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Apresentação 
 

A  Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 103 tem sua  história iniciada em 1999. 

Ao longo desses anos procura-se   adotar metodologias que  permitam formar estudantes 

independentes, criativos, curiosos, aptos às pesquisas e que acreditem que a educação é a base para 

suas conquistas, através da interação e da cooperação entre as pessoas. Como educadores, sabe-

se  que muito se contribui  para a cidadania. Partindo dos princípios formativos que se desenvolvem na 

vida familiar na convivência humana na diversidade na vida escolar e no trabalho. 

 
Com o passar dos anos, o CEF 103 tem a satisfação de constatar que as metas vêm sendo 

atingidas, ao verificar  tanto o desempenho dos estudantes, quanto à procura por esta instituição que a 

cada dia mais se solidifica. 

 
 considerando as especificidades da instituição, que atende famílias de diferentes níveis sociais, 

etnias e grau de escolaridade, desenvolvendo um trabalho que conta com a participação dos pais, 

alunos professores, técnicos e demais servidores, buscando desenvolver uma identidade própria, 

baseada numa atuação pedagógica consistente e participativa. 

 
Nesta perspectiva, esta proposta ainda não está pronta, mas vai sendo construída dia-a-

dia, impulsionada pela busca da excelência. 

 
Nesse sentido, o compromisso de garantir o acesso, a permanência e a efetiva aprendizagem dos 

alunos deve permear  todo o processo de retomada na construção  da Proposta Pedagógica da  

escola. 

A PP foi revisada e atualizada com a participação da comunidade escolar seguindo algumas 
etapas: 

 

 Foi montada uma comissão com participantes de todos os seguimentos da comunidade 

escolar para definição de metas e prioridades para cada etapa garantindo assim a 

participação coletiva na elaboração do documento. 

 Ação coletiva com a comunidade escolar (gestores, coordenadores, professores, 

funcionários, alunos, familiares, representantes da comunidade  e  Conselho  Escolar). 

 Foi trabalhado com seus pares alunos e responsáveis um questionário com o seguinte titulo, 

a Escola que temos e a Escola que queremos com o propósito de sensibilizá-los e incentiva- 

los a participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola , hoje Proposta 

Pedagógica 

 Foram feitos varias reuniões com todos os funcionários, levando  em consideração um  
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maior tempo com os gestores, coordenadores e os professores nas reuniões coletivas para 
levantamentos e analise de dados da escola, onde cada seguimento da escola contribuiu com 
suas principais propostas de melhorias e adequação de cada ambiente e setor da escola. 

 Foram realizadas várias reuniões com a equipe responsável para analise das ações e das 

novas propostas apresentadas. 

 Após o documento revisado foi disponibilizado para que todos os envolvidos tomassem 

conhecimento. 

Histórico 
 

1. Dados da Instituição 
 

1.1. Coordenação Regional de Ensino : CRE Santa Maria 

1.2. Unidade Escolar: CEF 103 

1.3.Níveis/Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental 9 Anos / Anos Finais / EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) Interventiva do 1º e 2º Seguimento da 1ª a 8ª Etapa/Classes Especiais. 

1.4. Endereço Completo : QR 103 Área Especial B Santa Maria DF. 

1.5. Telefone/Fax/e-mail : (61) 3901-6612 

1.6.Diretor (a):Francisco Rubens Ponte. 

1.7.Vice Diretor (a):Romilda de Souza Leão 

1.8.Número de Estudantes Matutino: 6º Ano (178); 7º Ano (160); EJA Interventivo ANEE1º (11) 

Classe ESPECIAL (24). 

1.9.Número de estudantes Vespertino: 8º Ano (126) 9º Ano (144). EJA Interventivo ANEE 2º 

(17)Classe Especial (22). 

1.10. Turno de Funcionamento : Diurno 

1.11. Data da criação da instituição: 27/02/1999 

1.12. Autorização: Autorizado pela resolução do conselho diretor da FEDF de 05/04/1999, publicada na 

página 03 do D.O.D.F de 05/04/1999. 

1.13 Primeiro ano de gestão democrática: 2012 

1.14.Data da Apresentação do Projeto: 14/05/2014 
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(Croqui da escola) 

 

A cidade de Santa Maria surgiu no cenário do DF com uma população oriunda de invasões, fundo de 

quintais e migrações das diversas áreas do entorno, sendo por isso, caracterizada como uma comunidade 

transplantada. Constituída na sua maioria por famílias de prole numerosa, apresenta razoável percentual 

de fragmentação, com um grau de instrução que varia entre o não alfabetizado e o 1º grau incompleto. 

Trata-se de uma comunidade, que demonstra um universo cultural e social bastante diferenciado. 

Devido ao processo migratório, característico no DF, e rotatividade constante, observada especialmente 

em comunidades assentadas, percebe-se uma diversidade cultural, provocado pela ausência de 

identidade e elevada oscilação entre os valores e os costumes, gerando de início, um choque sócio- 

político-cultural que ao longo do tempo, tanto pode conduzir a uma elevada queda do nível de aspirações, 

ou provocar  um intenso movimento social, político e cultural na busca de um resgate de suas raízes. 

Embora a cidade de Santa Maria apresente um perfil complexo e tanto desordenado, alguns setores 

articulam-se de forma expressiva e organizada, o que demonstra o surgimento e amadurecimento de  

consciência crítica, fruto de uma  luta incansável na tentativa de reconstrução da própria identidade. 
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Neste panorama surge a necessidade de um posicionamento da escola, enquanto responsável pela 

articulação entre os diversos segmentos, para que estes possam estabelecer uma crítica construtiva da 

sociedade, possibilitando uma ação constante e eficaz destes ante o cenário sócio-político-econômico e 

cultural, levando-se em conta o seu papel de formadora de opinião, voltada para a qualidade, eficiência e a 

eficácia. 

 
No contexto sociocultural e econômico observamos que a baixa qualificação profissional derivada 

da escolaridade insuficiente, alia-se às dificuldades enfrentadas por toda comunidade de periferia, como 

por exemplo: escassez de recursos para a manutenção da saúde, segurança, transporte, lazer, 

educação, alimentação e outros, gerando uma inconformidade que se manifesta numa 

comunidade vulnerável   gerando casos de violência, gravidez precoce e o uso de drogas. 

