

 

4º bimestre 

 

* Conhecer como 300 anos de 

escravidão afeta os brasileiros mais 

3. O fortalecimento das 

Monarquias Nacionais 

4. Os povos pré-colombianos 

(Incas, Maias e Astecas) 

5. A Expansão Portuguesa. 

. 

 

 

 

 

3º bimestre 

 

6. As grandes Navegações 

6.1. A Expansão Espanhola 

6.2. A colonização inglesa, 

francesa e holandesa. 

6.3. A economia açucareira 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º bimestre 

1.1. A escravidão e resistência 

1.2. A presença dos holandeses 

no Brasil 

10.Revolução Industrial Inglesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade 

 

 

-Os alunos que tiverem 

dificuldade de atingir os 

objetivos de 

aprendizagem 

propostos nesse 

planejamento terão a 

oportunidade de vir em 

horário contrário uma 

vez por semana para 

uma aula de reforço 

com a própria 

professora. 

-Atenção: A avaliação 

escrita bimestral (5,00) e 

as outras somadas (5,00). 

Estejam atentos, planeje-

se e o mais importante, 

estude. 

 

Observação: Os 

objetivos específicos 

podem ser alterados de 

acordo com o 

desenvolvimento das 

aulas e o andamento de 

cada turma. 
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pobres e analisar as relações atuais entre 

as pessoas brasileiras.  

*Como a presença holandesa afetou a 

economia açucareira. 

*Conhecer aspectos gerais da revolução 

Industrial Inglesa. 

*Conhecer a mineração, terceiro ciclo da 

economia brasileira e como ela 

modificou o sudeste e o Brasil da época. 

 

 

(aspectos gerais) 

11. Mineração 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 
 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 6º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es):Língua Portuguesa 

Professora: MARIA DO SOCORRO NEPOMUCENO 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 

avaliação para 

aprendizagens 

1º Bimestre 

 - Desenvolver a leitura compreensiva e 

interpretativa, oralidade e produção textual. 

- Reconhecer, identificar e aplicar as classes 

de palavras. 

- Reconhecer as principais diferenças 

tipológicas e de gêneros textuais 

- Utilizar ao produzir textos, conhecimentos 

linguísticos. 

- Leitura de textos instrucionais. 

- Leitura de fábulas, anedotas, lendas, etc. 

-Produção de gêneros textuais. 

- Produção de textos verbal e não verbal. 

- Fonoortografia 

- Encontros vocálicos e consonantais. 

- Dígrafos. 

- Dífonos. 

- Sílaba. 

Sustentabilidade - Atividades de 

fixação ; 

- Leitura 

- Atividades em 

folha xerocada; 

- Prova bimestral 

-Avaliação literária 

- Trabalhos 
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2º Bimestre 

- Aprimorar a leitura, compreensiva e 

interpretativa, oralidade e produção textual. 

- Entender e aplicar regras ortográficas. 

- Conhecer, identificar e aplicar classes de 

palavras. 

- Utilizar ao produzir textos, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais. 

- Substantivo – gênero, número e grau 

- Adjetivo 

- Adjetivos Pátrios 

-Locução adjetiva 

- Artigos definidos e indefinidos 

-Tipos e gêneros textuais  

• Narração 

• Elementos da narrativa 

Direitos 

Humanos 

 

- Atividades de 

fixação ; 

- Leitura 

- Atividades em 

folha xerocada; 

-Prova bimestral 

-Avaliação literária 

- Trabalhos 

3º Bimestre 

- Desenvolver a leitura compreensiva 

interpretativa. 

- Reconhecer, identificar e aplicar as classes 

de palavras. 

- Utilizar ao produzir textos, recursos de 

coesão referencial e recursos semânticos. 

• Sentido denotativo e conotativo 

     - Pronomes pessoais, possessivos, 

demonstrativos 

•Numeral- classificação 

Criação de relato pessoal 

• Produção de narrativas em 1ª e 3ª pessoas 

• Criação de diálogo 

• Criação de textos narrativos e expositivos 

• Elaboração de histórias em quadrinhos 

 

Diversidade - Atividades de 

fixação ; 

- Leitura 

- Atividades em 

folha xerocada; 

-Prova bimestral 

-Avaliação literária 

- Trabalhos 

4º Bimestre 

 

-Desenvolver a compreensão, oralidade e 

produção textual. 

- Compreender, identificar e aplicar tempos 

e modos verbais de verbos regulares. 

-Utilizar ao produzir textos, recursos de 

coesão referencial e recursos semânticos 

 Verbo: tempos verbais e modo inficativo 

•Interjeição 

•Frases 

•Pontuação. 

-Verbos – tempos, números e pessoas do 

indicativo 

 

Cidadania - Atividades de 

fixação; 

- Leitura 

- Atividades em 

folha xerocada; 

-Prova bimestral 

-Avaliação literária 

- Trabalhos  
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 7º ANO  

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): Língua Portuguesa 

Professora: Celina Silva Pereira/ Maria do Socorro Nepomuceno 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos Transversais4 Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º bimestre 

- Localizar informações explícitas e 

implícitas em textos lidos. 

-Valer-se da linguagem para 

melhorar suas relações pessoais, 

sendo capaz de expressar seus 

sentimentos, ideias, opiniões, bem 

como de acolher, interpretar e 

considerar os dos outros. 

-Usar conhecimentos adquiridos por 

meio da prática de reflexão sobre a 

Língua para expandir possibilidades 

de uso da linguagem e análisecrítica. 

-Comparar notícias e reportagens 

sobre um mesmo fato em diferentes 

mídias. 

-Reconhecer recursos de coesão 

referencial. 

 

- Conversação espontânea. 

-Leitura de crônicas e contos de 

autores brasileiros. 

-Leitura de textos jornalísticos 

ligados ao eixo transversal. 

-Criação de anúncios e 

classificados. 

-Elaboração de manchetes e 

notícias. 

-Produção e de textos publicitários 

(propaganda e jingles). 

-Gênero, número e grau do 

substantivo e do adjetivo, gênero e 

número do artigo, gênero e número 

dos numerais e dos pronomes, 

preposição. 

-Sinônimos, antônimos, parônimos, 

homônimos. 

-Estudo da coesão referencial 

(substituição de substantivos por 

Sustentabiliade 

 

-Oficina para 

conhecimento 

mútuo dos alunos. 

-Oficinas de escrita. 

-Roda de leitura. 

-Vídeos. 

-Apresentação oral e 

escrita de trabalhos 

em grupo. 

-Aula expositiva. 

Atividades de 

fixação. 

 

Prova bimestral. 

Atividade interdisciplinar 

Estudos dirigidos. 

Avaliação da produção de 

texto. 

Observação daparticipação 

em sala. 
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sinônimos, uso de pronomes 

anafóricos). 

2º Bimestre 

- Localizar informações explícitas e 

implícitas em textos lidos. 

-Valer-se da linguagem para 

melhorar suas relações pessoais, 

sendo capaz de expressar seus 

sentimentos, ideias, opiniões, bem 

como de acolher, interpretar e 

considerar os dos outros. 

-Identificar em textos a estrutura 

básica da oração: sujeito, predicado, 

complemento. 

Conversação espontânea. 

Leitura e compreensão de textos 

ligados ao eixo transversal. 

Leitura de crônicas e contos 

deautores brasileiros 

Planejamento e produção de 

entrevistas orais. 

Características de carta de 

solicitação e reclamação. 

Sintaxe: Sujeito simples e 

composto. 

Direitos Humanos 

 

Oficinas de escrita. 

Roda de leitura. 

Vídeos. 

Apresentação oral e 

escrita de trabalhos 

em grupo. 

Aula expositiva. 

Atividades de 

fixação. 

Prova bimestral. 

Atividade interdisciplinar. 

Estudos dirigidos. 

Avaliação daprodução de 

texto. 

Observação da 

participação em 

sala. 

3º Bimestre 

Localizar informações explícitas e 

implícitas em textos lidos. 

Valer-se da linguagem para melhorar 

suas relações pessoais, 

sendo capaz de expressar seus 

sentimentos, ideias, opiniões, bem 

como 

de acolher, interpretar e considerar os 

dos outros. 

Identificar em textos a estrutura básica 

da oração: sujeito, predicado, 

complemento 

Reconhecer nos textos o verbo como 

núcleo das orações. 

Utilizar modos e tempos verbais na 

Conversação espontânea. 

Leitura e compreensão de textos 

ligados ao eixo transversal. 

Leitura de crônicas e contos de 

autores brasileiros 

Reconhecer em textos efeitos de 

sentido: conotação e denotação e 

figuras de linguagem. 

Predicado nominal e verbal. 

Termos essenciais, integrais e 

acessórios da oração. 

Conjugação verbal. 

Cidadania 

 

- Oficinas de escrita. 

Roda de leitura. 

Vídeos. 

Apresentação oral e 

escrita de trabalhos 

em grupo. 

Aula expositiva. 

Atividades de 

fixação. 

 

Prova bimestral. 

Atividade interdisciplinar. 

Estudos dirigidos. 

Avaliação daprodução de 

texto. 

Observação da 

participação em 

sala. 
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produção de textos. 

Identificar em textos a estrutura básica 

da oração: sujeito, predicado, 

complemento. 

4º Bimestre 

Localizar informações explícitas e 

implícitas em textos lidos. 

Valer-se da linguagem para melhorar 

suas relações pessoais, 

sendo capaz de expressar seus 

sentimentos, ideias, opiniões, bem 

como considerar os dos outros. 

 

Identificar em textos períodos 

compostos nos quais duas orações 

são ligadas por vírgula ou por 

conjunções. 

- Conversação espontânea. 

Leitura e compreensão de textos 

ligados ao eixo transversal. 

Leitura de crônicas e contos de 

autores brasileiros 

Revisão dos gêneros de texto 

trabalhados no ano: reportagem, 

entrevista, texto publicitário, carta 

de reclamação e solicitação. 

Sintaxe: frase, oração e período. 

Período simples e período 

composto. 

Uso de vírgula. 

 

Diversidade Oficinas de escrita. 

Roda de leitura. 

Vídeos. 

Apresentação oral e 

escrita de trabalhos 

em grupo. 

Aula expositiva. 

Atividades de 

fixação. 

 

Prova bimestral. 

Atividade 

interventiva. 

Estudo dirigido. 

Avaliação da 

produção de texto. 

Observação da 

participação em 

sala. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 6º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): GEOGRAFIA 

Professora: DENISE ALVES 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º BIMESTRE 

 Compreender a importância da 

Geografia, seus conceitos 

norteadores e a relação entre o 

homem e a natureza; 

- Conhecer o espaço geográfico na 

relação entre o homem e a natureza, 

principalmente como homem utiliza 

o espaço para produzir riquezas e a 

possibilidade de produzir no conceito 

de desenvolvimento sustentável; 

- Conhecer os princípios da 

Cartografia e sua importância para a 

compreensão do espaço geográfico; 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

humano com o espaço em que vive 

 

 - Conceitos e importância da geografia; 

- Conceitos dos temas estudados em 

geografia (relevo, hidrografia, 

vegetação, clima, solo, ação antrópica, 

cartografia, aspectos sociais, 

econômicos, políticos, culturais); 

- Definição dos conceitos norteadores 

da geografia: Lugar, Espaço, Paisagem 

e Território; 

- Definição de mapas, globos, 

planisfério. Estudo de escalas e 

principais linguagens dos mapas.  

-Relação homem, natureza e sociedade 

e utilização do espaço para produção de 

riquezas (setores da economia); 

- Conceito de desenvolvimento 

sustentável e suas implicações; 

- Temas da atualidade. 

Sustentabilidade 

 

 

Aulas expositivas com 

resumos dos 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos, 

mapas e desenhos; 

Exibição de vídeos; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e produzidos 

pelo professor (em 

sala e em casa). 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 

Atividades individuais 

feitas em casa 

Atividades individuais e 

em grupo feitos em casa; 

Pesquisas 

individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de 

mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 

 

 

2º BIMESTRE A Terra e o Universo: a galáxia, o 

Sistema Solar, os planetas, a origem do 

Direitos Humanos 

 

Aulas expositivas com 

resumos dos 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 
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Conhecer a localização do planeta 

Terra no Universo, bem como 

conhecer a origem do Universo e dos 

planeta do Sistema Solar; 

- Conhecer os dois principais 

movimentos da Terra e suas 

consequências para a vida no 

planeta; 

- Aprender a se localizar no espaço; 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

humano com o espaço em que vive 

com respeito aos Direitos Humanos. 

 

Universo e do planeta Terra, evolução 

da Terra; 

- Principais movimentos da Terra e suas 

consequências: 

Rotação (fusos horários) 

Translação (estações do ano, solstício e 

equinócio e as zonas térmicas do 

planeta); 

- Localização geográfica: 

● orientação geográfica (rosa dos 

ventos: pontos cardeais, 

colaterais e subcolaterais) e  

● coordenadas geográficas 

(latitude e longitude) 

- Temas da atualidade. 

 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos, 

mapas e desenhos; 

Exibição de vídeos; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e produzidos 

pelo professor (em 

sala e em casa). 

Atividades individuais 

feitas em casa 

Atividades individuais e 

em grupo feitos em casa; 

Pesquisas 

individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de 

mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 

 

 

3º BIMESTRE 
Conhecer as principais características 

das esferas da Terra (BIOFERA, 

LITOSFERA, HIDROSFERA e 

ATMOSFERA); 

- Conhecer as principais 

característica  da Litosfera, com 

detalhamento do relevo terrestre: 

- Conhecer a ação das águas e as 

paisagens da Terra; 

- Conhecer o climas terrestres e do 

Brasil; 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

As esferas da Terra, aspectos gerais e: 

* Biosfera (seres vivos, seres não vivos, 

ecossistemas, biomas terrestre, ênfase 

nos biomas do Brasil); 

* Litosfera (recursos renováveis e não 

renováveis, deriva dos continentes e 

placas tectônicas) e estudo do relevo 

(fatores de transformação naturais e 

pela ação antrópica, intemperismos); 

* Hidrosfera (águas continentais e águas 

oceânicas) 

* Atmosfera (clima: mudanças 

climáticas, climas da Terra e clima no 

Brasil). 

Cidadania 

 

Aulas expositivas com 

resumos dos 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos, 

mapas e desenhos; 

Exibição de vídeos; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e produzidos 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 

Atividades individuais 

feitas em casa 

Atividades individuais e 

em grupo feitos em casa; 

Pesquisas 

individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de 

mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 
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humano com o espaço buscando 

saber dos direitos e deveres do 

cidadão diante do respeito ao espaço 

geográfico. 

- Temas da atualidade pelo professor (em 

sala e em casa). 

 

4º BIMESTRE 
Conhecer como a ação antrópica é a 

principal causa dos impactos 

ambientais, principalmente quando 

na atividade agropecuária e na 

industrialização das cidades. 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

humano com o espaço, sabendo que 

é necessário respeita diversidade em 

todos os seus aspectos.   

. 

Principais características da urbanização 

do mundo e no Brasil; 

- Principais impactos ambientais (chuva 

ácida, inversão térmica, efeito estufa, 

aquecimento global, diminuição da 

camada de ozônio e poluição do ar. 

- Temas da atualidade. 

Diversidade 

 

Aulas expositivas com 

resumos dos 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos, 

mapas e desenhos; 

Exibição de vídeos; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e produzidos 

pelo professor (em 

sala e em casa). 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 

Atividades individuais 

feitas em casa 

Atividades individuais e 

em grupo feitos em casa; 

Pesquisas 

individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de 

mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 7º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): GEOGRAFIA 

Professora: DENISE ALVES 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1° BIMESTRE 

- Conhecer a localização dos 

oceanos, mares, continentes, 

hemisférios, polos, principais 

paralelos que demarcar as zonas 

climáticas da Terra e meridianos, 

interpretando a dinâmica espacial 

do planeta. 

- Conhecer a localização 

(hemisférios, continente) 

dimensão, limites, fronteiras, 

estados, capitais e regiões do 

Brasil. 

- Conhecer os fusos horários 

brasileiros; 

- Conhecer os domínios 

morfoclimáticos do Brasil; 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

humano com o espaço em que 

Cartografia: Localização no globo 

terrestres dos continentes, oceanos e 

mares; 

- Principais Paralelos e meridianos da 

Terra; 

- Mapa do Brasil: localização no globo e 

no mapa mundi, identificação dos limites, 

reconhecimentos de suas fronteiras e 

dimensão; 

- Brasil: Estados, capitais e regiões (mapa 

político do Brasil); 

- Mapa de fusos horários brasileiros; 

- Mapa e definição dos domínios 

morfoclimáticos do Brasil; 

- Conceito de desenvolvimento sustentável 

e suas implicações; 

- Temas da atualidade. 

SUSTENTABIL

IDADE 

Aulas expositivas 

com resumos dos 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos e 

desenhos; 

Elaborar e 

interpretar mapas;  

Exibição de vídeos; 

Construção de 

mapas mentais; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e 

produzidos pelo 

professor (em sala e 

em casa). 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 

Atividades individuais feitas 

em casa 

Atividades individuais e em 

grupo feitos em casa; 

Pesquisas individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 
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vive buscando um 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

2°BIMESTRE 

 

- Conhecer os aspectos 

demográficos do Brasil, 

analisando seus dados com as 

populações de outros países; 

- Conhecer o processo de 

urbanização do Brasil (do campo 

para as cidades); 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

humano com o espaço em que 

vive com respeito aos Direitos 

Humanos. 

 

 

 

 

- Aspectos demográficos brasileiros: 

* Crescimento da população (fatores de 

crescimento e distribuição da população, 

com dados e gráficos do IBGE); 

* Distribuição da população no Brasil por 

idade, sexo e renda, considerando a 

diversidade étnico racial e cultural – 

indígena, africana, europeia e asiática. 

* Migração interna e externa; 

- O campo e as cidades no Brasil:  

* Agropecuária e a atividade extrativa; 

* Espaço rural (concentração de terra, 

reforma agrária, uso do solo) 

* Processo de urbanização 

* Relação campo-cidade 

* Regiões metropolitanas 

* Problemas das cidades brasileiras 

- Temas da atualidade 

 

 

 

DIREITOS 

HUMANOS 

 

 

Aulas expositivas 

com resumos dos 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos e 

desenhos; 

Elaborar e 

interpretar mapas;  

Exibição de vídeos; 

Construção de 

mapas mentais; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e 

produzidos pelo 

professor (em sala e 

em casa). 

 

 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 

Atividades individuais feitas 

em casa 

Atividades individuais e em 

grupo feitos em casa; 

Pesquisas individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 

 

 

3°BIMESTRE     
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- Conhecer a regionalização do 

Brasil, características de cada 

região do Brasil, suas 

desigualdades sociais, modo de 

produção, circulação de 

mercadorias e impactos 

ambientais. 

- Conhecer os aspectos 

geográficos da região 

NORDESTE do Brasil; 

- Conhecer os aspectos 

geográficos na região SUDESTE 

do Brasil; 

- Conhecer os aspectos 

geográficos na região SUL Brasil; 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

humano com o espaço buscando 

saber dos direitos e deveres do 

cidadão diante do respeito ao 

espaço geográfico.  

 

 

- Conhecer os aspectos das principais 

formas de regionalizar o Brasil, através de 

estudo de mapas e dos fatores geográficos 

que definiram características físicas, 

econômicas, sociais e políticas semelhantes 

para as regiões. 

- Região NORDESTE do Brasil 

(características geográficas e problemas de 

cada uma das três sub-regiões do nordeste: 

Zona da Mata, Agreste e Sertão); 

- Região SUDESTE do Brasil (atividades 

produtivas, população, problemas 

ambientais, migrações, áreas 

metropolitanas) 

- Região SUL do Brasil (imigração 

europeia, distribuição da população, 

agropecuária moderna, floresta e campos); 

- Temas da atualidade. 

 

 

CIDADANIA 

 

Aulas expositivas 

com resumos dos 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos e 

desenhos; 

Elaborar e 

interpretar mapas;  

Exibição de vídeos; 

Construção de 

mapas mentais; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e 

produzidos pelo 

professor (em sala e 

em casa). 

 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 

Atividades individuais feitas 

em casa 

Atividades individuais e em 

grupo feitos em casa; 

Pesquisas individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 

 

 

4° BIMESTRE 

 

- Conhecer os aspectos 

geográficos na região NORTE do 

Brasil; 

 

- Região NORTE do Brasil (a importância 

da região para o mundo, a biodiversidade, 

crescimento da fronteira agrícola na região, 

a floresta amazônica, relevo da região, 

atividade extrativa na região, população 

indígena); 

 

 

DIVERSIDADE 

 

Aulas expositivas 

com resumos dos 

conteúdos, leitura de 

textos, apresentação 

de imagens em slides 

 

Participação nos debates e 

discussões em sala; 

Atividades individuais feitas 

em casa 

Atividades individuais e em 

grupo feitos em casa; 
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- Conhecer os aspectos 

geográficos na região CENTRO-

OESTE Brasil; 

- Inteira-se dos fatos da atualidade 

que envolvem a relação do ser 

humano com o espaço, sabendo 

que é necessário respeita 

diversidade em todos os seus 

aspectos.   

 

 

- Região CENTRO-OESTE do Brasil 

(ocupação e povoamento, migração, 

população indígena, agricultura, pecuária, 

ameaças aos ambientes naturais);  

- Temas da atualidade. 

e debates dos temas 

apresentados); 

Produção de textos e 

desenhos; 

Elaborar e 

interpretar mapas;  

Exibição de vídeos; 

Construção de 

mapas mentais; 

Pesquisa individual; 

Exercícios do livro 

didático e 

produzidos pelo 

professor (em sala e 

em casa). 

Pesquisas individual/grupo; 

Produção de textos 

opinativos; 

Produção de mapa/desenho; 

Estudo dirigido bimestral; 

Prova bimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 6º ANO 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular(es): CIÊNCIAS NATURAIS 

Professora: SOLANGE MARIA DUQUE DE LIMA 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 
5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 

avaliação para 

aprendizagens 

1º BIMESTRE 

- Aprender as relações alimentares 

numa cadeia alimentar. 

- Reconhecer os principais biomas 

terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecossistemas 

•Importância e preservação de ecossistemas 

•Níveis ecológicos de organização do indivíduo à 

biosfera 

•Sustentabilidade e conservação 

•Fatores bióticos e abióticos e condições de 

sobrevivência 

•Seres autotróficos e heterotróficos 

•Habitat e nicho ecológico 

•Cadeia alimentar e diferenciação entre seres 

autotróficos e 

heterotróficos 

•Teia alimentar 

•Biomas brasileiros: características gerais, 

determinantes 

ecológicos, fauna e flora 

•Adaptações de seres vivos no Cerrado 

•Aproveitamento de recursos naturais do Cerrado 

•Conhecimentos tradicionais (plantas medicinais e 

gêneros 

sustentabilidade 

 

Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

Pesquisas 

Filmes 

Estudo dirigido 

Seminários 

Discussão 

 

 

Avaliação de CN 

e Avaliações 

Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho 

de Pesquisa/Escrito;  

Avaliação formativa 
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2º BIMESTRE 

- Conhecer alguns tipos de solo. 

- Valorizar o solo e sua preservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º BIMESTRE 

- Compreender a importância da 

água para o planeta. 

- Conhecer tipos de doenças 

transmitida pela água contaminada 

 

 

 

alimentícios) 

•Conservação e manejo de ecossistemas, 

desenvolvimento 

sustentável e educação ambiental e extinção dos 

animais e  plantas; tráfico de animais silvestres 

Puberdade / Higiene / Gravidez 

Solo 

•Solo e ecossistemas 

•Tipos de solo 

•Solo e agricultura (noções de ciclo do nitrogênio) 

•Noções de manejo e conservação do solo 

(assoreamento, 

erosão, correção do solo, queimadas, 

desmatamento,reflorestamento, etc.) 

•Consumo sustentável 

•Lixo: reaproveitamento, reciclagem e coleta 

seletiva 

•Poluição do solo 

•Doenças relacionadas com o solo 

•Noções de higiene 

Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 3º, 4º, 

8º, 13º, 15º, 16º, 17º e 18º) 

Direitos 

Humanos 

 

Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

Pesquisas 

Filmes 

Estudo dirigido 

Seminários 

Discussão 

 

 

 

Avaliação de CN 

e Avaliações 

Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho 

de Pesquisa/Escrito;  

Avaliação formativa 

Água 

•Declaração Universal dos Direitos da Água 

•Estados físicos da água 

•Mudanças de estado físico da água 

•Ciclo hidrológico 

•Recursos hídricos 

•Abastecimento hídrico 

Pressão 

Cidadania 

 

Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

Pesquisas 

Filmes 

Estudo dirigido 

Seminários 

Discussão 

Pesquisas 

Avaliação de CN 

e Avaliações 

Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho 

de Pesquisa/Escrito;  

Avaliação formativa 
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•Noções de flutuação de corpos: densidade, 

empuxo e tensão superficial 

•Água e os ecossistemas terrestres e aquáticos 

•Tratamento da água 

•Tipos de água: potável, destilada, poluída, 

salgada, salobra  termal etc. 

•Uso racional da água 

•Tratamento de águas residuais (esgotos) 

•Poluição da água 

•Doenças relacionadas com a água 

Misturas Homogêneas e Heterogêneas 

Medicamentos 

Filmes 

Estudo dirigido 

Seminários 

Discussão 

 

 

4º BIMESTRE 

-Identificar as camadas de ar que 

envolve a terra. 

- descobrir a importância do ar na 

aerodinâmica envolvendo a história 

da aviação. 

 

Ar 

•Composição do ar 

•Ciclo do oxigênio 

•Atmosfera 

•Camadas atmosféricas 

•Pressão atmosférica 

•Importância do ar para o meio ambiente 

•Efeitos globais da poluição atmosférica 

•Aquecimento global e suas interferências no ciclo 

hidrológico global 

•Poluição do ar 

•Doenças transmissíveis pelo ar 

Sistema Nervoso 

Controle motor e sensorial 

Diversidade 

 

Aulas Expositivas e 

Atividades do livro 

 

Avaliação de CN 

e Avaliações 

Interdisciplinar e 

Literária; Trabalho 

de Pesquisa/Escrito;  

Avaliação formativa 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

  

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: 7º ANO A, B, C e D 

Área(s) de conhecimento/Componente(s) Curricular (es): CIÊNCIAS NATURAIS 

Professora: SOLANGE MARIA DUQUE DE LIMA 

 

 Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 

Estratégias de Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação para 

aprendizagens 

1º BIMESTRE 

Identificar as principais estruturas 

da célula. 

- Saber que a célula é fundamental 

para os seres vivos. 

- Caracterizar os cinco reinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 1. 

A Célula. 

● Descoberta da célula. 

● Teoria celular. 

● Estruturas da célula. 

Células procariontes e eucariontes. 

● Os tipos de células. 

● Células procarióticas e 

eucarióticas. 

● Células: Animal, vegetal e 

Bacteriana. 

Unidade 3. 

Classificação dos seres vivos. 

● Por que classificar? 

● Importância da classificação e 

critérios de classificação. 

● Sistema de classificação 

binominal. 

Os vírus. 

● Estrutura geral de um vírus. 

● Reprodução viral e as viroses. 

Sustentabilidade. 

 

Aulas Expositivas. 

Atividades do livro. 

Pequenos filmes 

didáticos. 

 

Avaliação de CN. Avaliações 

Interdisciplinar e Literária. 

Trabalho de Pesquisa. 

Avaliação formativa. 
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2º bimestre 

 

- Reconhecer as carcterísticas 

gerais das plantas. 

- Identificar as briófitas, 

pteridófitas, gimnosperma e 

angiospermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Reino das Moneras. 

● As Arqueas (Archaea). 

● As bactérias. 

● Estrutura geral das bactérias e 

reprodução. 

● Nutrição das bactérias e uso 

biotecnológico. 

O Reino dos Protoctistas. 

● Algas protistas. 

● Protozoários. 

● Algas pluricelulares. 

 

O Reino dos fungos. 

● Estrutura geral dos fungos. 

● Nutrição dos fungos. 

● Importância dos fungos. 

O ambiente, a saúde e os seres 

microscópicos. 

● Doenças. 

● Transmissão de algumas 

doenças. 

Desequilíbrios Ambientais – História 

da vacinação 

 Avanços da Medicina 

Unidade 4. 

O reino das plantas (I). 

● Características gerais das 

plantas. 

● Células e tecidos das plantas. 

● Nutrição das plantas. 

Direitos 

Humanos 

 

Aulas Expositivas. 

Atividades do livro. 

Pequenos filmes 

didáticos. 

 

Avaliação de CN. Avaliações 

Interdisciplinar e Literária. 

Trabalho de Pesquisa. 

Avaliação formativa. 
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3º bimestre 

- Identificar a raiz, o caule, a folha, 

a flor, fruto e as sementes. 

- Compreender o processo de 

polimização 

 

 

 

4º bimestre 

- Conhecer as características gerais 

dos animais. 

- Identificar algumas parasitoses. 

- Conhecer a diversidade dos 

vertebrados. 

● Fotossíntese e respiração. 

● Classificação das plantas. 

● Plantas com sementes e plantas 

sem sementes. 

 

Unidade 5 

Reino das plantas (II) 

Órgãos de Nutrição dos vegetais. 

● Raiz, caule e folha. 

Órgãos de Reprodução dos vegetais. 

● Flor, fruto e semente. 

Nanotecnologia quântica, robótica, 

Tecnologias Digitais 

Diversidade 

 

Aulas Expositivas. 

Atividades do livro. 

Pequenos filmes 

didáticos. 

 

 

Avaliação de CN. Avaliações 

Interdisciplinar e Literária. 

Trabalho de Pesquisa. 

Avaliação formativa 

 

 

Unidade 6 

Animais Invertebrados. 

● Características gerais e 

classificação dos invertebrados. 

● Poríferos, Cnidários e 

platelmintos. 

● Nematelmintos, moluscos e 

anelídeos. 

Artrópodes e equinodermos. 

Unidade 7. 

Animais Vertebrados. 

● Características gerais dos 

vertebrados. 

● Peixes, anfíbios e répteis. 

● Aves e mamíferos. 

 

Cidadania 

 

Aulas Expositivas. 

Atividades do livro. 

Pequenos filmes 

didáticos. 

 

 

 

 

 

Avaliação de CN. Avaliações 

Interdisciplinar e Literária. 

Trabalho de Pesquisa. 

Avaliação formativa 
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Impáctos Ambientais do uso de 

combustíveis fósseis 

 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS1 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 7º ano do ensino fundamental. 

Área(s) de conhecimento/Componente Curricular: LEM 

Professor: MÕNICA ANGÉLICA SILVA DE SOUZA 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º bimestre 

➢ Compreender e utilizar estruturas 

linguística e gramaticais; 

➢ Oralizar e identificar os vocábulos 

proposto e solicitados no contexto 

de aula. 

 

 

 

 

 

2º bimestre 

➢ Compreender gêneros textuais; 

➢ Compreender , identificar e aplicar 

o verbo can; 

1º bimestre 

➢ ( Revisão) Verb to 

be  e formas 

afirmativa/ negativa 

e interrogativa ; 

➢ Simple past ( Was/ 

were); 

➢ Seasons; 

➢ Month of the year; 

➢ Estrangeirismo 

 

2º bimestre 

➢ Compreensão de 

texto; 

➢ Adjectives; 

➢ Verb can 

➢ Ordinal Numbers 

Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos Humanos 

 

 

 

Os alunos com necessidades 

especiais acompanharão e 

realizarão, junto aos demais, 

as aulas expositivas e as 

atividades práticas com 

materiais concretos. 

Testes, provas e trabalhos 

escritos serão adaptados de 

acordo com a necessidade 

individual de cada um e o 

potencial apresentado em 

cada etapa do processo de 

ensino aprendizagem. 

Aulas expositivas 

Atividades práticas com 

material concreto. 

Testes e provas escritas. 

Trabalhos em grupo. 
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➢ Oralizar , identificar e escrever os 

adjetivos e números ordinais 

solicitados no contexto de aula; 

 

 

3º bimestre 

➢ Compreender gêneros textuais; 

➢ Compreender , identificar e aplicar 

verbos e preposições; 

➢ Compreender e identificar Wh 

questions solicitados no contexto 

de aula. 

 

 

 

 

 

4º bimestre 

➢ Compreender gêneros textuais; 

➢ Compreender , identificar e aplicar 

verbos e plural dos substantivos 

solicitados no contexto de aula; 

➢ Oralizar , escrever e identificar 

partes de casa e as horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º bimestre 

➢ Simple Present;  

affirmative, 

interrogative and 

negative forms 

➢ Preposition of place; 

➢ Wh- Questions 

➢ Compreensão de 

texto; 

 

 

4º bimestre 

➢ Present continuous; 

➢ Plural of nouns; 

➢ Parts of house; 

➢ Hours – What time 

is it?  

➢ Compreensão de 

gêneros textuais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 6º ano do ensino fundamental. 

Área(s) de conhecimento/Componente Curricular: LEM 

Professores: MÔNICA ANGÉLICA SILVA DE SOUZA 

 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos Culturais 
Eixos 

Transversais4 

Estratégias de 5Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de avaliação 

para aprendizagens 

1º bimestre 

✓ Oralizar o alfabeto da Língua 

Inglesa ; 

✓ Compreender e utilizar os 

comandos do dia-a-dia ; 

✓ Oralizar e utilizar números e 

pronomes. 