 
Estando a escola imersa nesta realidade, verifica-se a necessidade de um projeto que de forma 

participativa, responsável, compromissada e coerente, contemple os anseios desta comunidade, na busca 

de alternativas para valorização do potencial humano. Para tal, se faz necessário um planejamento voltado 

para uma educação integral (quero aqui ressaltar não a carga horária integral, mas a abrangência do ato 

educativo), com vistas à cidadania, com a comunidade presente, pois a escola não pode ignorar que as 

desigualdades sociais seja um real obstáculo ao desenvolvimento humano e, por isso mesmo, precisa aliar 

sua transformação ao quadro social vigente. 

 
Ressalta-se que a atenção não deva ser desviada por questões menores e que às vezes, 

podem ser maximizadas devido à intencionalidade ou não de lideranças comunitárias e políticas, com 

objetivos escusos, dificultando a leitura fidedigna da realidade que nos cerca e criando um estereótipo do 

papel da escola. 

 
O elemento popular nem sempre consegue definir com pureza suas necessidades, porque está sob 

forte pressão. De um lado a pobreza material imposta pela divisão social e que precisa ser  satisfeita; 

do outro, a pobreza intelectual, também em sua maioria imposta, e que precisa ser  superada; desta 

forma não há como fugir do assistencialismo que cumpre o seu papel de amenizar a carência 

material, dificultando inclusive, o desenvolvimento de uma política educacional adequada que promova 

de fato a instrumentalização intelectual para que a transformação ocorra. 

Através de formas participativas de pesquisa busca-se superar os entraves, por intermédio de 

posturas que venham privilegiar o diagnóstico e a capacidade comunitária de formular sua própria 

estratégia de enfrentamento dos problemas conscientemente assumidos.  

Desta forma, acredita cada vez mais na presença da comunidade no cotidiano escolar, na busca de 

parcerias, que resulta em ganhos cada vez  maiores para uma educação de qualidade. 
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Diagnóstico da Escola e de seu Território 

 

“O termo diversidade significa, diferença, dessemelhança, heterogeneidade, desigualdade. A 

diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e 

à desigualdade econômica.” 

 
(Currículo da Educação Básica-Pressupostos Teóricos; página 40). 

 

É com base nesse entendimento de diversidade que o CEF 103 de Santa Maria, pode discutir as ações a 

serem integradas na Proposta Pedagógica da escola. Sendo assim, uma das etapas é fazer o 

diagnóstico da escola e de seu território, bem como de nossos  estudantes. 

O registro dos resultados da construção coletiva da nossa Proposta Pedagógica consta na 

página 70 dos anexos. 

 
O CEF 103 é uma escola composta por alunos com características diversas, aliás, como toda instituição 

escolar. Em especial, nossa escola tem o privilégio de ser uma Escola Inclusiva, daí a enorme diversidade 

e a oportunidade de grandes relações. O fato de ser uma instituição inclusiva nos proporciona turmas com 

números de alunos reduzidos. Além de turmas regulares com inclusão, a escola tem quatro turmas ANEEs, 

atendidas pelo projeto “EJA INTERVENTIVO”, o que garante a esses alunos de diversas faixas etárias e 

diferentes necessidades, um atendimento ainda mais apurado. 

 
Boa parte dos alunos que compõem as turmas regulares apresentam sérios problemas de defasagem 

idade/série, dificuldade na assimilação de conteúdo conseqüência da falta de pré-requisito e uma 

dificuldade profunda na aceitação de regras sociais e do próprio regulamento escolar. Somam-se a esses 

problemas, outros de dimensões ainda maiores, como a desestrutura familiar baixo grau de instrução dos 

pais, envolvimento ou uso de drogas licitas ou ilícitas, gravidez  precoce entre outros problemas que 

são tão característicos desta comunidade. 

Mesmo inseridos em um contexto tão complexo e desigual, no decorrer de cada ano letivo, e numa 

unidade de esforços são articulados uma série de ações interventivas para promover a educação, a 

cidadania, o resgate, a aprendizagem, o conhecimento cientifico e as relações humanas. A superação é a 

característica principal de nossos alunos e também dos nossos professores que a partir de uma relação 

dialógica e respeitosa têm conquistado esse público tão singular e que de alguma forma sempre nos 

proporciona bons frutos. Acreditar na transformação de nossos alunos inclui acreditar no resgate do ser 

humano em sua totalidade e isso se faz com dedicação, diálogo, investimento do estado e adequações 

pedagógicas e curriculares sempre que necessário. 



8 
 

Neste panorama, surge a necessidade de um posicionamento da escola, enquanto responsável pela 

articulação entre os diversos segmentos, para que estes possam estabelecer uma crítica construtiva 

da sociedade, possibilitando uma ação constante, interventiva e eficaz destes, ante o cenário sócio-

político- econômico e cultural, levando-se em conta o seu papel de formadora de opinião, voltada para a 

qualidade, a eficiência e a eficácia. 

 

 

 
Indicadores de Fluxo e Aprendizagens 2018 

Quantidade de alunos: 

Total de Alunos  620 – 100% 

Aprovados          558 –  90% 

Reprovados       33 – 5% 

Abandono          29 – 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICULADOS 

Aprovados Reprovados Abandono
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IDEB 2017 

 

 

Obs: 
 

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 
** Sem média na Prova Brasil 2015: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado. 

*** Calculado a partir da proficiência média dos alunos nas avaliações estaduais, em decorrência do extravio de provas e impossibilidade do 
Brasil. 
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

 

Função Social da Escola 

A nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei Federal n.9394), aprovada em 20 de 

dezembro de 1996, consolida e amplia o dever do poder público para com a educação em geral e em 

particular para com o ensino fundamental. Assim, vê-se no art. 22 dessa lei que a educação básica, da qual 

o ensino fundamental é parte integrante, deve assegurar a todos “a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornece-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, fato que 

torna o ensino fundamental o importante elo entre os níveis de estudos seguintes. 