 

 

 

2º bimestre 

✓ Oralizar e identificar os pronomes  

pessoais singular e plural; 

✓ Compreender , identificar e utilizar 

os verbos e artigos; 

✓ Oralizar e utilizar os objetos 

escolar e membros da família. 

 

 

 

1º bimestre 

➢ The Alphabet ; 

➢ Greetings ; 

➢ Numbers  ( 1 à 30)  

➢ Occupation 

➢ Pronomes pessoais 

➢ Cores 

➢ Estrangeirismo 

 

 

2º bimestre 

Pronomes pessoais; 

Verb To Be  - Formas : 

Afirmativa , negativa e 

interrogativa; 

Members Family; 

School objects; 

Articles  

 

 

Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos com necessidades 

especiais acompanharão e 

realizarão, junto aos demais, 

as aulas expositivas e as 

atividades práticas com 

materiais concretos. 

Testes, provas e trabalhos 

escritos serão adaptados de 

acordo com a necessidade 

individual de cada um e o 

potencial apresentado em 

cada etapa do processo de 

ensino aprendizagem. 

Aulas expositivas 

Atividades práticas com 

material concreto. 

Testes e provas escritas. 

Trabalhos em grupo. 
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3º bimestre 

➢ Oralizar e identificar e escrever os 

números  , dias da semana e 

animais; 

➢ Oralizar , compreender e utilizar 

estruturas gramaticais de uso da 

Língua Inglesa; 

 

 

 

 

 

 

 

4º bimestre 

✓ Oralizar , compreender , escrever 

os uso dos vocábulos estudados; 

✓ Identificar vocabulário proposto e 

solicitado no contexto de aula. 

 

 

 

3º bimestre 

➢ Numbers ( 30 à 60) 

➢ Dias da semana; 

meses 

➢ Animals; 

➢ Pronomes 

demonstrativos ( 

This / That) 

➢ There is / there are; 

 

 

 

4º bimestre 

➢ Sports; 

➢ Prepositions of place  

➢ Fruits; 

➢ Clothes; 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade escolar: CEF 102 NORTE 

Etapas ou modalidades/Ciclo/Bloco/Ano2: 7º ano do ensino fundamental. 

Área(s) de conhecimento/Componente Curricular: Matemática 

Professores: CARLOS MAGNO/ JOSÉ MARQUES 

 

OBJETIVOS de 

Aprendizagem                                 

CONTEÚDOS culturais     

- Retomar as aplicações dos 

números naturais em diferentes 

contextos e conceitos. 

-Interpretar e resolver 

problemas. 

- Ampliar os conceitos sobre 

números inteiros e racionais e 

suas aplicações. 

 

1° bimestre 

-Números Naturais: 

operações, representação na 

reta, leitura, escrita dos 

números, múltiplos e 

divisores. 

-mínimo múltiplo comum 

com ênfase em situações-

problema; 

-Maximo divisor comum 

com ênfase em situações 

problema. 

-Números Inteiros: 

Comparação dos números na 

reta, distâncias, operações e 

resolução de problemas. 

Números racionais: 

identificação, operações 

envolvendo números 

racionais, expressões. 

- Unidades de medidas. 
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- Entender e aplicar as unidades 

de medidas. 

- Reconhecer e explorar 

relações de interdependência 

entre grandezas e suas 

aplicações. 

- Construir procedimentos para 

coletar, organizar, representar e 

interpretar dados. 

- Ampliar e organizar 

conhecimentos sobre sólidos 

geométricos e sua 

representação no espaço. 

- Construir estratégias para o 

cálculo de áreas e volumes e 

aplicar as fórmulas. 

- Aplicar os polígonos, 

poliedros e figuras redondas em 

situações práticas. 

 

2° bimestre. 

- Proporção: grandezas, 

escalas, plantas e mapas, 

outras aplicações, grandezas 

direta e inversamente 

proporcionais; 

- Razão e proporção: 

desconto e acréscimo. 

- Sólidos geométricos: 

poliedros, prismas e 

pirâmides, cilindros, cones e 

esferas. 

 

    

- Compreender os gráficos 

como forma eficiente de 

comunicação e análise de 

informações. 

- Reconhecer a linguagem 

algébrica como instrumento de 

representação e solução de 

problemas. 

3° bimestre. 

- Construir e interpretar 

gráficos: tipos de gráficos, 

pictogramas e aplicações. 

- Médias, mediana e moda. 

- Equações: operações 

algébricas, equilíbrio, 

problemas e interpretação. 
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- Construir estratégias para o 

cálculo de áreas e volumes e 

aplicar as fórmulas. 

 

- Áreas e volumes: unidades 

de medidas, conversões, 

cálculos de áreas e volumes 

e relações entre essas 

unidades. 

 

- Reconhecer e aplicar as 

desigualdades para solução de 

problemas. 

- Ampliar os estudos sobre 

ângulos e sua importância no 

triângulo. 

- Reconhecer os triângulos, 

classificar e propriedades. 

 

4° bimestre. 

- Inequações: desigualdades, 

símbolos, problemas e 

resolução de problemas. 

- Ângulos e triângulos: 

classificação de triângulos, 

congruência, tipos de 

ângulos, ângulos no 

triângulo, Bissetriz. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade Escolar: CEF 102 Norte 

Etapas ou Modalidades/Ciclo/Bloco/Ano: 6º ano 

Área(s) de Conhecimento/Componente(s) Curricular(es): MATEMÁTICA 

Professor: JOSÉ JÚNIOR FURTADO MARQUES / CARLOS MAGNO 

 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 Compreender a evolução histórica dos 

sistemas de numeração 

 Reconhecer as principais características do 

sistema de numeração decimal: contagem, 

base e valor posicional, utilizando a 

composição e decomposição de números 

naturais racionais em sua representação 

decimal  

 Ler, escrever e ordenar números naturais com 

a utilização da reta numérica. 

 Resolver expressões numéricas e situações-

problemas que envolvam as operações de 

adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 1 – Sistema de numeração decimal 

 Um pouco da história dos números 

 Criando símbolos e regras 

 O sistema de numeração decimal e os algarismos indo-arábicos 

 Leitura e escriva de números no sistema de numeração decimal 

 

Unidade 2 – Números Naturais 

 Os números naturais e o processo de contagem 

 A reta numérica e os números naturais 

 

Unidade 3 – Adição e Subtração de Números Naturais 

 As ideias da adição e da subtração 

 Cálculo mental das adições e subtrações 

 Estimando por arredondamento 

 

Unidade 4 – Multiplicação e Divisão de Números Naturais 

 As ideias da multiplicação 

 As ideias da divisão 

 Expressões Numéricas 

 Propriedade distributiva da multiplicação 

 Resolução de problemas 
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 Medindo o tempo 

 

Unidade 5 – Potenciação e Raiz Quadrada de Números Naturais 

 Potenciação 

 Quadrados, cubos e potências 

 O expoente zero e o expoente um 

 Raiz Quadrada 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade Escolar: CEF 102 NORTE 

Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: 6º ANO 

Área de conhecimento/Componente Curricular: Educação Física 

Professor: SIMONE TEIXEIRA ALVES 
 

EIXOS 

TRANSVERSAIS 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS 

ESTRATÉGIAS DE  

ENSINO-

APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS 

DE AVALIAÇÃO 

SUSTENTABILIDADE 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Futsal. 

 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e cooperativos. 

 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais e 

jogos populares. 

 

1º BIMESTRE 

 Compreender a possibilidade do 

esporte como opção de lazer. 

 Compreender o corpo como 

instrumento de expressão e 

sensibilidade, a partir de diversas 

formas de movimento e linguagens. 

 Participar de atividades recreativas 

que possibilitem combinação de 

habilidades motoras básicas e 

introdução de habilidades motoras 

específicas. 

 Vivenciar exercícios de alongamento 

conscientizando-se sobre 

musculaturas diretamente relacionadas 

ao equilíbrio corporal. 

 Conhecer conceitos necessários para a 

prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e conceitos; 

o Procedimentais: como 

fazer; 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 
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DIREITOS 

HUMANOS 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Handebol. 

 Danças: folclóricas e 

populares. 

 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e cooperativos. 

 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais e 

jogos populares. 

 

 

 Vivenciar e valorizar a consciência 

corporal, permitindo o 

autoconhecimento, reconhecendo suas 

capacidades e limitações através de 

atividades rítmicas, expressivas e 

esportivas. 

 Valorizar o outro como agente 

formador, parte integrante do processo 

de aprendizagem. 

 Compreender de forma saudável a 

disputa como elemento inerente à 

competição e não como atitude de 

rivalidade frente aos demais. 

 Vivenciar danças folclóricas e 

regionais, compreendendo seus 

contextos de manifestação. 

 Vivenciar manifestações de danças 

urbanas emergentes, compreendendo 

seu contexto cultural. 

 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e conceitos; 

o Procedimentais: como 

fazer; 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 

 

CIDADANIA 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Vôlei. 

 

 Apropriar-se das regras dos diversos esportes 

para delas fazer uso nas diversas situações 

sociais, organizando a prática esportiva livre 

e contribuindo para a socialização. 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e conceitos; 

o Procedimentais: como 

fazer; 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 
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 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e 

cooperativos. 

 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais 

e jogos populares. 

 

 Resgatar brincadeiras e jogos, vivenciando-os 

para ampliação de oportunidades lúdicas. 

 Valorizar o próprio desempenho em situações 

competitivas, recreativas ou cooperativas 

desvinculadas do resultado. 

 Vivenciar atividades que fortaleçam o 

convívio e o trabalho em equipe. 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade 

e solidariedade, repudiando qualquer espécie 

de discriminação e preconceito, reforçando 

conceitos de cidadania. 

 Reconhecer o potencial do esporte no 

desenvolvimento de atitudes e valores 

democráticos (solidariedade, respeito, 

autonomia, confiança, liderança). 

 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

DIVERSIDADE 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Basquete. 

 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e 

cooperativos. 

 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais 

e jogos populares. 

 

 

 Conhecer e participar de jogos, esportes e 

atividades rítmico-expressivas de forma 

orientada, recreativa, competitiva e suas 

relações com o desenvolvimento de 

capacidades físicas e elementos 

psicomotores. 

 Experimentar a criação e adaptação de regras 

que possibilitem a participação de todos em 

atividades propostas. 

 Vivenciar situações-problema por meio de 

brincadeiras e jogos. 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e conceitos; 

o Procedimentais: como 

fazer; 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 
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 Participar de práticas corporais adaptando 

suas capacidades às características da 

atividade. 

 Perceber, respeitar e valorizar as diferenças 

individuais (gênero, etnias, orientações 

sexuais, classes sociais, biotipos etc.), 

aproveitando situações de conflito como 

momentos de aprendizagem e de valorização 

do diálogo. 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Unidade Escolar: CEF 102 NORTE 

Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: 7º ANO 

Área de conhecimento/Componente Curricular: Educação Física 

Professor: SIMONE TEIXEIRA ALVES 

 

EIXOS 

TRANSVERSAIS 
CONTEÚDOS Objetivos de Aprendizagem 

ESTRATÉGIAS DE  

ENSINO-

APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS 

DE AVALIAÇÃO 

SUSTENTABILIDADE 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Futsal. 

 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e 

cooperativos. 

 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais 

e jogos populares. 

 

1º BIMESTRE 

 Aperfeiçoamento das habilidades 

motoras e as capacidades físicas. 

 Vivenciar exercícios de alongamento 

conscientizando-se sobre musculaturas 

diretamente relacionadas ao equilíbrio 

corporal. 

 Conhecer, interagir e experimentar 

diferentes práticas corporais que 

possibilitem novas aprendizagens de 

movimentos e expressões. 

 Conhecer situações de competitividade 

esportiva, organizadas de forma a 

desenvolver o autocontrole, o desejo de 

superação de si mesmo, a colaboração de 

equipe e o respeito pelo adversário. 

 Conhecer conceitos necessários para a 

prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e 

conceitos; 

o Procedimentais: 

como fazer; 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 
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DIREITOS 

HUMANOS 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Handebol. 

 Danças: folclóricas e 

populares. 

 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e 

cooperativos. 

 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais 

e jogos populares. 

 

 

 Vivenciar e valorizar a consciência 

corporal, permitindo autoconhecimento, 

reconhecendo suas capacidades e 

limitações através de atividades rítmico-

expressivas e esportivas. 

 Compreender processos histórico-sociais 

relacionados a brincadeiras, jogos, 

esportes e atividades rítmico-

expressivas. 

 Compreender de forma saudável a 

disputa como elemento inerente à 

competição e não como atitude de 

rivalidade frente aos demais. 

 Valorizar o outro como agente formador, 

parte integrante do processo de 

aprendizagem. 

 Vivenciar diferentes manifestações 

culturais da dança. 

 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e 

conceitos; 

o Procedimentais: 

como fazer; 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 

CIDADANIA 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Vôlei. 

 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e 

cooperativos. 

 

 Colaborar na organização de 

campeonatos, gincanas e outros eventos 

em âmbito escolar. 

 Criar, recriar e resgatar brincadeiras e 

jogos vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades lúdicas. 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e 

conceitos; 

o Procedimentais: 

como fazer; 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 
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 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais 

e jogos populares. 

 

 Vivenciar variados papéis assumidos no 

contexto esportivo (goleiro, defesa, 

atacante, técnico, torcedor, árbitro).

  

 Valorizar o próprio desempenho em 

situações competitivas, recreativas ou 

cooperativas desvinculadas de resultado. 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, 

dignidade e solidariedade, repudiando 

qualquer espécie de discriminação e 

preconceito, reforçando conceitos de 

cidadania. 

 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

DIVERSIDADE 

 

 Esporte: 

o Modalidade coletiva: 

Basquete. 

 Jogos: adaptados, pré-

desportivos e 

cooperativos. 

 Atividades lúdicas: 

brincadeiras tradicionais 

e jogos populares. 

 

 

 Conhecer e participar de jogos, esportes 

e atividades rítmico-expressivas de 

forma orientada, recreativa, competitiva 

e suas relações com o desenvolvimento 

de capacidades físicas e elementos 

psicomotores. 

 Experimentar a criação e adaptação de 

regras que possibilitem a participação de 

todos nas atividades propostas. 

 Vivenciar situações-problema por meio 

de brincadeiras e jogos. 

 Participar de práticas corporais 

adaptando suas capacidades às 

características da atividade. 

 

 Aulas Teóricas: 

o Conceituais: fatos, 

princípios e 

conceitos; 

o Procedimentais: 

como fazer; 

o Atitudinais: normas, 

valores e atitudes. 

 Aulas Práticas. 

 

 Participação/Rendimento. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas escritas. 

 Postura social. 
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 Perceber, respeitar e valorizar diferenças 

individuais (gênero, etnias, orientações 

sexuais, classes sociais, biotipos, etc.), 

aproveitando situações de conflito como 

momentos de aprendizagem e 

valorização do diálogo. 
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11 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP-2019  

Dimensão de Gestão: Pedagógica  

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Possibilitar as 

aprendizagens, a partir 

da democratização dos 

saberes, em uma 

perspectiva de 

inclusão considerando 

os eixos transversais: 

Educação para a 

Diversidade, 

Cidadania e Educação 

em e para os Direitos 

Humanos, Educação 

para a 

Sustentabilidade. 

Envolver 100% da 

comunidade escolar 

Projetos 

(APÊNDICE) sobre 

inclusão, 

sustentabilidade, 

direitos humanos, 

cidadania e saúde 

Atividades 

desenvolvidas durante 

a execução de cada 

projeto, nas 

coordenações 

coletivas. 

Equipe Gestora 

Professor Estudantes 

Família 

Ano letivo de 2019 

Promover as 

aprendizagens tendo 

como meios básicos o 

Envolver 60% de 

nosso alunado 

Projeto de leitura/ 

interpretação (Projeto 

literatura) e atividades 

Avaliação contínua 

durante as atividades e 

em coodenação 

Equipe Gestora 

Professor e  Família 

Ano letivo de 2019 
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pleno domínio da 

leitura, da escrita e do 

cálculo e a formação 

de atitudes e valores, 

permitindo vivências 

de diversos 

letramentos 

lúdicas de raciocínio 

lógico ( projeto 

OBMEP) 

coletiva sobre o 

desempenho dos 

estudantes 

Promover a adaptação 

e a integração dos 

estudantes portadores 

de necessidades 

educacionais 

especiais. 

Atingir 100% dos 

nossos estudantes 

ANEE’S 

Aplicando o projeto 

(APÊNDICE) sobre 

Inclusão, realizando 

atendimento na Sala 

de Recurso. 

 

Avaliação contínua 

durante as atividades e 

em coodenação 

coletiva sobre o 

desempenho dos 

estudantes 

Equipe Gestora 

Professor Família 

 

Sala de Recurso 

Ano letivo de 2019 

Fornecer melhores 

condições e 

assistência aos alunos 

com dificuldades no 

processo ensino-

aprendizagem. 

Contemplar 80% dos 

estudantes 

Atendimento aos 

estudantes TEF’S com 

acompanhamnento do 

educador social e da 

Equie SAAE. Aula de 

reforço nos horários 

Avaliação contínua 

durante as atividades e 

em coodenação 

coletiva sobre o 

desempenho dos 

estudantes 

Equipe Gestora 

Professor Família 

 

Sala de Recurso 

SAAE 

Ano letivo de 2019 
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de coordenação aos 

estudantes 

Promover o Conselho 

de Classe 

Participativo 

Contemplar 80% da 

comunidade da UE 

Realizar ao final de 

cada bimestre, 

analizando os 

objetivos de 

aprendizagem de cada 

estudante e o 

desempenho e 

avaliação no pré-

conselho como os 

estudantes e o 

professor conselheiro, 

promoverndo a 

autoavaliação do 

estudante e dos 

profesores. 

Coordenação Coletiva Equipe Gestora 

Professor, Família, 

Sala de Recurso 

SAAE 

Ao final de cada 

bimestre 
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Dimensão de Gestão: Resultados Educacionais  

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Melhorar o índice de 

aprovação com 

qualidade de ensino 

Envolver 100% dos 

estudantes 

Aulas participativas 

contemplando 

pedagogia crítica. 

Ações pedagógicas de 

reagrupamentos, aulas 

de reforço em parceria 

com a UnB. 

Atividades 

desenvolvidas durante 

cada bimestre. 

Equipe Gestora, 

Professor, Estudantes 

e Família 

Ano letivo de 2019 

Reduzir o índice de 

avasão escolar 

Envolver 100% de 

nosso alunado 

Motivar o estudante 

aos estudos com aulas 

criativas, tornando-o 

membro participativo 

do processo de 

ensinagem 

Avaliação contínua 

durante as atividades e 

em coodenação 

coletiva sobre o 

desempenho dos 

estudantes 

Equipe Gestora 

Professor Família 

Parceiros 

 

Ano letivo de 2019 

Reduzir a defasagem 

idade X ano 

Envolver 10% de 

nosso alunado 

Incentivar os 

estudantes na 

participação do 

ENCCEJA. Promover 

a realização do 

Avaliação contínua 

durante as atividades 

do bimenste. Realizar 

Projeto Interventivo 

Equipe Gestora, 

Professor e Família 

Ano letivo de 2019 
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Projeto Interventivo, 

com trabalhos 

bimestrais 

 

Dimensão 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. 

Envolver 100% da 

comunidade escolar 

Reunião bimestrais. 

Promover 

comunicação mais 

rápida e eficiente por 

meio do aplicativo 

minha nota, email e 

App’s. Promover, 

quando necessário, 

reuião de orientação 

com o SOE. 

Registro em ata e 

caixa de sugestões 

Equipe Gestora, 

Professor, Estudantes 

e Família 

Ano letivo de 2019 

Assegurar o processo 

de avaliação 

Envolver 100% da 

comunidade escolar 

Avaliação 

institucional quando 

Avaliação 

institucional quando 

Equipe Gestora 

Professor Família 

Ano letivo de 2019 
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institucional mediante 

mecanismos internos e 

externos, a 

transparência de 

resultados e a 

prestação de contas à 

comunidade. 

definida pela SEDF, 

nas coordenações e 

em reuniões do 

Conselho escolar 

definida pela SEDF, 

nas coordenações, em 

reuniões do Conselho 

escolar. 

 

Dimensão de Gestão: Pessoas  

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Permitir ao corpo 

docente e 

funcionários, a 

participação em 

cursos de formção 

continuada. 

Envolver 80% de 

nossos profissionais 

da educaçã 

Incentivar a 

participação em 

Cursos ofertados pela 

EAPE. 

Certificação da 

participação 

Equipe Gestora e 

Professores 

Ano letivo de 2019 

Assegurar a qualidade 

do trabalho dos 

professores e 

servidores 

Envolver 100% os 

professores e 

servidores 

Aquisição de material 

de qualidade, 

organização 

pedagógica e 

Avaliação 

institucional quando 

definida pela SEDF e 

Equipe Gestora 

Professor 

Servidor 

 

Ano letivo de 2019 
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institucional no dia-a-

dia escolar 

nas coordenações 

coletivas 

 

Dimensão de Gestão: Financeira  

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Assegurar 

mecanismos de 

suporte para 

utilização, com 

eficiência, dos 

recursos 

descentralizados 

Envolver 100% dos 

recurso 

Conselho escolar é : 

um conselho 

deliberativo com 

reuniões periódicas de 

uma vez por mês 

definindo a utilização 

dos recursos do PDAF 

e outros assuntos da 

UE. APM: Entidade 

sem fins lucrativos 

com reunião uma vez 

por mês, definindo sua 

participação em 

atividades escolares 

para o ano letivo 

Reunião do conselho Equipe Gestora, 

Professor, Estudantes 

e Família 

Ano letivo de 2019 
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Dimensão de Gestão: Administrativa  

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Trabalhar com 

transparência 

administrativa para o 

bem de toda 

comunidade escolar 

Envolver 100% dos 

professores e 

funcionários 

Receber e utilizar 

recursos materiais 

oriundos da SEDF. 

Realizar campanhas 

para conservação do 

patrimônio e da 

estrutura física da U 

Avaliação 

institucional 

Equipe Gestora, 

Professor, Estudantes 

e Administrativo 

Ano letivo de 2019 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO 

PILOTO 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
 

 

 

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 
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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. 

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. 
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 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. 

Período: 

       Durante o ano 

Envolvidos: 

        Profissionais da EEAA, professores, membros da direção da escola, orientadora e coordenadora pedagógica.  
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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:  
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        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:  

         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;  
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     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. 

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. 

                                                                                    Data: 13 / 03 /2018 
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                                                                           Plano de Ação para a implementação da Proposta Pedagógica 

Orientação Educacional 

Plano de Ação 2019 – Nível Local 

 

 

Eixo 

  Cronograma 

                         Atividades                         F
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01 Ações para implantação e/ou 

implementação do Serviço de 

Orientação Educacional 

 

Obter um espaço adequado para atendimento de estudantes, 

famílias, docentes e demais parceiros. 

 

x x x x x x x x x x x 

 

Criar fichas de atendimento e um arquivo para os 

documentos do SOE. 

 

x x x x        

 

Conhecer a realidade e a clientela da IE. 

x x x x        

02 Ações  no âmbito institucional 

 

Obter um espaço adequado para atendimento. x x x x x x x x x x x 

03 Ações junto ao corpo docente Orientar para a função de professor conselheiro. 

 

x x x x        

Traçar estratégias para o bom rendimento dos estudantes x x x x x x x x x x x 

Trabalhar em parceria para a criação de hábitos de estudos 

 

x x x x x x x x x x x 

04 Ações junto ao corpo discente Orientar para a escolha do representante de turma x x x         

Criar estratégias de hábitos de estudos 

Atendimento em grupo e ou individual 

x x x x x x x x x x x 



 

 

96 

 

Orientação vocacional mostrar os possíveis caminhos para a 

atuação no ensino médio e ampliar o esclarecimento dos 

possíveis caminhos a serem seguidos. 

 

      x x x x x 

05 Ações junto à família Orientar as famílias quando necessário. 

 

x x x x x x x x x x x 

Criar rotinas de estudo. 

 

x x x x x x x x x x x 

Acompanhar as famílias em outros atendimentos quando 

necessário. 

 

x x x x x x x x x x x 

06 Ações junto à rede social Atuar em parceria com a secretaria de justiça com a 

realização de rodas de conversa com alunos e representantes 

da justiça: conselho tutelar, promotoria da infância e 

juventude. 

x x x x x x x x x x x 

Estruturar os possíveis atendimentos na rede de saúde. x x x x x x x x x x x 

Esse plano está sujeito a alteração. 

Em,    03 de abril  de 2019 

. 

                              Chefia imediata 

_______________________________________________                             ___________________________________________________ 

      Gestor/ matrícula         Coordenador Intermediário/ Matrícula 

  Assinatura com carimbo         Assinatura com carimbo 

   

 

                                                                                                      Orientador Educacional 

 

___________________________________________________________________ 

Orientador Educacional/ matrícula 
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SALA DE LEITURA 

 

 

PLANO DE AÇÃO - SALA DE LEITURA 

 

Biblioteca Manuel Bandeira – CEF 102 Norte 

Objetivos Específicos Ações/ Estratégias 

Parcerias 

Envolvidas nas 

Ações 

Público Cronograma Avaliação das Ações 

- Estimular o estudante a frequentar 

as dependências da sala de leitura 

desmistificando a figura do livro 

como um objeto inatingível; 

- Proporcionar um espaço para que 

os professores promovam aulas de 

reforço no período contrário ao das 

aulas dos estudantes; 

- Buscar a valorização física do livro, 

na busca para que os estudantes 

tenham cuidados no manuseio e 

- Realizar ao final de cada bimestre 

sarais com poetas e escritores locais; 

- Criar de uma sortida e abrangente 

gibi teca; 

- Discutir em sala de aula sobre a 

importância da figura do livro no 

registro e transmissão de 

conhecimento e sobre a importância 

de sua preservação. 

- Oferecer oficinas de reciclagem do 

livro. 

- SEDF. 

- Equipe Gestora. 

- Grêmio 

Estudantil. 

- Empresa 

Motorola 

Solutions. 

- Exército 

Brasileiro. 

 - MEC 

Comunidade 

do CEF 102 

Norte. 

Ano letivo 

de 2019. 

 Ocorrerá de maneira 

global e diária 

observando os 

resultados: 

 - da avaliação 

institucional.  

- dos índices de 

rendimento dos 

estudantes, 

principalmente em 

Língua Portuguesa, 
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responsabilidades no que tange aos 

prazos de sua devolução. 

- Fomentar o projeto de Leitura da 

escola. 

- Proporcionar um espaço agradável 

de leitura no horário do intervalo. 

- Auxiliar os estudantes nos 

momentos de pesquisas e realização 

de atividades solicitadas pelos 

professores. 

- Participar ativamente da feira do 

Livro de Brasília. 

- Renovar constantemente o acervo 

dos livros com o apoio das parcerias, 

SEDF, equipe gestora e estudantes. 

- Estimular a leitura de toda a 

comunidade escolar. 

- Organizar a escolha, recepção, 

recolhimento e distribuição do 

PNLD. 

- Adquirir o livro de literatura 

solicitado em cada bimestre de 

acordo com o eixo estruturante. 

- Organizar o empréstimo do livro do 

projeto de literatura de forma que 

todos possam ter acesso no prazo 

estabelecido. 

- Organizar um cronograma de 

agendamento para a utilização do 

espaço de pesquisa tanto para os 

estudantes como para os professores. 

- Estabelecer na coordenação 

coletiva estratégias com os 

professores regentes para o 

atendimento aos estudantes 

facilitando e integrando as atividades 

no momento da pesquisa. 

- Organizar os grupos de estudantes 

para a aquisição de livros na Feira o 

Livro de Brasília. 

- do levantamento da 

quantidade de 

frequentadores e livros 

emprestados no 

decorrer do ano. 

- da quantidade de 

acervo adquirido.  

- do estado de 

conservação do acervo 

ao final do ano letivo. 

- das exposições dos 

trabalhos realizados 

pelos estudantes. 

- do recolhimento e 

conservação dos livros 

didáticos. 
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- Garantir o empréstimo dos livros 

didáticos para todos os estudantes. 

 

 

- Estabelecer cronograma para 

escolha, distribuição e recolhimento 

do PNLD. 

- Buscar suprir junto aos órgãos 

competentes as carências dos livros 

didáticos. 
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Específicos Ações/ Estratégias 

Parcerias 

Envolvidas 

nas Ações 

Público 
Cronogra

ma 
Avaliação das Ações 

 - Oportunizar a iniciação científica 

que contribuirá para a formação 

integral do estudante; 

- Favorecer a inclusão dos 

estudantes com necessidades 

educacionais especiais; 

- Fomentar a implantação do 

Projeto de Inclusão Digital – 

parceria escola e Motorola 

Solutions. 

- Auxiliar os estudantes e os 

professores na utilização das lousas 

interativas e tablets nas aulas. 

- Participar de cursos 

oferecidos pela EAPE em 

busca de um aperfeiçoamento 

constante. 

- Participar das coordenações 

coletivas buscando integração 

com os professores regentes e 

suas atividades. 

- Buscar o estreitamento de 

laços com a Escom /Exército 

Brasileiro para a manutenção 

dos recursos adquiridos com 

o Projeto de Inclusão Digital. 

- SEDF. 

- Equipe 

Gestora. 

- Grêmio 

Estudantil. 

- Empresa 

Motorola 

Solutions. 

- Exército 

Brasileiro. 

 - MEC 

Comunidade 

do CEF 102 

Norte. 

Ano 

letivo de 

2019. 

 Ocorrerá de maneira global e 

diária observando os resultados: 

 - da avaliação institucional.  

- dos índices de rendimento dos 

estudantes. 

- do levantamento da quantidade 

de frequentadores do laboratório 

no decorrer do ano. 

- do estado de conservação dos 

recursos ao final do ano letivo. 

- das exposições dos trabalhos 

realizados pelos estudantes. 
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 - Proporcionar um ambiente 

agradável para o estudo no 

laboratório. 

- Manter em perfeito estado todos 

os recursos tecnológicos utilizados 

para complementar as atividades 

pedagógicas. 

- Estabelecer constante contato com 

o NTE – CRE PPC para a 

manutenção dos equipamentos. 

- Manter a rede WI-FI em 

condições de uso com o apoio das 

parcerias. 

- Implantar softwares atualizados 

no servidor da lousa digital. 

- Manter o laboratório de 

Informático sempre 

preparado e organizado para 

a recepção da comunidade 

escolar. 

- Organizar cronograma de 

atendimento as turmas, aos 

professores e comunidade. 

- Manter o servidor da lousa 

digital preparado para uso. 

- Atualizar os softwares do 

servidor da lousa digital 

. do índice de aprendizagem, 

infrequência e evasão dos 

estudantes. 

- do desenvolvimento e 

adaptação dos estudantes 

portadores de necessidade 

educacionais especiais. 

- da integração do corpo docente 

e discente. 
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SALA DE RECURSO 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSAVÉIS CRONO 

GRAMA 

Informar aos pais dos 

ANEE’s sobre 

funcionamento da Sala de 

Recursos 

Alcançar todos os 

pais/responsáveis 

dos ANEE’s 

Envio de comunicado aos 

pais/responsáveis dos ANEE’s 

Folha de frequência na 

reunião 

 

Professoras da Sala de 

Recursos 

Equipe Gestora 

Fevereiro/ 

2019 

Sensibilizar os alunos da 

escola no processo de 

inclusão e na convivência 

com os ANEE’s 

Realizar as 

oficinas 

pedagógicas em 

todas as salas de 

aulas da escola 

Realização de oficina pedagógica em 

sala de aula que permitirá a 

sensibilização de alunos e 

professores sobre a importância da 

convivência dos ANEE’s com todos 

no espaço escolar (sala de aula, 

recreio, biblioteca, sala de 

informática e na quadra) 

Relatos de 

experiências positivas 

entre alunos e 

professores no 

processo de 

convivência escolar 

Professoras da Sala de 

Recursos 

Equipe Gestora 

Orientadora 

Educacional 

Coordenadoras 

Pedagógicas 

Fevereiro e 

Março/2019 

Estabelecer parceiras 

efetivas com os professores 

Alcançar todos os 

professores 

regentes da escola 

Orientação aos professores na 

elaboração das adequações 

curriculares dos ANEE’s. 

Diferentes atividades 

conforme as 

adequações 

Professoras da Sala de 

Recursos 

Equipe Gestora 

Ao longo do 

ano letivo 
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para consolidar a inclusão 

dos ANEE’s 

 Acompanhamento do desempenho 

escolar dos ANEE’s junto aos 

professores durante todo o ano letivo 

curriculares e de 

acordo com de 

necessidade de cada 

aluno 

Orientadora 

Educacional 

Coordenadoras 

Pedagógicas  

Desenvolver parceira  entre 

Sala de Recursos com a 

disciplina de Educação 

Física para execução do 

Projeto Jogos Interclasses 

Despertar o 

aprender, o 

pensar, o 

descobrir e o lidar 

com sentimentos 

e emoções por 

meio das diversas 

situações de 

aprendizagem. 

Aquisição de 

conhecimento de 

si mesmo e dos 

outros. 