Neste contexto os planejamentos curriculares estão voltados para uma educação integral de 

qualidade, com vistas à Cidadania, Diversidade, Sustentabilidade e Direitos Humanos. Buscando a 

participação ativa da família dos nossos  estudantes. 

Dentro dessa perspectiva de um trabalho voltado para as relações interpessoais e a valorização do 

ser, é que A escola vem procurando oportunizar ações que concorram para a execução das atividades 

propostas, desenvolvendo projetos que prepare o aluno para o exercício da cidadania consciente de 

seus direitos e deveres na busca de aprendizagens significativas nas quais se desenvolvam 

competências e habilidades que possam estar disponíveis para a ação eficiente do estudante diante de 

situações concretas da vida cotidiana. 

Matutino 

Aprovados Reprovados Abandono

Vespertino 

Aprovados Reprovados Abandono
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Princípios Orientadores 

 

A existência de um diálogo franco, crítico e construtivo promove a ocorrência de maior  
participação, essência da cidadania. 

 

O trabalho pedagógico na escola requer a sua adequação às condições sociais de origem, as 

características individuais e socioculturais e ao nível de rendimento escolar dos alunos. Isto implica ter 

como ponto de partida conhecimentos e experiências de vida; que a escola deve interagir continuamente 

com as condições de vida da população para adaptar-se às suas estratégias de sobrevivência, visando 

impedir a exclusão e o fracasso escolar. Devendo ainda compreender as dificuldades  dentro da 

problemática maior que é a estrutura social, o que coloca a necessidade da participação dos 

educadores nas lutas políticas e sociais. A consciência política dos professores deve convergir para o 

trabalho que se faz dentro da escola. Democratização do ensino significa, basicamente, possibilitar 

aos alunos o melhor domínio das matérias, dos métodos de estudo, e, através disso, o desenvolvimento 

de suas capacidades e habilidades intelectuais, com  especial destaque a aprendizagem da leitura e 

da escrita , a reflexão e raciocínio lógico.  

A história  tem  nos mostrado que não se alcança êxito numa luta solitária e/ou corporativista. A 

luta pela construção de uma escola cidadã deve ser alvo não apenas de um ou poucos segmentos, 

mas de toda a comunidade escolar.  

 
O  Centro  de Ensino Fundamental 103 de Santa  Maria, fundamenta e organiza seus 

conteúdos a partir das exigências definidas no artigo 26-A da LDB (10.639/03 e11.645/08) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena .O Parecer 03/2004 incentiva políticas de prevenção à interrupção escolar 

motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual criando redes de proteção contra 

formas associadas de exclusão; A resolução 01/2012-CEDF,art.19 assegura o ensino dos Direitos da 

Mulher; A Lei 4920/2012 CEDF assegura o ensino de Educação Patrimonial promovendo o acesso dos 

estudantes da rede pública de ensino do DF ao patrimônio artístico, cultural, histórico e natural do DF. 

Assim sendo, é assegurado ao educando direito à Educação para a Diversidade, Sustentabilidade e 

Direitos Humanos. 

Dentro da perspectiva de um trabalho voltado para as relações interpessoais e a valorização do ser, 

é que nossa escola vem procurando oportunizar ações, que concorram para a execução das atividades 

propostas, com competências e habilidades adequadas ao Currículo da Educação Básica da 

SEEDF e a BNCC, na busca de uma educação de qualidade e aprendizagem  significativa. 
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Objetivos 
 

“Inspirados nos princípios de justiça, responsabilidade, autoridade, tolerância, democracia, liberdade e 

igualdade, bem como, nos ideais da solidariedade humana” teremos como objetivo: 

 
 
 

Objetivo Geral 
 

 Instruir a criança e o adolescente para utilizar as diferentes linguagens - verbais, matemática, 

gráfica, plástica e corporal - como meios para compreender o ambiente natural e social, o sistema 

político, as diferentes tecnologias, as artes e os valores em que se fundamentam a nossa sociedade, 

expressar e comunicar suas idéias e usufruir das produções culturais. Além de promover o acesso e 

a permanência na escola. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Concretizar a implantação da Gestão Compartilhada.  

 Prestar atendimento educacional especializado aos estudantes ANEES. 

 Atender  quantitativa e qualitativamente todo adolescente, conforme estratégia de matrícula 

da SEEDF, visando o seu ingresso, permanência e sucesso na escola, observando-se as 

características de atendimento do Centro de Ensino. 

 Possibilitar o diálogo; 

 Organizar-se para a busca de soluções; 

 Provocar a organização para a conquista do espaço de participação, com vistas à instauração da 

relação democrática; 

 Buscar a explicitação do papel e da importância de todos os elementos do processo educativo e sua 

participação efetiva. 

 Planejar e articular  ações integradas, entre corpo docente e discente, servidores e 

comunidade visando o bom desenvolvimento social e acadêmico dos nossos  estudantes. 

 Realizar o acompanhamento pedagógico semanalmente com visita às salas de aula e com reuniões 

com os responsáveis pelos alunos, promovendo o envolvimento da família para chegar ao 

rendimento satisfatório dos alunos com grau de dificuldade de aprendizagem e alto índice de 

indisciplina e evasão escolar. 
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Concepções Teóricas 
 

Numa perspectiva  histórico-crítica, a escola para todos requer que defina como meta uma 

escola pública de boa qualidade, pois, a educação também interfere para a sociedade, podendo contribuir 

para sua transformação. Isto é, uma escola mantida com bons profissionais e projetos que ofereça as suas 

contribuições para garantir e assegurar que todos tenham acesso a uma boa educação e formação pessoal. 

 
Para isso é necessário que tenha consciência de que a autonomia não é algo a ser implantado, 

mas sim, assumido  por todo o grupo envolvido e que o „desenvolvimento não é um processo 

previsível, universal ou linear, ao contrário, ele é construído no contexto, na interação com a 

aprendizagem.‟ (ZANELLA, 1992) 

 
Metas 

 

           As metas estabelecidas pelo Centro de Ensino Fundamental 103 serão executadas gradualmente 

a curto, médio e longo prazo, e são elas: 

 

 Implantação da Gestão Compartilhada;   

 Garantir a qualidade de ensino; 

 Respeitar o potencial de cada aluno e acreditar na superação das dificuldades dos envolvidos, 

professores, alunos e funcionários através de um trabalho integrado onde todos são aprendizes, 

todos estão juntos para trocar experiências. 