 

Estimulação das habilidades 

cognitivas e motoras 

Desenvolvimento de atividades 

coletivas que estimulam atitudes de 

cooperação e solidariedade entre os 

alunos 

Participação efetiva 

dos ANEE’s nos jogos 

interclasses 

Observação do 

desempenho/crescime

n-to dos alunos 

ANEE’s durante a 

semana dos jogos 

Professoras da Sala de 

Recursos 

Professores de 

Educação 

 

Ao longo do 

ano letivo 



 

 

104 

 

Equipar a Sala de Recursos 

com materiais pedagógicos 

e com enviados do MEC 

Identificar, elaborar e 

organizar recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem 

as barreiras para a plena 

participação dos estudantes 

no processo ensino 

aprendizagem, considerando 

suas necessidades 

específicas. 

Equipar a Sala de 

Recursos com o 

máximo de 

recursos 

multifuncionais 

disponíveis do 

MEC e recursos 

pedagógicos da 

própria escola 

 

 

Organização da Sala de Recursos 

Multifuncional 

 

 

Atendimento aos 

ANEE’s no horário 

contrário das aulas 

Professoras da Sala de 

Recursos 

 

Ao longo do 

ano letivo 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Específicos Ações/ Estratégias 

Parcerias 

Envolvidas nas 

Ações 

Público 
Crono 

grama 

Avaliação 

das Ações 

- Participar da elaboração, da 

implementação, do acompanhamento e da 

avaliação da Proposta Pedagógica. 

- Orientar e coordenar a participação 

docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação 

da Proposta Pedagógica. 

- Articular ações pedagógicas entre os 

professores, equipes gestora e CRE, 

assegurando o fluxo de informações. 

- Divulgar e incentivar a participação dos 

professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela IE, pela CRE PPC e pela 

Subsecretaria de Educação Básica. 

- Realizar semanalmente a coordenação 

coletiva registrando tudo em ata ( livro 

próprio). 

- Manter laço com a coordenadora 

intermediária da GEB PPC. 

- Realizar estudos nas coordenações. 

- Fazer cursos promovidos pela EAPE para 

manter-se atualizada no que se refere às 

questões educacionais proposta pela SEDF 

e pela sociedade como um todo. 

- Realizar dinâmicas de interação para o 

grupo de professores. 

- Verificar as estratégias de avaliação do 

corpo docente aplicada aos estudantes 

- SEDF. 

- Equipe Gestora. 

- Grêmio 

Estudantil. 

- Empresa 

Motorola 

Solutions. 

- Exército 

Brasileiro. 

 - GEB PPC. 

 

Comunida

de do CEF 

102 Norte. 

- Ano 

letivo 

de 2019 

 Ocorrerá de 

maneira 

global e diária 

observando 

os resultados 

das atividades 

propostas da 

PP. 
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- Estimular, orientar e acompanhar o 

trabalho docente no que se refere às 

orientações emanadas pela SEDF. 

- Divulgar, estimular e propiciar o uso de 

recursos tecnológicos, no âmbito da IE, 

com as orientações metodológicas 

específicas. 

- Orientar os professores recém-contratados 

e recém-nomeados quanto ao 

desenvolvimento da Proposta Pedagógica. 

- Propor reflexão avaliativa da equipe, 

objetivando redimensionar as ações 

pedagógicas. 

- Propor ações educativas que visem ao 

avanço de estudos e a recuperação do 

processo ensino e aprendizagem. 

- Propor estudos na coordenação coletiva 

com temas que o grupo docente sentir 

necessidade. 

(escrita, formativa, exercícios, exposições 

etc). 

- Manter bom relacionado com o grupo de 

professores. 

- Estar atenda às orientações emanadas da 

equipe gestora. 

- Fazer a abertura dos turnos juntamente 

com a equipe gestora. 

- Substituir, eventualmente, os professores 

em afastamentos legais. 

- Participar das reuniões de pais. 

 - Acompanhar as atividades da Sala de 

Leitura. 

 - Acompanhar a execução de todos os 

projetos pedagógicos da IE. 
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- Dar suporte aos professores nas 

coordenações individuais. 

- Dar suporte aos professores no pátio 

durante a ministração de aulas e no 

intervalo. 

- Auxiliar a equipe gestora. Fazer a abertura 

dos turnos juntamente com a equipe 

gestora. 

- Verificar o andamento das aulas e as 

carências de professores diariamente. 

- Atender os pais e/ou responsáveis 

acompanhado por um membro da equipe 

gestora. 

- Dar suporte à Sala de Recurso no que se 

refere à inclusão dos estudantes ANEE’s. 

- Acompanhar e dar suporte a equipe 

gestora e corpo docente nas reuniões de 

pais. 
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12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP-2019 

 

A Proposta Pedagógica como integradora dos processos da escola será avaliado constante com o intuito de identificar suas potencialidades e fragilidades 

e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar.  

Utilizaremos as reuniões de pais bimestrais, as coordenações coletivas, os dias letivos temáticos previstos no calendário da SEEDF bem como 

questionários aplicados a toda comunidade escolar. Como forma de garantir o sucesso da Proposta Pedagógica idealizada, fortalecendo as expectativas de um 

trabalho melhor, com adaptações e reformas necessárias a uma educação pública de qualidade. 
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PROJETO ESCOLA CULTURAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Escola Cultural 

 

Responsável: Corpo docente do CEF 102 Norte e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O projeto escola cultural leva os estudantes do CEF 102 Norte ao cinema, teatro, exposições, entre outros assuntos interligados a cultura brasileira. Além 

de conhecer novas culturas, o estudante desenvolve um senso crítico em relação às artes em geral, levando-os a vivenciarem no meio em que vivem. Esse projeto 

será desenvolvido durante todo o ano letivo, sendo flexível ao calendário cultural da cidade. 
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

O referido projeto tem os seus princípios e diretrizes baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da Educação Básica 

da SEEDF. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Uma das grandes dificuldades encontradas na escola está relacionada ao fato do estudante não estar em contato com os meios culturais existentes na 

região. 

Considerando a problemática levantada, surge a necessidade de criar aproximações entre o estudante e o processo cultural por meio de visitações aos locais que 

proporcionem tal conhecimento. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Integrar a escola no meio cultural, despertando no estudante uma nova visão de mundo, enriquecendo e motivando o contexto escolar.  

- Desenvolver a capacidade de observação; 

- Desenvolver um maior interesse do estudante com as artes; 

- Ampliar as informações absorvidas com a observação, mesclando a aula expositiva com ações que tenham produzido resultados concretos deixados pelas 

visitações; 
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- Desenvolver a prática de um bom comportamento em locais públicos. 

 

METODOLOGIA 

 

- Agendamento dos locais alvos. 

- Organização de visita/excursão. 

- Avaliação. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2019. 

 

RECURSOS: Corpo docente e discente, aparelho de som, TV, DVD, microfone, caixa amplificadora, microfone, telefone, ônibus escolar, material de papelaria 

e expediente. 

 

AVALIAÇÃO 

 

O projeto será avaliado por meio da observação do desenvolvimento dos estudantes nas visitas e por meio das atividades apresentadas como: relatórios, 

entrevistas, murais, apresentações e jornal. 
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PROJETO JOGOS INTERCLASSES 

 

“Os esportes são meios eficazes para promover a saúde, a disciplina e a honestidade”.  

(Dom Bosco) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Jogos Interclasses. 

 

Responsável: Corpo docente do CEF 102 Norte e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019 

 

APRESENTAÇÃO 
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O esporte é uma vertente da Educação Física e uma das ferramentas principais da aula. Contribui com a disciplina, com a criação de valores, com a 

socialização dos estudantes e com o desempenho deles em outras áreas. 

A escola que promove o esporte está oferecendo meios ao estudante de adquirir não apenas saúde, desenvolvimento físico e intelectual, mas também a 

aquisição de valores que serão úteis na própria escola e em toda a vida. 

O projeto dos Jogos Interclasses – 2019 trata da organização das atividades desportivas e recreativas promovidas pelo CEF 102 Norte. 

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

O referido projeto tem os seus princípios e diretrizes baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da Educação Básica 

da SEEDF. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto tem por finalidade promover a construção de uma cidadania sadia, crítica, comparativa e consciente nos adolescentes, tornando-os 

participativos como cidadãos no desempenho do seu papel, frente aos seus direitos e deveres, e respeitosos perante os direitos e deveres dos seus semelhantes 

na sociedade em que vivem. Justifica-se este projeto pela necessidade de se resgatar os valores morais e culturais que parecem adormecidos ou esquecidos em 

prol de uma modernidade sem limites materialista que tira do jovem o direito de sonhar, ter esperança e acreditar em uma perspectiva de vida, onde haja uma 

convivência pacifica e harmoniosa, começando pela relação família, comunidade e escola. O projeto pretende por meio de ação preventiva evitar conflitos que 

geram má conduta como: violência, bullying, indisciplina, agressões físicas e verbais, dentro da escola e também na comunidade. 
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Os Jogos Interclasses são promovidos para criar um meio de interação e estimular a prática esportiva entre os estudantes de todas as classes (turmas) que 

disputam desportivamente entre si. 

Os Jogos Interclasses proporcionam aos estudantes maior interação, troca de experiências, novos laços de amizade, conhecimento de regras possibilitando 

a formação de um estudante crítico, ativo e criativo adquirindo competência instrumental, social e comunicativa para organizar e participar de eventos ligados 

ao esporte. 

Os Jogos Interclasses também despertam motivação e treinamento a mais para os estudantes do CEF 102 Norte. 

 

OBJETIVOS 

 

- Conhecer e participar de jogos e esportes de forma orientada, recreativa e competitiva. 

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

- Compreender de forma saudável e disputa como elemento inerente à competição e não como atitude de rivalidade frente aos demais. 

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

- Favorecer a interação dos estudantes da instituição. 

 

METODOLOGIA 

 

- Inscrição dos estudantes nas modalidades oferecidas (futebol, vôlei, dama, xadrez, queimada, ping-pong e outras);  

- Apresentação das regras dos jogos e competições; 

- Abertura dos jogos com cerimônia (hino nacional); 
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- Divisão das equipes dos estudantes por cores 

- Divisão do corpo docente nas modalidades oferecidas;  

 - Realização das competições na área interna e externa da escola (quadra de esportes); 

- Escolha do artilheiro; 

- Escolha da torcida organizada; 

- Premiação das equipes vencedoras com medalhas e certificados. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2019. 

 

RECURSOS 

 

Corpo docente e discente, amigos da escola para serem juízes, quadra de esporte, aparelho de som, TV, DVD, microfone, mesa de totó, caixa 

amplificadora, microfone, materiais esportivos (bola, corda, rede, trave, raquete, mesa de ping-pong, uniforme de times, apito, medalhas etc.). 

 

AVALIAÇÃO 

 

O projeto será avaliado por meio da observação do desenvolvimento dos estudantes nas competições e na postura em sala de aula; da interação, 

valorização e compreensão dos estudantes no que se refere ao convívio e trabalho em equipe. 
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PROJETO RECREIO DIRIGIDO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Recreio Dirigido. 

 

Responsável: Corpo docente do CEF 102 Norte e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O CEF 102 Norte integra o conjunto de escolas da CRE PP/Cruzeiro que desenvolvem projetos a serem aplicados nos recreios das instituições. O projeto 

recreio dirigido conta os seguintes segmentos da comunidade escolar: equipe gestora, professores e auxiliares de educação, com a coordenação da orientadora 

educacional. Tem seu embasamento legal no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 16, inciso IV: Brincar, praticar esporte e divertir-se. 
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

O referido projeto tem seu embasamento legal no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 16, inciso IV: Brincar, praticar esporte e divertir-

se. 

Os seus princípios e diretrizes também encontram-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto tem por finalidade promover a dinamização do recreio/ intervalo, fortalecendo as relações sociais, promovendo um ambiente facilitador para 

a permanência e sucesso escolar do estudante, além de contribuir para minimizar/erradicar os comportamentos agressivos na escola, contribuindo desta forma 

para a promoção de uma cultura de paz no ambiente escolar. 

 

OBJETIVOS 

 

- Resgatar o recreio como espaço relevante para o desenvolvimento biopsicossocial do educando; 

- Integrar os estudantes das diversas turmas e idades em um momento de lazer, desenvolvendo postura mais solidária e harmoniosa; 

- Conscientizar os estudantes da importância da preservação do patrimônio escolar, assim como, da conservação da limpeza e dos objetos; 

- Contribuir para o enriquecimento cultural do estudante; 

- Propiciar o desenvolvimento da auto-estima, da imaginação da criatividade e autoria de pensamento do educando; 

- Contribuir para tornar a escola um espaço prazeroso para os estudantes; 
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- Desenvolver ações de protagonismo infanto-juvenil. 

 

METODOLOGIA 

 

Serão desenvolvidas atividades como: momento literário, valorizando talentos, momentos de criatividade, jogos de mesa, a rádio escolar, caixa de 

variedades (corda, jogos pedagógicos etc). O monitoramento e realização das atividades ocorrerão por meio de uma escala composta pelos membros do corpo 

docente, equipe gestora, coordenação, sala de recurso, SOE, sala de leitura e laboratório de informática. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2019 

 

RECURSOS 

 

Corpo docente e discente, aparelho de som, TV, DVD, microfone, mesa de totó e ping-pong, caixa amplificadora, microfone, materiais esportivos (corda, 

raquete, apito, medalhas etc). 

 

 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação será feita principalmente pela observação e constatação nas mudanças de hábitos e atitudes dos estudantes; os professores têm participação 

direta, pois compõem uma escala de ajuda e orientação nos intervalos do recreio. 

 

 

PROJETO CULTIVANDO A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Cultivando a Interdisciplinaridade. 

 

Responsável: Corpo docente do CEF 102 Norte e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 
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O presente projeto será trabalhado no CEF 102 Norte, durante todo o ano letivo, nos turnos matutino e vespertino, de forma interdisciplinar. Visa o 

fortalecimento e integração entre os profissionais aumentando as possibilidades de um trabalho em conjunto, o que reforçará no estudante, o sentido de unidade. 

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

O embasamento do presente projeto está firmado no Currículo em Movimento da SEDF e nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Conjunto de 

documentos elaborados pelo MEC – no quesito Interdisciplinaridade, promovendo um leque de oportunidades para o entendimento dos diferentes assuntos 

trabalhados nas disciplinas envolvidas, tornando o aprendizado mais eficaz. Bimestralmente serão desenvolvidos temas, eixos transversais, onde todas as 

disciplinas trabalharão em unidade. 

Temas 

 

1º Bimestre: Sustentabilidade 

2º Bimestre: Direitos Humanos 

3º Bimestre: Cidadania 

4º Bimestre: Diversidade 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto tem por finalidade relevar a importância de um trabalho interdisciplinar, o que facilitará ao estudante, um aprendizado de forma dinâmica e 

natural, com a percepção do todo, e das diferentes aplicabilidades das disciplinas estudadas. Ação didática interdisciplinar e contextualizada. 
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OBJETIVOS 

 

- Oferecer ao estudante condições que favoreçam a aquisição de informações globais, assim como, o entendimento de todas as disciplinas estudadas, com a sua 

importância específica, mas interligadas no seu contexto geral. 

- Facilitar o entendimento dos conceitos estudados nas diferentes áreas, evidenciar a importância de todas as disciplinas na formação do estudante. 

- Reforçar o aprendizado dos diferentes assuntos, sem torná-los cansativos ou enfadados. 

- Realizar tarefas curiosas e diversificadas, diminuindo a resistência ou rejeição a algumas disciplinas por parte do estudante. 

- Promover atividades contextualizadas. 

 

METODOLOGIA 

 

- Escolha do eixo transversal por bimestre e de acordo com a necessidade e contexto social atual. 

- Planejamento na coordenação coletiva dos textos e assuntos a serem tratados e trabalhos por todo o corpo o docente integrando-os às áreas do conhecimento. 

- Elaboração de atividades comuns às áreas de conhecimento, como: pesquisas orientadas, elaboração de gráficos, construção de ângulos, produção de textos, 

realização de jogos e debates entre grupos, elaboração de cartazes, aulas expositivas, etc. 

- Elaboração da Avaliação escrita, com base no eixo definido para ser trabalhado no bimestre pelo corpo docente, que norteará toda a avaliação respeitando a 

especificidade de cada área do conhecimento. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 
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PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2019 

 

RECURSOS: Corpo docente e discente, aparelho de som, TV, DVD, microfone, caixa amplificadora, microfone, materiais de expediente e papelaria. 

AVALIAÇÃO 

 

O projeto será avaliado por meio da observação do desenvolvimento dos estudantes nas avaliações escritas, exercícios, nos índices das avaliações em 

rede e por meio das atividades apresentadas como: relatórios, entrevistas, murais, apresentações e jornal. 
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PROJETO HORA CÍVICA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Hora Cívica. 

 

Responsável: Corpo docente do CEF 102 Norte e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O CEF 102 Norte almeja uma educação para além da escola onde os seus estudantes tenham uma postura diferenciada, de respeito, ética e civismo. O 

presente projeto será desenvolvido no CEF 102 Norte durante ano letivo, nos turnos matutino e vespertino, mensalmente. Para a execução se visa também o 

envolvimento da equipe gestora, dos professores, auxiliares e estudantes. 
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - ”A educação para a cidadania requer questões sociais e morais, que sirvam como verdadeiros suportes 

na formação do indivíduo”. Desde 1971, a Lei 5.700, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, torna obrigatório nas Escolas Públicas, 

o canto do Hino Nacional e o hastear da Bandeira. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Entende-se que o civismo é um sentimento que deve ser semeado a todo instante e que deve permear todos os nossos atos públicos, em defesa dos valores 

e práticas assumidas como fundamentais para uma vida coletiva, de modo a preservar a sua harmonia e melhorar o bem estar de todos. Deve-se aprender, desde 

a mais tenra idade, a cultivar o amor e o respeito aos Símbolos Nacionais e em especial à Bandeira Nacional. 

Acredita-se também que a Escola é o local mais apropriado para essa lição, esse aprendizado. É na Escola que se forma o verdadeiro caráter do homem 

civilizado. Do homem comunitário. Do homem cidadão. Cidadania e Civismo fazem parte de um mesmo processo, inerente à vida em sociedade. 

 

OBJETIVOS 

 

- Desenvolver no estudante um comportamento cívico, baseado em valores como: o respeito, a ética e o amor à Pátria, que norteará os princípios, que livremente 

ele escolherá para se relacionar com os outros, tendo nestes conceitos, verdadeiros suportes da vida social, cultural e econômica. 

- Conhecer a letra e a melodia do Hino Nacional, e dos demais. 

- Aplicar ensinamentos relativos à postura e respeito aos Símbolos Nacionais. 
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- Demonstrar que o civismo e a cidadania fazem parte de um mesmo processo inerente à vida em sociedade. 

- Cultivar o interesse pelos eventos Cívicos, realizados em datas comemorativas, locais e nacionais. 

 

METODOLOGIA 

 

Mensalmente, os estudantes são perfilados no pátio da escola, e em presença da Bandeira Nacional, entoam o Hino Nacional, acompanhados pelos 

professores, equipe gestora, auxiliares e pais ou responsáveis que ali se encontrem. A cada mês uma turma, juntamente com o seu professor conselheiro, fica 

responsável pelo momento cívico. De acordo com o eixo transversal e os assuntos da atualidade, a turma responsável poderá fazer uma apresentação ou atividades 

relativas ao citado. 

Em todas as disciplinas, são realizados ensinamentos relativos à postura e respeito aos Símbolos Nacionais, assim como, o estudo da letra do Hino 

Nacional. 

 

MÊS TEMA ANO/TURMA 

MARÇO Semana Distrital de Inclusão Sala de Recurso 

ABRIL Páscoa 9º C / 8º D 

MAIO Semana de Educação para Vida 9º A/ 6ºA 

JUNHO Alimentação Saudável 8º B / 7º A 

AGOSTO Dia do Estudante 8º F / 8º A 

AGOSTO Diversidade 6ºB 
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SETEMBRO Dia da Independência 9º B / 8º E 

OUTUBRO Dia do Professor 9º E / 8º C 

NOVEMBRO Consiência Negra ou Proclamaçao da República 9º F/ 9º D/7º B 

 

Quando convidado em eventos realizados na Escola, o Batalhão da Polícia do Exército envia sua Banda de música, que de forma brilhante, enriquece as 

apresentações. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Comunidade escolar. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2017. 

 

RECURSOS 

 

Corpo docente e discente, aparelho de som, TV, DVD, microfone, caixa amplificadora, microfone, bandeira do Brasil e Brasília, símbolos cívicos, 

projetor, computador, etc. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será feita principalmente pela observação e constatação nas mudanças de hábitos e atitudes dos estudantes bem como na apresentação das 

atividades relativas ao eixo transversal do bimestre. 
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PROJETO ESTIMULAR PARA APRENDER 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Estimular para Aprender. 

Responsável: Sala de Recursos e equipe gestora. 

Localização: CEF 102 Norte. 

Área de abrangência: Corpo discente portador de necessidades educacionais especiais. 

Período de execução: Ano letivo de  2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto será trabalhado no CEF 102 Norte com os ANEE’s em seu       ambiente inclusivo nos turnos matutino e vespertino, para que possam 

beneficiar-se de oportunidades educacionais favoráveis à sua formação pessoal. 

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

A Educação Especial Brasileira segue o que determina a Lei de Diretrizes e Bases - LDB, buscando sempre a inclusão e o melhor atendimento aos 

estudantes portadores de necessidades educacionais especiais. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A função social da escola se revela eticamente quando consegue garantir as aprendizagens de todos. Fundamentado no paradigma da inclusão 

educacional, o presente projeto visa oportunizar aos estudantes ANEE’s, dentro das suas limitações, atividades que permitam a descoberta, a inventividade, a 

criatividade e o relacionamento recíproco entre a resposta e o desafio apresentado pelo professor. 

Ao participar das atividades de Educação Física os estudantes serão estimulados de forma adequada ao seu desenvolvimento, levando-se em conta os 

aspectos do seu comportamento, abordando dentro de suas necessidades momentâneas e respeitando a espontaneidade, emotividade e individualidade. Ela 

procura tratar o estudante sem que haja desigualdades, tornando a auto-estima e a auto-confiança mais elevada através da possibilidade de execuções das 

atividades, consequentemente da inclusão. 

Visa à interação e o desenvolvimento global do estudante, por meio de uma tomada de consciência do seu corpo, situando-se no tempo e no espaço, para 

que ele coordene seus movimentos com desenvoltura. 

 

OBJETIVOS 

 

Visa à interação e o desenvolvimento global do estudante ANEE, por meio de uma tomada de consciência do seu corpo, situando-se no tempo e no 

espaço, para que ele coordene seus movimentos com desenvoltura. 

 

METODOLOGIA 
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- Acompanhar os estudantes nas aulas de Ed. Física por parte dos professores da sala de recurso para o desenvolvimento de atividades conjuntas com todo o 

corpo discente. 

- Desenvolver atividades coletivas. 

- Estimular no corpo discente atitudes de cooperação por meio de dinâmicas e trabalhos em grupo envolvendo os ANEE. 

- Promover a solidariedade na integração por meio de jogos e atividades que respeitem as limitações do estudante ANEE. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Comunidade escolar, principalmente o estudante ANEE. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2018. 

 

RECURSOS: Corpo docente e discente, bolas, cordas, bambolê, raquete, mesa de totó e ping-pong, vai e vem, jogos, aparelho de som, TV, DVD, microfone, 

rede, caixa amplificadora, microfone etc. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será feita pela observação e desempenho dos estudantes nas atividades propostas e demais disciplinas. 
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PROJETO DE LITERATURA 

 

“Uma democracia de qualidade só é possível com uma população que sabe pensar.  

Saber pensar inclui entre outros ingredientes, saber ler”. (Pedro Demo) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Projeto de Literatura. 

 

Responsável: Corpo docente do CEF 102 Norte e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A leitura é um processo ativo de construção de sentidos. Ela amplia vocabulário. Além de levar o ser humano a uma postura crítica e reflexiva diante do 

mundo. Por isso, é preciso saber ler textos de gêneros diversos com as mais diferentes funções e que desenvolvam múltiplos domínios de conhecimento.  

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 
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O referido projeto tem os seus princípios e diretrizes baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da Educação Básica 

da SEEDF. 

Neste contexto, os PCN’s (1998) orientam que o ensino da leitura deve contemplar “elementos outros que o próprio texto escrito” (p.90), isto é, o 

conhecimento prévio, a organização textual entre outros. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os projetos de leitura devem permear todas as disciplinas que estão direta ou indiretamente relacionados à linguagem, a análise e a compreensão de fatos, 

pois a linguagem devido a sua natureza plurissignificativa perpassa todos os campos do conhecimento, daí a responsabilidade dos educadores, 

independentemente da área que atua formar leitores. Pois é a partir da leitura, da percepção, decodificação (sons, letras), segmentação (morfológica, sintática) 

que o educando alcança a compreensão textual e adquire competência de leitura.  

Procedimentos como estes, realizados ao longo do processo ensino-aprendizagem, tendem a contribuir também para que o educando torne-se um “sujeito-

leitor”, não reprodutor da mensagem lida, mas capaz de reconstruir o significado do texto.  

 

OBJETIVOS 

 

- Contribuir para a inserção dos alunos em práticas de leitura e escrita de modo significativo, a fim de fomentar a formação de sujeitos-leitores envolvidos em 

práticas sociais e comunicativas essenciais a compreensão do contexto sócio-histórico-político. 

- Incentivar a leitura de pelo menos um livro bimestralmente. 
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- Fazer com que os estudantes tenham contato com os vários tipos de textos (contos, clássicos, etc.). 

- Proporcionar o aumento do vocabulário dos estudantes. 

- Favorecer a produção textual. 

- Proporcionar a interdisciplinaridade e a integração dos eixos estruturantes. 

 

METODOLOGIA 

 

- Visitas periódicas à Sala de Leitura;  

- Leitura compartilhada com os estudantes;  

- Debate em sala sobre as obras lidas;  

- Criar textos individuais e coletivos com descrição das personagens;  

- Realizar estudos individuais e coletivos dos dados contidos nas obras;  

- Representações artísticas como: Teatro, festival de música, poesia, paródia, cartaz, poemas ou texto publicitário;  

- Vídeos referentes à obra bimestral; 

- Avaliação escrita no final de cada bimestre.  

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2019 
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RECURSOS: Corpo docente e discente, sala de leitura, obras literárias, TV, DVD, microfone, aparelho de som, caixa amplificadora, material de papelaria e 

expediente. 

 

AVALIAÇÃO 

 

O projeto será desenvolvido por todas as disciplinas, durante o ano letivo. Cabe a cada professor avaliar continuamente a melhoria do desempenho do estudante 

na leitura, interpretação e produção escrita. Ao final de cada bimestre os estudantes realizarão uma avaliação escrita com base na obra lida e o eixo estruturante 

estabelecido. 
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PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Projeto de Inclusão Digital – parceria Motorola Solutions e CEF 102 Norte, mediada pelo - Exército Brasileiro. 

 

RESPONSÁVEL 

 

Centro de Ensino Fundamental 102 Norte 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

A partir do ano de 2019 

 

APRESENTAÇÃO 

 

  O presente projeto visa uma proposta de parceria entre a Motorola Solutions e o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte (CEF 102 norte). Esta proposta 

surgiu com o objetivo de realizar a implantação de uma educação digital direcionada para os estudantes do CEF 102 norte. É uma proposta inovadora na Rede 

Pública de ensino do Distrito Federal-DF, por meio da inclusão de lousas interativas e rede WI-FI nas salas de aula, bem como, a utilização de tablet como 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem. 
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

  O Projeto de Inclusão Digital – Parceria entre Motorola Solutions e o CEF 102 Norte, mediada pelo Exército Brasileiro, tem os seus princípios e diretrizes 

baseadas no Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais da SEEDF. 

 Como preconiza o Currículo em Movimento, nos últimos anos, diversas transformações ocorreram na sociedade e, consequentemente, na escola. Uma das 

transformações mais evidentes refere-se às tecnologias. 

 Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, a organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível. A utilização 

de estratégias didático-pedagógicas devem ser desafiadoras e provocadoras, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na 

resolução de problemas apresentados. O ambiente educativo rico em recursos, matérias didáticos atrativos e diversificados e situações problematizadoras que 

contemplem todas as áreas de conhecimento disponibilizados aos estudantes, promove a reconstrução das aprendizagens por meio da ação investigadora e 

criadora. 

  Em um mundo dominado pela tecnologia e repleto de informações, é necessário que o educador seja mediador do processo, por meio de suas intervenções, 

reconhecendo necessidades dos estudantes, sua realidade, considerando-o como ser pensante capaz de agir na sociedade por meio da compreensão do mundo e 

de suas transformações, bem como contribuir com a produção de conhecimento científico. Inserido em um mundo digital, seus processos de construção do 

conhecimento são muito mais dinâmicos, constituindo novas formas de interação com ao outros, utilizando diferentes códigos para expressão e posicionamento 

frente ao mundo. (DCNEB – 2013). Assim contribuindo para a formação integral do estudante, inclusive os portadores de necessidades educacionais especiais, 

já que somos uma escola inclusiva. A Educação especial visa em seu sentido mais amplo, proporcionam condições para a aprendizagem por meio da valorização 

de diversas formas de aprender, de compreender o mundo e de dar significado a ele. A proposta é para que a concretização da aprendizagem seja deslocada do 

estudante e direcionada para procedimentos de ensino. 

JUSTIFICATIVA 
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A Inclusão Digital tem sido uma realidade cada vez mais marcante no processo de ensino dos estudantes do século XXI. Em busca de uma resposta 

concreta, é de extrema importância que as escolas deste Século adotem propostas pedagógicas que favoreçam a inserção da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) dentro do ambiente educacional. Por meio destas tecnologias, as escolas buscam viabilizar projetos educacionais organizados com base na 

integração do diagnóstico da realidade da escola, das práticas pedagógicas adequadas e da organização administrativa, pois, segundo Bocchi e Galasse (2011), 

essas três dimensões são fundamentais para melhorar a qualidade da educação. 

Conforme pesquisa feita pela Fundação Vitor Civita (FVC) em 2009, com professores e estudantes de uma escola pública de São Paulo, o impacto 

positivo ao uso do tablet na escola gerou um aumento na motivação dos estudantes e professores, maior exploração dos temas e conteúdos, melhor interação 

entre os estudantes e professores, auxiliando no cumprimento do conteúdo curricular. As notas dos estudantes nas principais disciplinas aumentaram 

significativamente. 

O incentivo à pesquisa e a possibilidade de utilizar a rede mundial de computadores durante as aulas são fatores importantes para despertar a curiosidade 

e criatividade dos estudantes dentro e fora da sala de aula. Isto ocorre porque a grande maioria dos alunos que estudam em escola públicas não possui 

computadores em casa e nem tampouco internet.  

A agilidade nas pesquisas e no desenvolvimento dos trabalhos escolares é outra vantagem da utilização desses meios computacionais como ferramenta 

de ensino aprendizagem. Ressalta-se, ainda, a economia feita pela não mais utilização do papel, da impressora e dos outros meios de multimídia como televisão, 

DVD, CD, e outros, que são substituídos pelo tablet e lousa interativa. 

A implementação de uma lousa interativa, também conhecida como lousa digital ou quadro interativo, permite que o professor exiba a tela de seu 

computador em uma grande tela para toda a sala. Além disso, a tela é sensível ao toque e permite que professores e estudantes interajam em diferentes jogos, 

exercícios e aplicações. Algumas lousas são equipadas com canetas especiais que permitem interação específica com a lousa. 
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Estudantes de todas as idades e, principalmente, com necessidades especiais e dificuldade de aprendizagem, podem aproveitar os benefícios oferecidos 

pelo tablet no que se referem aos jogos educacionais, as apresentações acadêmicas, pesquisas, interação e comunicação, seja pelo e-mail, seja pelas redes sociais. 

A variedade de aplicativos para todas as matérias é considerável. Os professores podem escolher desde dicionários até mesmo jogos que simulem o espaço, ou 

até mesmo software disponível de forma gratuita para crianças com Necessidades Especiais Educacionais (ANEE) como o de libras, o voicecenter para crianças 

com deficiências auditivas e deficiência visual. 

Cada vez mais indispensáveis na vida cotidiana de todas as pessoas, as redes sociais também têm se adaptado para as demandas escolares. Surgem 

novas plataformas específicas para o universo acadêmico, enquanto outras se adaptam para receber estudantes e professores no melhor ambiente online e sociável 

possível. Neste contexto, alguns professores já possuem seus blogs onde podem passar os conteúdos das matérias e incentivar o hábito de interação professor-

aluno de forma virtual. Futuramente, essa interação será incrementada com a criação de um portal criado pela escola onde os alunos poderão colocar comentários 

e sugestões para enriquecer o espaço informacional desse futuro Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

OBJETIVOS 

 

  Os objetivos estão pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, são 

eles: 

 Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para  a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direito Humanos, Educação para a Sustentabilidade; 

 Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo 

vivências de diversos letramentos; 
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 Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-geográficos, de diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se fundem a sociedade brasileira, latino-america e mundial; 

 Proporcionar uma educação para além da escola, que busque ensinar na perspectiva de investigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por 

meio de relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes; 

 Oportunizar a iniciação científica que contribuirá para a formação integral do estudante; 

 Favorecer a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais; 

 Melhorar os índices de aprendizagem e diminuir a evasão escolar e a infrequência; 

 Promover a interação do corpo docente e discente. 