 Construir uma escola que vise o sucesso de todos os (alunos. Professores, funcionários e pais) 

valorizando a educação como base de nossa obra educacional. 

 Trabalhar  as diversidades e especificidades de cada  indivíduo sem distinção de credo, raça e 
cor. 

 Promover  ações de conscientização para toda a comunidade escolar, a fim de abolir 

qualquer atitude discriminatória e  preconceituosa. 

 Trabalhar ações que busquem diminuir a violência e o vandalismo advindos de grupos formados 

por pichadores, hoje, tão comuns em nosso estabelecimento de ensino. 

 Reduzir os índices de reprovação, defasagem idade/série e evasão. 

 
Ações: 

 

 Possibilitar condições igualitárias de exercício do pleno direito de escolarização. 

 Acompanhamento da freqüência e rendimento escolar, investigando a razão das faltas e 

incentivando a permanência do estudante na escola e desestimulando o abandono. 

 Realizar ações voltadas para as áreas de conhecimento/ disciplinas e alunos que apresentam 
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resultados críticos. 

 Auxiliar os professores a desenvolver estratégias educacionais que atendam as diferentes 

necessidades dos alunos do contexto escolar. 

 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo avaliativo/interventivo, tornando-as 

corresponsáveis no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 

 Dar apoio aos professores regentes das turmas onde os ANEE estão inseridos sugerindo atividades 

promovendo encontros e estudos dirigidos, interferindo junto ás famílias através de reuniões 

atendimento coletivo e individual. 

 

Organização do Trabalho Pedagógico 
 

       A LDB no artigo 2º, prevê que a educação é dever da família e do Estado, inspirado nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros 

critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim 

o recomendar. 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a 

critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

 
      A organização escolar em ciclos apresenta uma sistematização para os espaços e tempos escolares 

com vista às aprendizagens. O que acontecerá em nossa escola a partir de 2018. 

 
     O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teóricas - praticas desenvolvidas pelos 

profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do processo educativo escolar. Tem por 

objetivo planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades didático pedagógicas, proporcionando a 

troca de experiências e implementação do Currículo de Educação Básica das escolas Publica de DF 

 
Plano de Ação da Escola 

 

      O plano de ação está interligado com a Proposta Pedagógica, SOE e Sala de Recursos cujo objetivo é 

consolidar o esforço coletivo para definir, rever e consolidar a participação de todos no processo 

educativo: 
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No Plano de Ação da Escola os assuntos em discussão são: 
 

      Cumprimento do Calendário Escolar, Proposta Pedagógica, Regimento escolar; Planejamento 

participativo e financeiro, Proposta Curricular/ plano de trabalho docente, Projetos, Reuniões pedagógicas 

e de Pais e Mestres, Relação Escola e Comunidade enfrentamento a Evasão e outros desafios Educacionais. 

      Para apoiar o trabalho pedagógico, a escola conta com o apoio da APAM e do CONSELHO ESCOLAR - um 

canal entre a escola e os pais. Cada um tem sua função e a periodicidade das reuniões é definida pelo Conselho a 

partir da iniciativa e entusiasmo dos pais. 

      O Conselho Escolar é responsável pelo estabelecimento de objetivos e de direções que a escola tomará no 

futuro. Ele desempenha um papel importante em assegurar que toda a comunidade seja envolvida em todas as 

decisões importantes tomadas pela escola. A APAM terá como finalidade a de promover a integração da escola 

com a comunidade e a família, buscando o desempenho mais eficiente do processo educativo, através dos 

objetivos distintos. 

 
Plano de Ação – Orientador Educacional 

 

Orientador Educacional: Érica Neves de Carvalho 

 
Modalidade(S) que Orientador Educacional irá Atender: Ensino Fundamental Anos Finais, EJA Interventivo e 

Classes Especiais. 

 
O Centro de Ensino Fundamental 103 de Santa Maria, localizado em área de risco, enfrenta muitos 

problemas, tais como violência, drogas, gravidez na adolescência, família desestruturada, surgindo assim à 

necessidade de um serviço que atendesse a essas necessidades. 

 
Por esses motivos foi implantado o Serviço de Orientação Educacional – SOE, em fevereiro de 2001, 

pela Secretaria de Educação, tendo atualmente como Orientadora Educacional, Letícia, matrícula, que 

permanece até a presente data. 

 
O Centro de Ensino Fundamental 103  atende hoje dois turnos, matutino com um quantitativo 

de 500, 395 vespertino, totalizando em 895 alunos. 

Atribuições do Orientador Educacional 
 

A orientação integra-se ao trabalho pedagógico da instituição educacional e da comunidade escolar 

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

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

opinião, à democracia, da participação e à valorização do aluno como ser integral. 
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A Orientação Educacional está sob a responsabilidade de profissional habilitado para a função na 

forma da lei. 

 
São atribuições do Orientador Educacional: 

 

I – Planejar, implantar e implementar Serviço de Orientação Educacional, incorporando-o ao processo 

educativo global, na perspectiva de Educação inclusiva e da Educação para a Diversidade, com ações 

integradas às demais instâncias pedagógicas da instituição educacional; 

II – Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas possibilidades 

concretas, seus interesses e necessidades; 

III – Participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação e implementação das Orientações 

Curriculares em vigor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

IV – Promover atividades pedagógicas orientadas para que alunos da instituição educacional 

sejam orientados em sua formação acadêmica, profissional e pessoal, estimulando o desenvolvimento 

de suas habilidades, competências e responsabilidades; 

V – Auxiliar na sensibilização da comunidade escolar para a educação inclusiva, favorecendo a sua 

implementação no contexto educativo; 

VI – Proporcionar reflexões com a comunidade escolar sobre a prática pedagógica, por meio de discussões 

quanto ao sistema de avaliação, questões de evasão, repetência, normas disciplinares e outros; 