 

METODOLOGIA 

 

  A proposta consiste na utilização de um servidor na sala dos professores, onde os docentes poderão preparar suas aulas e testá-las na lousa interativa no 

mesmo ambiente. Logo após, será disponibilizado o conteúdo da matéria e os exercícios dentro de uma pasta configurada para sua disciplina no servidor onde 

os alunos, por meio do tablet, poderão acessar o conteúdo e interagir com o professor. Para isso, dentro da sala de aula, haverá uma lousa interativa e um projetor 

multimídia; e para coordenar a imagem entre eles, um computador do professor e um roteador wi-fi para disponibilizar o acesso à internet para o tablet do aluno. 

Desta forma, tanto o aluno quanto o professor conseguem acessar os conteúdos, realizar pesquisas, executar tarefas e interoperar de forma rápida, eficaz e com 

o máximo de aproveitamento escolar inserido no contexto educacional digital. A quantidade de tablets (220) apresentada refere-se ao efetivo máximo de alunos 

no turno matinal, de forma que cada aluno receba um equipamento. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO 
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Corpo docente e discente do CEF 102 Norte 

 

PERÍODO 

 

A partir de 2013. 

  

RECURSOS ENVOLVIDOS 

 

Recursos materiais: 

 

  Para alcançar o objetivo de ser a primeira escola pública do Distrito Federal a utilizar tablets, lousas interativas e rede wi-fi nas salas de aulas, seriam 

necessários seguintes materiais e respectivos custos. 

  

1ª Fase (valores em US$) 

Nº Especificação 
Valor 

Unitário 

Qtd 

Prevista 
Valor final 
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1 

Cabo de rede com as seguintes especificações: a) 

Padrão: UTP. b) Categoria: 5e. c) Comprimento: 

mínimo de 300m. d) Acondicionamento: em caixa 

(de fábrica). 

US$ 134,50 

5 Caixa 

com 

300m 

US$ 672,50 

2 
Computador DELL PRECISION T3500 (Servidor) 

(Estação completa) 

US$ 

4.500,00 
1 

US$ 

4.500,00 

3 Conector RJ45 fêmea Cat5  US$ 0,48 150 US$ 72,00 

4 Conector RJ45 macho Cat5  US$ 0,48 150 US$ 72,00 

5 
Caixa de derivação ¾ tipos “E” não rosqueável para 

o RJ 45 
US$ 5,00 30 US$ 150,00 

6 

Conjunto de materiais necessários para instalação 

física de lousa interativa. OBS: VÁRIOS 

PRODUTOS COMPÕEM A SOLUÇÃO 

OFERTADA.  Canaleta perfil 25 Adaptador perfil 

25 para 2x3/4" Porta equipamento para 3 blocos 

Tomada tipo Bloco NBR 20A Cabo flex #2,5mm² 

Tampa terminal perfil 25 Sealtube 3/4" Box reto 

3/4" Miscelâneos 

US$ 250,00 10 
US$ 

2.500,00 



 

 

143 

 

7 

 D-Link Switch SOHO Gigabit 16x 

10/100/1000Mbps RJ45 PartNumber : DGS-1016D 

Fabricante : D-LINK Garantia : LIFE TIME 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA >INTERFACE DE 

CONEXÃO - Switch c/ 16 portas 

10/100/1000Mbps auto-MDIX, conector RJ45 - 

Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 

1000Base-T somente full duplex >PADRÕES 

SUPORTADOS - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), 

IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab 

(1000BASE-T) >PROTOCOLOS - CSMA/CD 

>RECURSOS SUPORTADOS - Operação 

Plugand Play. 

    

US$ 260,00 
2 US$ 720,00 

8 Roteador wi-fi TPLink   US$ 260,00 14 
US$ 

3.640,00 

9 Eletrocalha US$ 25,00 200 m 
US$5.000,0

0 

10 Estabilizador de Tensão US$ 200,00 20 
US$ 

4.000,00 
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11 
Lousa Interativa Smart Board de 77", Touch Screen 

e Software Smart Notebook 

US$ 3.425,0

0 
04 

US$ 

13.700,00 

12 
Projetor 3LCD EPSON Powerlite S10+ 2600 

Lumens 

US$ 2.500,0

0 
04 

US$ 

10.000,00 

13 Computador para coordenar a lousa interativa 
US$ 1.500,0

0 
04 

US$ 

6.000,00 

14 Suporte para projetor US$ 250,00 04 
US$ 

1.000,00 

15 Tablet US$ 450,00 80 
US$ 

36.000,00 

16 Disjuntor Monofásico de 45A US$ 10,00 10 US$ 100,00 

17 Disjuntor trifásicoprincipal de 63A US$ 40,00 2 US$ 80,00 

18 Caixa de distribuição completa de sobrepor US$ 85,00 1 US$ 85,00 

19 Fio de 2,5mm 

US$ 40,00 

(rolo de 

100m) 

400m de 

cada cor 

(4 cores) 

1600 

metros 

US$ 640,00 

20 Tomadas US$ 7,50 30 US$ 225,00 
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2ª Fase (valores em US$) 

 

Nr Especificação 
Valor 

Unitário 

Qtd 

Prevista 
Valor final 

01 
Lousa Interativa Smart Board de 77", Touch Screen 

e Software Smart Notebook 

US$ 3.425,0

0 
03 

US$ 

10.275,00 

02 
Projetor 3LCD EPSON Powerlite S10+ 2600 

Lumens 

US$ 2.500,0

0 
03 

US$ 

7.500,00 

03 Computador para coordenar a lousa interativa 
US$ 1.500,0

0 
03 

US$ 

4.500,00 

04 Suporte para projetor US$ 250,00 03 
US$ 

750,00 

05 Tablet US$ 450,00 70 
US$ 

31.500,00 

 VALOR TOTAL 
US$ 

54.525,00 

 

21 Barra de eletroduto de 3m Galvanizado US$ 10,00 30 US$ 300,00 

22 Caixa de derivação ¾ tipos “E” não rosqueável US$ 5,00 30 US$ 150,00 

23 Fita Isolante US$ 4,00 5 rolos US$ 20,00 

 VALOR TOTAL 
US$ 

89.626,50 
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3ª Fase (valores em US$) 

 

Nr Especificação 
Valor 

Unitário 

Qtd 

Prevista 

Valor 

final 

01 
LousaInterativa Smart Board de 77", Touch Screen 

e Software Smart Notebook 

US$ 3.425,0

0 
03 

US$ 

10.275,0

0 

02 
Projetor 3LCD EPSON Powerlite S10+ 2600 

Lumens 

US$ 2.500,0

0 
03 

US$ 

7.500,00 

03 Computador para coordenar a lousa interativa 
US$ 1.500,0

0 
03 

US$ 

4.500,00 

04 Suporte para projetor US$ 250,00 03 
US$ 

750,00 

05 Tablet US$ 450,00 70 

US$ 

31.500,0

0 

 VALOR TOTAL 

US$ 

54.525,0

0 
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 Custo total por fase 

Fases Valor  

1ª Fase US$ 89.626,50 

2ª Fase US$ 54.525,00 

3ª Fase US$ 54.525,00 

 

Recursos Humanos: 

 

 Corpo Docente; 

 Corpo Discente; 

 Militares do Exército Brasileiro; 

 Coordenador específico do Projeto. 

 

Recursos Financeiros: 

 

Doação da Motorola Solutions. 

 

Serviços a serem Utilizados: 

 

 Coordenador específico para o Projeto – Carreira Magistério; 



 

 

148 

 

AVALIAÇÃO 

  O Projeto será avaliado constantemente tendo como base o índice de aprendizagem, infrequência e evasão dos estudantes; desenvolvimento e adaptação 

dos estudantes portadores de necessidade educacionais especiais; integração do corpo docente e discente, bem como por meio da avaliação institucional realizada 

conforme o calendário da SEEDF. 
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MOSTRA CULTURAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Mostra Cultural 

 

Responsável: Corpo docente  e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Mostra Cultural surgiu da necessidade em que se encontra a sociedade de conhecer e respeitar a diversidade, de desenvolver a criatividade, o 

senso de pesquisa e responsabilidade bem como os princípios da participação, solidariedade e equidade. 

À medida que a humanidade cresce suas necessidades de intervir no meio em que vivem como membro de diversas culturas acompanham esse 

crescimento. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferentes culturas, classe social, crenças, sexo, etnia ou outras características individuais e sociais. 

( Plano Curricular Nacional) 
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Motivados por um fazer onde os estudantes valorizam as culturas, as diferenças, o outro, o eu e o trabalho coletivo que a equipe de profissionais da escola 

desenvolverá o Projeto Mostra Cultural 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

O referido projeto tem os seus princípios e diretrizes baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da Educação Básica 

da SEEDF. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A  escola deve ser um espaço que permita o estudante pensar, aprender e agir. Com isso o enfrentamento dos problemas e mudanças ocorridos no mundo 

é entendido dentro de sua complexidade de forma crítica, responsável e consciente. 

A Mostra Cultural deverá explorar as diferentes explicações e temas atuais abordados no mundo, os fenômenos da natureza e as transformações 

produzidas pelo homem comparando-os dentro de uma concepção científica, tecnológica e atual bem como relacionando os temas, eixos transversais, onde 

todas as disciplinas trabalharão em unidade. 

 A exposição será uma maneira interessante e diferente de contextualizar todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo. É o momento onde 

todas as ideias serão expostas, driblando a rotina e exercitando a criatividade. Os estudantes utilizarão diversas formas de expressão como teatro, exposição 

de trabalhos escritos, maquetes, música, murais, filmes, jogos, etc.  

 

OBJETIVOS 
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- Fazer o estudante perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente onde vivem e sua influência no mundo. 

- Valorizar a diversidade. 

- Desenvolver trabalhos e ações envolvendo os eixos transversais selecionados para cada unidade de estudo. 

- Desenvolver os princípios de responsabilidade, criatividade, participação, solidariedade, equidade e trabalho em equipe. 

- Respeitar e valorizar a pluralidade cultural na construção da paz. 

- Despertar o interesse pela descoberta e questões sociais. 

- Executar/criar obras de arte com materiais recicláveis, a partir das sobras de materiais diversos como madeira, plástico, papel, tecidos e outros objetos 

extraídos/coletados dos excessos do consumismo humano. 

 - Conhecer aspectos históricos do Distrito Federal, do Brasil e do mundo, relacionando-os à história da arte e suas diversas manifestações artísticas. 

 - Ressaltar o envolvimento social dos estudantes no processo de socialização e de formação da sua cidadania. 

 - Valorizar o patrimônio sociocultural brasileiro respeitando as diversidades a partir da criação de obras de arte que refletem a realidade de cada estudante no 

seu contexto socioeducativo. 

 - Relacionar a História da Arte aos acontecimentos atuais vivenciados pelos estudantes. 

 - Motivar os estudantes em fazer uma obra no contexto de Artes Visuais. 

 - Estimular o interesse e o pensamento crítico dos estudantes no que se refere à Arte Ambiental e a sustentabilidade. 

 - Vivenciar na pratica todo um processo criativo na construção de telas por meio de materiais recicláveis. 

 - Estudar os conteúdos da disciplina estabelecidos nos termos dos Parâmetros  

 

METODOLOGIA 
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 - Planejar, junto com os docentes, os trabalhos que serão desenvolvidos por cada disciplina e interdisciplinariamente, tendo como base os eixos transversais 

selecionados para serem trabalhados em cada unidade. 

- Oportunizar aos estudantes pesquisas em livros, sites, jornais e revistas e visitas a espaços culturais, museus, relacionados à cultura, à arte e as inúmeras 

possibilidades de manifestações artísticas. 

- Executar/criar obras de arte com materiais recicláveis, a partir das sobras de materiais diversos como madeira, plástico, papel, tecidos e outros objetos 

extraídos/coletados dos excessos do consumismo humano. 

- Expor todos os trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano letivo na Mostra Cultural. 

- Os professores de Arte e Ciências serão a mola mestre do referido projeto. 

- O professor de ciências que optar trabalhar com o tema sexualidade participará da exposição com palestra, exposição de cartazes, danças e vídeo. O tema 

sexualidade é uma proposta multidisciplinar com o objetivo de refletir sobre educação, da formação dos hábitos que evoluem da fase infantil para a fase adulta 

e pela transição de um estado de dependência para outro, de sua sexualidade, da responsabilidade, dos deveres e respeito com a mesma. Envolve as relações 

entre educação para a saúde sexual e reprodutiva e prevenção DST/AIDS e drogas para equilíbrio do ser a partir da conscientização e responsabilidade perante 

sua saúde e a dos seus semelhantes tornando-os menos vulneráveis. 

- A Mostra Cultural será realizada no mês de novembro de 2016. Trabalho coletivo, multidisciplinar que apresentará todas as ações desenvolvidas pelos 

estudantes durante o ano letivo em todas as disciplinas. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2019. 
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RECURSOS: Corpo docente e discente; materiais diversos como madeira, plástico, papel, tecidos e outros objetos extraídos/coletados dos excessos do 

consumismo humano; aparelho de som, TV, DVD, microfone, caixa amplificadora, microfone, projetor, computador, etc. 

 

AVALIAÇÃO:  

 

A avaliação ocorrerá por meio da preparação, percepção e aprendizado dos estudantes relacionados a estudos prévios feitos por meio de pesquisas em 

livros, sites, jornais e revistas e em visitas a espaços culturais, museus, relacionados à cultura, à arte e as inúmeras possibilidades de manifestações artísticas, 

que os estudantes podem se expressar, como: pintura, escultura, desenho, objetos, colagens e outros relacionados às artes visuais. A exposição também fará parte 

da avaliação. O principal indicador de sucesso deste projeto é a transformação da escola em um espaço de construção de conhecimento e investigação. 
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PROJETO INTERVENTIVO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Projeto Interventivo. 

 

Responsável: Corpo docente e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A “recuperação de estudos” é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso V, para” prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento”. Para tanto é necessário que ocorram intervenções pedagógicas contínuas com todos os estudantes, sempre que suas necessidades de aprendizagem 

forem evidenciadas. O projeto interventivo apresenta-se como um instrumento dessa intervenção e será, no ano em curso, nos turnos matutino e vespertino. 
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Para seu bom desempenho, espera-se o envolvimento também dos professores, dos auxiliares de educação, dos alunos, e principalmente da família dos 

estudantes que fortalecerão o projeto por meio de acompanhamentos e orientações dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos seus filhos, em suas residências, 

assim como no cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega das tarefas. 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

O referido projeto tem os seus princípios e diretrizes baseados na Lei nº 9.394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento 

da Educação Básica da SEEDF. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em virtude da defasagem de conhecimento acadêmico da série anterior, e para tornar viável a aprendizagem necessária no ano em curso, faz-se necessário 

uma intervenção, no sentido de minimizar as dificuldades encontradas pelos estudos no que se refere aos pré-requisitos, no desenvolvimento das competências 

e habilidades, que lhe foram apresentadas. 

O estudante não será promovido a uma série seguinte, ela apenas aprende aquilo que não conseguiu antes, dando continuidade normal as etapas de estudo, 

na série/ano que está cursando. 

 

OBJETIVOS 

 

 - Identificar por meio da avaliação diagnóstica, as necessidades de cada estudante e organizar os meios de mantê-lo em dia com suas aprendizagens. 
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 - Possibilitar ao estudante, a aquisição dos conhecimentos da série/ano anterior a que se esta cursando, com a finalidade de um maior e melhor desempenho nas 

suas tarefas, fortalecendo o seu aprendizado e colocando-o em igualdade de condições com os demais colegas. 

 - Melhorar a autoestima do estudante. 

 - Resgatar o conteúdo não aprendido na série/ano anterior. 

 - Possibilitar um melhor desempenho das tarefas. 

 - Evitar a evasão escolar 

METODOLOGIA 

 

- Avaliação Diagnóstica. 

- Atividades diferenciadas. 

- Reagrupamentos. 

- Atividades pra casa. 

- Estudos dirigidos. 

- Pesquisas. 

- Monitorias. 

- Portfólios. 

- Autoavaliação. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

 



 

 

157 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2019. 

 

RECURSOS: Corpo docente e discente; materiais diversos como de expediente e papelaria 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação ocorrerá por meio da percepção e aprendizado dos estudantes relacionados aos pré-requisitos necessários para a continuidade da 

aprendizagem bem como por meio das atividades e avaliações escritas para a referida série/ano em curso. 

PROJETO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Avaliação Institucional. 