VII - Participar da identificação e encaminhamento de alunos que apresentem queixas escolares, incluindo 

dificuldades de aprendizagem, comportamentais ou outras que influenciem o seu sucesso escolar; 

VIII - Participar ativamente do processo de integração escola-família-comunidade, realizando ações que 

favoreçam o envolvimento dos pais e familiares no processo educativo; 

IX – apoiar e subsidiar os segmentos escolares como: Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e Associação de 

Pais e Mestres; 

X -participar com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional da identificação das causas 

que impendem o avanço do processo de ensino e de aprendizagem, e da promoção de alternativas que 

favoreçam a construção da cultura de sucesso escolar; 

XI – Realizar ações integradas com a comunidade escolar no desenvolvimento de projetos como: 

saúde, educação sexual, prevenção ao uso indevido de drogas, meio ambiente, ética, cidadania, cultura 

de paz e outros priorizados pela instituição educacional, visando à formação integral do aluno; 
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Planejamento de Ação da Orientação Educacional  

Temáticas 

(o que?) 

Estratégias 

Pedagógicas 

(como?) 

 Envolvidos 

(para quem?) 

Período 

(quando) 

 

Parceiros 

(com quem?) 

Eixo de Ação da 

Orientação 

Pedagógica da 

O.E 

Desenvolvida 

 
 
 
 
Projeto Presença: 
Acompanhamento 
das Aprendizagens 

Reunião coletiva para 

listar: 

Alunos faltosos 
Alunos que não 

apresentam 
atividades de 
sala/trabalhos 

Alunos com mau 

comportamento 

 

Professores Às Quartas-feiras Direção 
Supervisão 
Coordenação 

Pedagógica 

Ações junto aos 
professores 

Momento de conversa  

com os alunos 

 

Alunos 
6º, 7º, 8º E 9º anos. 

Quinzenal Direção 
Supervisão 

Ações junto aos 
estudantes 

Reunião  Pais e responsáveis Bimestral Direção e 
Professores 

Secretária Escolar 

Ações junto às 
famílias 

 
#EURESPEITO 
Educação para a 
Paz 

Debate sobre Bullying 

Preconceito 

Racismo 

Alunos de 6º e 7º 
ano 

Bimestral 
 

CRE/SM 
Itinerantes 

Ações junto aos 
estudantes e em 
Rede 

Discussão das Leis   

que criminalizam todo 

tipo de Bullying 

Cyberbullying 

Alunos de 6º e 7º 
ano 

Semestral 
Maio e Outubro 

Conselho Tutelar Ações em Rede 

Apresentação para  

a comunidade escolar 

Comunidade 
escolar 

Semestral 
Junho e Novembro 

Equipes de Apoio 
Pedagógico/ 
Direção/ 
Terceirizados 

Ações junto aos 
estudantes e às 
famílias 

 
Jogando limpo: 
Dependência 
Química 

Palestra Estudantes de 8º e  
9º ano 

Semestral Psiquiatra/ 
Psicólogos 

Ações em Rede 

Estudo de folder 
informativo 

8º ao 9º ano Semestral Equipe da UBS Ações em Rede 

Apresentações 
musicais 

8º ao 9º ano Novembro Professores Ações junto aos 
estudantes 

 
 
Eu me cuido:  
Higiene Pessoal e 
Educação Sexual 
 

Palestra sobre 
sexualidade 

8º e 9º ano Semestral Equipe da UBS Ações junto aos 
estudantes e em 
Rede 

Oficinas sobre 
higiene pessoal 

6º e 7º ano Semestral Equipe da UBS Ações junto aos 
estudantes e em 
Rede 

Folder informativo 
para a 
comunidade 
escolar 

Famílias e 
professores 

Semestral Direção/ 
Professores 

Ações Institucionais 

 
 
Profissão Professor: 
Saúde no ambiente 
de trabalho 

Folder informativo 
para docentes 
sobre a saúde e 
bem estar 

Professores   2º e 3º bimestres Direção/ 
Coordenação 

Ações institucionais 

Terapia coletiva Professores 2º e 3º bimestre Psicóloga Mariana 
Almada 

Ação junto aos 
professores e em 
Rede 

Palestra sobre 
saúde mental 

Professores 2º e 4º bimestre Psicólogo Ações junto aos 
Professores e em 
Rede 

Automutilação 
 

Atendimento 
individualizado 

Alunos 
encaminhados 

Ao longo do ano Professores 
Família 

Ações junto aos 
estudantes 

 
 
 



17 
 

Atendimento Educacional Especializado AEE - Sala de Recursos Generalista  

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é definido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação especial na educação básica (CNR/CEB, 2001) como um serviço de 

natureza pedagógico, conduzido por professor especializado. Que suplementa (no caso de estudantes com 

deficiência e TGD) As orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e 

modalidades da educação básica. 

 

A política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008)  

pontua que: 
 
 

           O atendimento educacional especializado em como função identificar, elaborar e organizar 

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

estudantes considerando suas necessidades especificas. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam - se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substituída a escolarização. 

 
Atribuições de Professores de Salas de Recursos com atuação Generalista. 

 

Esse espaço pedagógico destina-se ao atendimento ed. Especializado dos estudantes com eficiência 

intelectual, mental, deficiência  múltipla e transtorno global  do desenvolvimento. 

 
         É atribuição dos profissionais que atuam em sala de recursos generalistas: 

 

 Proporcionar ao estudante o conhecimento de seu corpo levando-o a usá-lo como instrumento de 

expressão consciente na busca de sua  independência e na satisfação de suas necessidades;

 Mediar ações junto ao profissional de educação física do centro de ensino especial para orientar o 

professor regente quanto à atividade que devem ser desenvolvida no aspecto motor;

 Operacionalizar as complementações curriculares especificas necessárias a educação dos 

estudantes com deficiência física no que se refere a manejo de matérias adaptados e a escrita 

alternativa, quando necessário; as vivencias de mobilidade e de acesso aos espaços da instituição 

educacional e as atividades da vida diária que envolvam a rotina escolar, dentre outros;

 Mediar ações junto aos profissionais de área medica para orientar os estudantes para adaptação ao 

uso de próteses de membros superior ou inferior;

 Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível identificando o melhor recurso da 

tecnologia que atenda às necessidades, considerando a sua habilidade física e sensorial atual, bem 

como capacitá-lo para o uso independente do computador;
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 Garantir o suprimento de material especifico de comunicação aumentando à alternativa (pranchas, 

cartões de comunicação vocalizadores, dentre outros) que atendam a necessidade comunicativa do 

estudante no espaço escolar.

 Adaptar material pedagógico (jogos, livros de histórias) com a simbologia gráfica construir pranchas 

de comunicação temáticas para atividade, com o objetivo de proporcionar apropriação e o 

aprendizado do uso do recurso de comunicação e a ampliação de vocabulário de símbolos gráficos;

 Identificar o melhor recurso de tecnologia que atenda às necessidades dos estudantes, de acordo 

com sua habilidade física e sensorial atual e que promova sua aprendizagem por meio da 

informática acessível;

 Habilitar os estudantes para o uso de softwares específicos de comunicação aumentativa e 

alternativa, utilizando o computador como ferramenta de voz, a fim de lhes proporcionar expressão 

comunicativa;

 Ampliar o repertorio comunicativo do estudante, por meio de atividades curriculares e de vida 

diária;

 Fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua organização, facilitando a 

compreensão da criança em relação à sala de aula;

 Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante compreenda o que necessita 

fazer;

 Organizar uma rotina diária previsível e adequada para cada estudante;

 Identificar a sala de recursos de modo que o estudante possa se dirigir sozinho ao local de 
atendimento;

 Começar com tarefas curtas e utilizar-se de pouco material, para, gradativamente, proceder ao 

aumento de sua complexidade, de modo a proporcionar a necessária segurança emocional;

 Identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de comportamento; e

 Incentivar a comunicação do estudante, colocando a sua disposição mecanismos que lhe 

possibilitem pedir o auxílio que necessitar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

 
Plano de Ação do Atendimento Educacional Especializado  

 
Sala de Recursos Generalista 

 

Unidade De Ensino: CEF  103  Santa  Maria  DF 
 

 

Eixos 
 

Objetivo Geral 
Promover ações que colaborem na socialização e praticas 

de atividades que despertem a visão de mundo do 
Educando. Complementando o atendimento educacional 
realizado em classe comum da rede regular de ensino, 

promovendo assim a inclusão. 

  
E

S
P

E
C

IF
IC

O
S

 D
O

 A
E

E
 

Objetivos 
Especificos 

Promover a capacitação, adaptação e socialização dos 
ANEE`S. 

Ações Colaboradores Cronograma 

 

-Aplicação do projeto 
multidisciplinar; realização 
da adequação curricular, 

do plano AEE, dos estudos 
de casos da inclusão e do 

EJA; oficinas de arte, 
artesanato, exposição de 

trabalhos realizados pelos 
alunos. Realização de 

atividades, e avaliações 
elaboradas pelos 

professores regentes. 
Apoio aos alunos inclusos 
e EJA nas atividades inter 
e extra-classe. Inclusive 

nos jogos estudantis. 

SOE, PÓLO, 
Professores 

regentes, 
direção, 

coordenação. 

Ao longo do ano letivo. 

Avaliação Será feita de acordo com o desempenho da 
realização das atividades, e participação dos 
mesmos nos projetos pedagógicos. Sendo 

observado, e respeitado o potencial, e a 
temporalidade particular de cada ANEE´s. 

 
. 
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Estratégias de Avaliação. 
 

Avaliação Formativa para as Aprendizagens. 

 
O Centro de Ensino Fundamental 103 de Santa Maria, observa as normas traçadas nas Diretrizes de 

Avaliação para as aprendizagens, os PCN‟s, Plano de Educação do DF, a Proposta Pedagógica das Escolas 

Públicas do DF e o seu Plano de Ação. 

 
Segundo Perrenoud (1993), a formação inicial deve também considerar o desenvolvimento da 

autonomia, mas com responsabilidade e riscos assumidos pessoalmente, e, por isso mesmo, uma ética. 

Exige-se do professor uma capacidade para reconstruir e negociar uma divisão de trabalho em equipe; e 

passa pela atualização constante de saberes e de suas competências. 

 
A avaliação é uma questão muito crítica na área pedagógica, onde existem várias correntes com 

perspectivas diferentes. O que tem ocasionado à maioria das discussões em torno da avaliação é a 

tentativa de definição do significado primordial de sua prática na ação educativa. 

A verificação do rendimento escolar compreende a Avaliação formativa processual, contínua 

cumulativa, abrangente, diagnóstica e interdisciplinar a apuração da assiduidade, preponderando os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Visa identificar em que medida os conteúdos significativos 

necessários ao domínio das competências e habilidades foram alcançados pelos alunos. 

 
A avaliação da aprendizagem é realizada pelo professor mediante utilização de instrumentos e 

estratégias diversificadas tais como: observação, exercícios, provas, testes, pesquisas, trabalhos individuais 

e em grupo, atividades práticas e outras de cunho pedagógico. 

 
São realizadas, no mínimo, quatro componentes de avaliações da aprendizagem, por bimestre, em 

cada componente curricular. 

 
            A apuração da assiduidade é realizada, pelo professor, por meio do controle da frequência as 

aulas que é registrada em Diário de Classe WEB ou MANUAL. 