 

Responsável: Corpo docente e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Comunidade Escolar. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 
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 Uma escola democrática é aquela que tem origem em práticas democráticas, como a elaboração de uma proposta de avaliação institucional com a 

participação de toda a comunidade escolar. Avaliar é necessário. Avalia-se para afirmar valores, ou seja, avalia-se para subsidiar, induzir, provocar mudanças 

em uma dada direção, evidenciando-se que não há neutralidade nos caminhos, nos procedimentos e nos instrumentos que são utilizados em uma atividade ou 

em um processo avaliativo. A avaliação da escola deve ser diferenciada da avaliação da aprendizagem dos alunos, mesmo que ambas estejam bastante 

relacionadas e sejam, inclusive, interdependentes. A avaliação da aprendizagem serve tanto para a análise do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, 

quanto como parâmetro para a avaliação do trabalho do professor. A análise das condições institucionais da escola pode ajudar, diversas vezes, inclusive a 

explicar os resultados da avaliação da aprendizagem e a avaliação da aprendizagem, por seu turno, é um importante referencial para a avaliação institucional. 

Não podemos centrar a avaliação institucional apenas nas pessoas que trabalham nas escolas, sob a pena de esquecermos as responsabilidades dos próprios 

alunos, famílias e Estado para com a educação pública.  

 O CEF 102 Norte por ser uma escola democrática adota o sistema de avaliação institucional há muito tempo tendo como referencial o texto  Indicadores 

de Qualidade na Educação Básica (Ação Educativa, 2007) que foram criados para ajudar a comunidade escolar a avaliar e melhorar a qualidade da escola. 

Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a escola tem condições de intervir para melhorar sua qualidade conforme seus próprios critérios e prioridades.  

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

O projeto baseia-se nas Diretrizes de Avaliação Educacional – Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016 bem como nos Indicadores de 

Qualidade na Educação Básica ( Ação Educativa, 2007). 

 

JUSTIFICATIVA 
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 A Avaliação Institucional é parte integrante de todo o processo de Gestão. A avaliação se constitui em um processo de busca de compreensão da realidade 

escolar, com o fim de subsidiar as tomadas de decisões quanto ao direcionamento das intervenções, visando ao aprimoramento do trabalho escolar. Como tal, a 

avaliação compreende a descrição, a interpretação e o julgamento das ações desenvolvidas, resultando na definição de prioridades a serem implantadas e rumos 

a serem seguidos, tendo como referências os princípios e as finalidades estabelecidos no Projeto da Escola, ao mesmo tempo em que subsidia a sua própria 

redefinição (Sousa, 1995). Fundamentado na colocação do autor Sousa (2007), o CEF 102 Norte elabora uma avaliação institucional com a participação de toda 

a comunidade escolar utilizando como instrumento, questionários, fichas e conversas com a participação de os todos os segmentos existentes na escola. 

 

OBJETIVOS 

 

- Subsidiar as tomadas de decisão dentro da escola. 

- Orientar a prática pedagógica e administrativa da escola visando à melhoria dos serviços prestados. 

- Monitorar a qualidade das ações desenvolvidas no âmbito escolar contribuindo para o bom desenvolvimento dos educandos. 

- Analisar a implantação do PPP bem como suas potencialidades e fragilidades. 

 

METODOLOGIA 

 

- Realização da avaliação Diagnóstica, reuniões, aplicação de questionários, tabulação e divulgação dos resultados, reflexão dos dados colhidos, elaboração de 

estratégias de intervenção e implementação do PPP. Todos os passos são elaborados e realizados pela comunidade escolar. Modelo de avaliação: 
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1º momento: Elaboração de um questionário "A escola que temos, a escola que queremos". Esse instrumento de avaliação será construído com a participação 

dos pais, corpo docente e discente, Direção e auxiliares de educação, com o aval do Conselho Escolar. 

 

2º momento: Tabulação dos resultados. Após a aplicação do questionário será realizada a tabulação dos dados pela coordenação da escola identificando os 

pontos positivos e os que precisam ser melhorados ou incluídos no planejamento da escola. 

 

3º momento: Análise dos resultados. No Dia Letivo Temático estabelecido no calendário escolar da SEDF, onde ocorre uma reunião com toda a comunidade 

escolar, será feito uma análise dos resultados buscando identificar a causa de cada ponto destacado no questionário pelos membros da comunidade escolar. Essa 

análise também poderá ser feita nas reuniões coletivas realizadas as quartas-feiras na escola ou em reuniões extraordinárias realizadas com o Conselho Escolar. 

 

4º momento: Plano de Ação. Após a análise dos resultados será elaborado um plano de ação para amenizar ou transformar os pontos que precisam ser melhorados 

ou incluídos no planejamento da escola identificados na tabulação dos resultados e aprofundados na análise dos resultados. O plano organizará as atividades que 

serão desenvolvidas, as pessoas responsáveis por essas atividades e o tempo necessário para sua execução. 

 

5º momento: Avaliação do Plano de Ação. Após a execução do plano de ação será realizada uma avaliação com toda a comunidade escolar para verificar os 

avanços ou não do que foi planejado bem como os seus dificultadores. A avaliação das ações será realizada continuamente durante todo o decorrer de todo o 

ano letivo. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Comunidade escolar. 
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PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2016. 

RECURSOS: Corpo docente e discente; questionários, materiais diversos como de expediente e papelaria. 

 

AVALIAÇÃO 

Ocorrerá durante toda a ação/ estratégia e procedimentos utilizados para a realização da avaliação institucional bem como por meio da observação da 

transformação do âmbito escolar, serviços prestados e implantação do PPP. 
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PROJETO OBMEP - OLIMPÍADA DA MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: OBMEP – Olimpíadas de Matemática em Sala de Aula. 

 

Responsável: Corpo docente e equipe gestora. 

 

Localização: CEF 102 Norte. 

 

Área de abrangência: Corpo discente. 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Com o intuito de realizar um trabalho pedagógico que contribua na motivação do ensino de Matemática e na formação de cidadãos que façam um estudo 

dos problemas sociais, a partir de dados estatísticos, a coordenação do CEF 102 Norte juntamente com a equipe de professores de Matemática construíram esta 

proposta pedagógica.  

Este projeto visa formar estudantes com melhores resultados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP, e ainda, contribuir 

na formação de cidadãos que interpretam e representam os dados sociais em conceitos estatísticos a partir de realização de atividades lúdicas. 
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As aulas de Parte Diversificada II serão dividas em três momentos: realização de atividades lúdicas – com construção de jogos e/ou participação em 

jogos; realização de atividades embasadas na Olimpíada Brasileira de Matemática – com trocas de experiências e resoluções; e projeto de pesquisa estatística 

de situações ou problemas sociais relevantes para a formação de jovens cidadãos.  

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP) é um projeto voltado para a Escola Pública, seus estudantes 

e professores, que vem criando um ambiente estimulante para o estudo da Matemática. 

Idealizada para ser um projeto de longa duração, a OBMEP se caracteriza por um conjunto de atividades que vão desde a aplicação e correção das provas 

até o Programa de Iniciação Científica realizado em diversas partes do país. Graças a essas atividades, está se formando, gradativamente, uma rede de capacitação 

de estudantes e professores em muitas escolas públicas do país. Dentre essas atividades, destacam-se, no âmbito nacional: 

 

- a produção de material didático que vem sendo amplamente utilizado em vários projetos; 

 - o Estágio dos Professores premiados, que permite a professores de todo o país o contato com material didático de excelência; 

- o Programa de Iniciação Científica Jr. que envolve alunos premiados com bolsa do CNPq, e professores orientadores em polos de atividades espalhados pelo 

país; 

- encontros com alunos premiados e seus professores, visando promover a inovação e o aprimoramento acadêmico nas atividades das escolas participantes da 

OBMEP. 

Em contra partida, para o estudante, podemos enfatizar que a OBMEP promove diretamente e indiretamente: 

- a capacitação e a valorização do pensamento matemático na formação do estudante e do cidadão, contribuindo efetivamente para um bom desempenho escolar 
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e para participação ativa na sociedade; 

- a possibilidade de o estudante criar novos vínculos com a escola e também de mudança de atitude com relação à Matemática. Desta maneira, o estudante sai 

da rotina da sala de aula, interagindo diretamente com colegas e professores, descobrindo a Matemática como linguagem viva de descrição de fenômenos 

naturais, científicos e tecnológicos, com seus métodos próprios de pensamento e de beleza própria; 

- o crescimento da autoconfiança e da autoestima do estudante, à medida que ele desenvolve sua capacidade de resolução de problemas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O CEF 102 Norte vem participando da OBMEP com bons resultados. Já foi contemplado com medalhas de ouro, prata, bronze e menção honrosa nos 

últimos anos. 

No entanto, percebeu-se que o rendimento dos estudantes, não aprovados, vem diminuindo muito na primeira fase da OBMEP, prejudicando os estudantes 

no resultado final da mesma. Assim nasceu a ideia de reservar um momento, em sala de aula, para incentivar uma participação mais consciente na resolução das 

provas e principalmente dando embasamento para a interpretação e resolução de problemas. Uma troca de experiências entre estudantes e estudantes-professores 

para resolver os mais diversos desafios. 

Vale ressaltar que algumas atividades podem ser inseridas durante a realização do projeto, para colaboração no processo ensino aprendizagem. 

Destaque que os estudantes com necessidades de atendimento especiais realizarão atividades adaptadas as suas necessidades, reforçando os conceitos 

matemáticos necessários para seus cotidianos, como operação com dinheiro. 

 

OBJETIVOS 
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- Estimular o estudo da Matemática por meio da resolução de problemas curiosos e desafiadores. Desde problemas de lógica, problemas de olimpíadas anteriores 

e problemas do cotidiano.  

 - Levar a resolução de problemas para sala de aula, enfatizando a interpretação e a abstração de situações problema de uma forma dissociada de notas e associada 

a prazer em prender. 

- Estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos. 

- Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica. 

- Identificar jovens talentos e incentivar sua participação consciente na OBMEP 2019. 

- Incentivar o aperfeiçoamento dos estudantes em resolução de problemas e provas. 

- Contribuir para a integração dos professores da área de Matemática da escola. 

- Promover a autoestima e a segurança na resolução de problemas. 

- Melhorar os resultados dos estudantes, na OBMEP 2019, na primeira e na segunda fase. 

 

METODOLOGIA 

 

A OBMEP é desenvolvida em 2 (duas) Fases, da mesma forma o trabalho do professor será realizado de acordo com o período que se compreende cada 

fase: 

 

Primeira Fase na OBMEP: consiste na aplicação de prova objetiva (múltipla escolha). Dessa Fase, participarão todos os estudantes da escola. 

As aulas serão divididas por áreas temáticas da prova da OBMEP, onde as aulas serão motivadas por atividades lúdicas e de lógica seguidas por listas de 

atividades relacionadas com a área temática.  
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Para uma melhor preparação, serão levados à sala exercícios de provas da OBMEP anteriores, desafios de lógica matemática e problemas diversos - os 

quais serão resolvidos pelos alunos num primeiro momento, e corrigido coletivamente pela turma e o professor, com ênfase na diversidade de resoluções. 

E ainda, seja elaborada uma prova de simulação, com a mesma formatação da OBMEP para uma melhor ambientação dos estudantes na aplicação oficial 

da OBMEP. 

A aplicação das atividades será desenvolvida nas aulas de Parte Diversificada II ou Projeto Interdisciplinar II.  

Os demais professores da escola poderão contribuir para o desenvolvimento de todas as atividades, como interpretação textual de problemas, contribuindo 

assim na abstração dos elementos textuais, não descartando a contribuição todas as outras áreas científicas. Destaque, o professor poderá realizar atividades 

formativas para contribuir nesta abstração, por exemplo, construir revistas em quadrinhos, ilustrações, maquetes e materiais concretos variados. 

 

Segunda Fase na OBMEP: consiste na aplicação de prova discursiva. Para essa Fase, classificam-se 5% (cinco por cento) dos alunos inscritos, pela escola, em 

cada Nível, com melhor desempenho na 1ª Fase. 

Para esta fase será formado um grupo de estudo extraclasse, com reuniões quinzenais, para resolução de provas de segunda fase e acompanhamento de 

formalização de respostas. 

O grupo extraclasse será orientado por um dos professores da equipe de matemática, resolvendo situações problema, nos moldes de questões anteriores 

de OBMEP. E toda equipe fará a correção demonstrando formas diferentes de resoluções. Principalmente, ajudando na redação das resoluções. Nesta fase é 

importante a participação dos professores de Língua Portuguesa para ajudar na correção textual. 

Toda equipe de Matemática da escola é responsável pela elaboração das atividades, prova simulada da OBMEP e acompanhamento de alunos de segunda 

fase. O coordenador de todo o projeto é a coordenadora da área de exatas da escola. 

A elaboração das atividades para a primeira fase será realizada na coordenação específica da área. Cada professor assume a responsabilidade de elaborar 

a lista de questões da OBMEP de acordo com as áreas temáticas. 
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PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2016. 

RECURSOS: Corpo docente e discente; fotocópia de atividades para todos os estudantes, papel ofício A4, na tonalidade rosa, para impressão do simulado 

OBMEP, e dos gabaritos, provas anteriores de OBMEP etc. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações qualitativas durante o processo, em relação ao interesse dos estudantes e consistência das atividades. E ao final de cada fase 

serão analisados os resultados quantitativos para a aprovação na OBMEP. 
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PROJETO REDAÇÃO 

 

Identificação 

 

Título: Escrevendo e reescrevendo seu texto numa perspectiva para a vida cidadã 

 

Responsáveis: Corpo docente e equipe gestora 

 

 

Localização CEF 102 norte 

 

Área de Abragência: corpo discente 

 

Período de execução: Ano letivo de 2019 

 

Apresentação 

 

  A produção textual no Cef 102 norte tem como objetivo contribuir para a formação cidadã de seus discentes. Os temas em debate, em estudo antes da 

produção escrita, poderão ter caráter social de forma que modifiquem alguns pensamentos e comportamentos. 

O projeto visa formar leitores e escritores conscientes de seu papel na sociedade para que tenham melhores resultados nos processos avaliativos que 

surgirão pela vida e que possam avaliar de forma consciente os discursos impostos por segmentos da sociedade e assim possam fazer uma análise crítica e tirar 

suas próprias conclusões e aplicá-las em suas vidas. 

As aulas serão divididas em diferentes momentos, uma vez que o tema em estudo será debatido em outras disciplinas (ciências e geografia) para que os 

alunos entendam que o assunto em estudo faz parte de sua vida acadêmica e que abrange diferentes áreas do conhecimento. É necessário que o estudante entenda 

que os conteúdos em estudo convergem à prática da vida. 
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Princípios  e Diretrizes que norteian o projeto 

 

  A produção textual na escola tem caráter fundamental para formação do aluno na área de Códigos e Linguagens e aplicação nas diferentes disciplinas. O 

aluno deverá entender as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circustancias da situação, da necessidade comunicativa de que participam. Compreender 

e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações  de participação social. Entender e valorizar a leitura como fonte de informação via de acesso a 

mundos criados pela literatura e possibilidade de diferentes leituras. 

O aluno deverá utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, acesso, compreensão e uso de informações contidas nos textos. O letramento  deverá 

ser socializado ao estudante de forma natural abraçando a diversidade no processo de construção de significados, assim como a expressão do pensamento, 

reconhecendo e identificando as principais diferenças tipológicas dos textos. 

 

 

 

 

Justificativa 

 

O CEF 102 norte tem como meta trabalhar a escrita, a produção textual dos alunos de forma a levá-los a ter prazer na leitura e na escrita e que isso seja 

uma ferramenta em suas vidas para fortalecimento da língua escrita e falada. 

Algumas atividades relacionadas à gramática serão utilizadas para melhorar, aprimorar a produção escrita. Ao final de cada tema estudado e debatido o 

texto escrito fluirá de forma natural. 

 

Objetivos  

 

Entender a necessidade da produção escrita para uma vida cidadã  

 Produzir diferentes tipos textuais 

 Identificar elementos que constituem os diversos gêneros orais e escritos produzidos. 

 Reconhecer, identificar e refletir sobre a função da lingua escrita em diferentes situações do cotidiano. 
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Metodologia 

 

A produção textual será desenvolvida uma vez por por semana nas aulas de língua Potuguesa,  os temas debatidos serão os indicados pelo Cúrrículo em 

Movimento da SEDF, como: sustentabilidade, saúde, cidadania e diversidade, bem como, conteudos estudados em outras áres de conhecimento. 

 

Recursos: 

 

Corpo docente e discentes, textos com o tema/assunto em debate, palestras com pessoas da área do assunto em debate ( caesb, ana, ...),papel, lousa digital, 

vídeos, filmes. 

 

Instrumentos avaliativos 

 

Seminários, debates, textos escritos 
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PROJETO EDUCACIONAL INDIVIDUAL 

(PEI) 

 

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 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 
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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. 

 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, 
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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. 

 

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 elequem 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. 
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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 

  

METODOLOGIA 

 

Entender  melhor como o 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.  

 

 

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 
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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 o 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 resseginificação da aprendizagem em casa 

com seu filhos. 

   

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. 
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