 
A Avaliação incidirá sobre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros da atividade escolar, 

devendo ser realizada por meio de procedimentos internos definidos pela Escola e externos, pelos órgãos 

superiores. A avaliação interna realizada pelo Conselho Escolar em reuniões especialmente convocadas, 

terá como objetivo a análise, orientação e reformulação, se necessário, dos procedimentos pedagógicos, 

financeiros e administrativos. 
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             Terá como meta o aprimoramento da qualidade do ensino, sendo sustentada por 

procedimento de observação e registros contínuos, para permitir o acompanhamento. Dessa forma, a 

avaliação deve ser realizada como: 

 
O estabelecimento de critérios claros e precisos; 

 

A observação, acompanhamento de todo o processo, de toda a produção dos educandos; 
 

A análise das produções dos educandos, considerando-se suas concepções prévias, ou seja, o seu 

nível de conhecimento, considerando-se o todo de sua produção individual e em grupos, registros, textos, 

cadernos, trabalhos de pesquisa, seminários, etc.; 

 
A auto avaliação deve fazer parte desse processo; 

A avaliação deve: 

 Apresentar atividades contextualizadas;

 Abordar problemas complexos;

 Utilizar todos os recursos possíveis;

 Contribuir no desenvolvimento das competências;

 Apresentar suas exigências antes da avaliação;

 Ser considerada a colaboração em duplas, grupos;

 Considerar as estratégias cognitivas dos educandos;

 Respeitar as aptidões dos educandos e suas concepções prévias;

 Considerar os erros como parte do processo;

 Considerar, além da aquisição de conceitos, a aquisição de procedimentos e atitudes.

 
O avanço de estudos quando assim indicarem a potencialidade do aluno, o seu desempenho escolar e 

suas condições de ajustamento a períodos mais adiantados darem-se há com a indicação de pelo menos 

um professor e, em comum acordo com os demais e a direção em conselho de classe ou 

extraordinariamente dentro dos embasamentos legais, previstos no projeto interventivo desta unidade de 

ensino. 

 
A Recuperação contínua não pressupõe a realização de provas específicas com a finalidade de alterar 

notas já obtidas, mas de determinar o domínio das habilidades, competências e conteúdos para a análise 

final de resultado no componente curricular. A recuperação, na educação escolar, já estava prevista na Lei 



22 
 

5692/71, no art. 14: "O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação mediante estudos 

de recuperação proporcionados obrigatoriamente pelo estabelecimento", 

 
Conselho de Classe 

 

No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o status de Colegiado que 

comporá com outros os mecanismos de garantia da participação democrática dentro da escola. Diz o artigo 

35 dessa legislação: 

 
O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se destina a acompanhar 

e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe 

quantas fores a s turmas existentes na escola. 

 
1º O conselho de Classe será composto por: 

 

I - todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de 

conselheiros natos; 

 
II – representante dos especialistas em educação; 

 

III – representante de carreira Assistência à educação; 

IV – representantes dos pais ou responsáveis; 

V – representantes dos alunos a partir do 6º ano 
 

O Conselho de Classe é instância deliberativa da instituição educacional-, proporciona a participação 

ampla de todos no processo educativo. É organizado e presidido pelo diretor da instituição educacional ou 

seu representante legal com a efetiva participação do grupo de professores que desenvolvem suas 

atividades com os alunos de uma mesma série, o orientador educacional o supervisor pedagógico ou 

coordenador pedagógico Por meio de um cronograma de reuniões, o conselho de classe, objetiva conhecer 

sistematicamente cada aluno e consequentemente cada turma. 

 
Tem como objetivo diagnosticar, aconselhar, realizar prognóstico, analisar rendimento, buscar 

alternativas, elaborar projeto Interventivo, repensar estratégias de trabalho, desenvolver ações coletivas e 

identificar evidências de mudanças, de comportamento no aluno são atribuições de suma importância do 

Conselho de Classe. Nesse sentido, promove-se o desenvolvimento de competência. Portanto, constitui-se 

num momento importante dentro dessa nova perspectiva de avaliação. 
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Avaliação Institucional 
 

A Avaliação institucional destina-se a analisar a implementação do projeto político pedagógico para 

identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas á garantia qualidade social 

da escola. 

 
A avaliação institucional tem sua legitimidade quando a escola estabelece a relação entre a sua 

política educacional, o Projeto Pedagógico, sua organização, suas ações definidas no Plano de 

Desenvolvimento da Escola e a prática do dia a dia da instituição. Trata-se de uma auto avalição pela escola 

sua articulação com os outros dois níveis (aprendizagem em larga escala ou rede). A avaliação institucional 

analisa, retoma, reorganiza os processos utilizados na avaliação para as aprendizagens. Procura instruir e 

melhorar as concepções e praticas que se materializa na avaliação que ocorre no cotidiano da sala de aula. 

(Diretrizes de Avaliação Educacional 2014, 2016). 

 
Organização Curricular da Escola 

 

A organização curricular  da escola se faz necessária uma vez que só é possível atingir  aquilo que 

se deseja na prática socioeducativo quando se tornam claros e coerentes os objetivos educacionais. 

Essa organização curricular, que é um desafio na superação do currículo fragmentado, 

descontextualizado, tradicional, linear e hierarquizado, pode ser um importante avanço rumo a uma 

educação de fato democrática, integrada e, consequentemente, significativa, inclusive àqueles que 

estão no centro do processo de ensino aprendizagem. 

 
Para a construção de um currículo integrado é fundamental que a escola pense, considere e explore, 

definitivamente, os eixos estruturantes da educação básica de forma que a sala de aula e o próprio 

ambiente escolar promovam uma real aproximação entre conteúdo e vida; conhecimento geral e 

conhecimento local. É importante nesse processo de construção ou (re)construção do currículo, organizar 

os conteúdos em torno de temas e referenciais que, no currículo tradicional, muitas vezes ficavam à 

margem ou negligenciados. Eixos como Educação para a vida, Cidadania, Educação para Direitos Humanos 

e Sustentabilidade proporcionam ao educador, bem como ao aluno vivências, experiências, 

relacionamentos e leitura de mundo ainda mais sólido, solidário e abrangente. 

 
Integrar os projetos educativos da escola ou mesmo os projetos educativos da SEEDF às novas 

propostas curriculares exige de todos, compromisso, flexibilidade e persistência já que a educação formal 

não consegue muitas vezes acompanhar o ritmo frenético das mudanças do mundo moderno. Integrar 
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um currículo em movimento aos projetos já em andamento de uma secretaria (Olimpíadas, Educação de 

Tempo Integral, Salas de Recursos, Circuitos de Ciências, Orientação Educacional entre outros) só será 

possível e real à medida que os sujeitos dessa educação (alunos, professores, gestores, coordenadores e 

Estado) participem de forma conjunta na sua construção. Será na relação dialógica e na valorização da 

apropriação da experiência histórico-cultural que se construirá uma educação transformadora, crítica, 

científica, reflexiva e acima de tudo libertadora. 

 

 

CURSO: Ensino Fundamental 
 

MODALIDADE: Regular REGIME: Anual TURNO: Diurno 

CONSTITUIÇÃO 
 

 
DO CURRÍCULO 

COMPONENTE 
 

 
CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

5ª 6ª 7ª 8ª 

 
 
 
 

 
BASE NACIONAL COMUM 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

Matemática 5 5 5 5 

Geografia 3 3 3 3 

História 3 3 3 3 

Ciências Naturais 4 4 4 4 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 3 3 3 3 

 
PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 

PD I 1 1 1 1 

PD II 1 1 1 1 

PD III 1 1 1 1 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 30 30 30 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 25 25 25 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 500 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 1000 1000 1000 
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2º SEGMENTO DA EJA / INTERVENTIVA 

Bloco 1 Carga horária Bloco 2 Carga horária 

Língua Portuguesa 5 Língua Portuguesa 5 
Matemática 5 Matemática 5 
Educação Física 1 Educação Física 1 
Ciências da Natureza 4 Ciências da Natureza 4 
História 6 Geografia 6 
L.E.M. - Inglês 2 Arte 4 
Ensino Religioso (opc.) 2 - - 
Total semanal 25 Total semanal 25 

                  

Gestão Democrática 
 

ART 2°A gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, cuja finalidade é 

garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto ao financiamento, à gestão e à 

destinação, observará os seguintes princípios: 

I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões pedagógicas, 

administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da 

unidade escolar; 

II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos 

em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

III – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos pedagógicos, 

administrativos e de gestão financeira; 

IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus níveis, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos e financeiros; 

V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno desenvolvimento da 

pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho; 

VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente seguro e 

propício ao aprendizado e à construção do conhecimento; 

VII – valorização do profissional da educação. 

 
Propostas Pedagógicas da Atual Gestão 

 

 Espaço Teatral CEF 103 

 Criação do Blog do CEF 103 

 Implantação do Portal Interativo 

 Projeto Curtas 

 Projeto Jornal do CEF 103 

 Meu Aluno é um Artista 

 Dedicação Total a Parte Disciplinar da Escola. 

 Gincana Cultural 



26 
 

 Jogos Interclasses 

 
Premiação: Equipe campeã passeio ou cinema. O dinheiro será arrecadado com as inscrições dos alunos. 

 

 Formatura (organizada desde o início do ano). 
 

Propostas Administrativas e Financeiras da Atual Gestão 
 

 Quadra de esportes (em parceria pais, alunos e a escola) 

 Ampliação do tamanho da quadra 

 Reforma do piso 

 Construção de arquibancadas 

 Instalação de redes nas laterais 

 Construção da guarita 

 Reforma e ampliação do estacionamento e mudança no portão de entrada. 

 Reforma da caixa d‟agua 

 Compromisso de toda a equipe com a disciplina da escola. Todos da equipe terão a obrigação de em todos 

os momentos livres dar apoio nos corredores da escola. 

 Transparência na prestação de contas 

 Compra de materiais esportivos  novos 

 Crachá 

 Jaleco ou camiseta. 

 
Manutenção dos computadores e da impressora na sala dos professores 

 

 Reforma dos armários da sala dos professores. 

 Instalação de câmeras em sala (caso aprovado pela comunidade escolar). 

 Construção de jardim na frente da escola (parceria comunidade, alunos e a escola mais educação). 

 Mudança na sala do disciplinar. 

 Recuperação da sala de leitura. 

 Reforma no laboratório de informática. 

 
Atenção: o que foi proposto estará aberto a mudanças, pois seremos uma gestão comprometida com a 

vontade e interesse de toda a comunidade escolar. 

 
Uma grande escola se constrói no trabalho coletivo e dedicados de todos. 
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Gestão Administrativa 
 

A estrutura física do Centro de Ensino 103 atende aos requisitos básicos necessários ao 

funcionamento de um Centro de Ensino, conforme tipologia, para uma clientela de 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e EJA Interventivo 1º e 2º seguimento (CEE) nos turnos: matutino e vespertino. 

 
Quanto ao funcionamento, às quatro séries/anos estão distribuídas em dois turnos, sendo no 

matutino, seis turmas de 6º ano, duas turmas de ensino especial , cinco turmas de 7º ano e uma turma de 

EJA primeiro seguimento. No vespertino, duas  turma de Ensino Especial três turmas de EJA 

Interventivo segundo seguimento, quatro turmas de 8º ano, cinco turmas de 9º ano. 

 
Gestão de Pessoas 
 

 
 

 
Nº 

Direção 

Nome Matrícula Função 

01 Francisco Rubens Ponte 208751-0 Diretor 

02 Romilda de Souza Leão 205050-1 Vice-Diretora 

03 Quintina Sales de Sousa 037539-X Sup.Pedagógica 

04 Jucileide Marinho de Sousa 020798-5 Chefe. Secretaria 

 

 
 

Nº 
Professores Efetivos 

Nome Matrícula Função 

01 Andréia Rodrigues Alkmim 239461-8 Educação Física 

02 Ângela Maria Nantes Costa 0038488-7 EJA I 

03 Erenilda Pereira da Silva 223180-8 Português 

04 Érica Neves de Carvalho 0240492-3 Orientadora Educacional 

05 Fabiana Feitosa Reis 228550-9 Português 

06 Fernando dos Santos 202181-8 Historia/Coordenador 

07 Francisco Rubens Ponte 2087510 Matemática/Dirteor 

08 Hallyson Gomes Monsores 0219574-7 Ciências/Sala De Recursos 

09 Hernaide Lacerda Lima 039281-2 Geografia 

10 Larissa Helena Sousa Benigno 223764-4 Ciências 

11 Léa Lucia Pacheco da Costa 202827-1 Artes 

12 Leia Aparecida R. de Queiroz. 175406-8 Ensino Especial/Readaptada 
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13 Leticia Costa Rovo 212940-X Orientadora Educacional 

14 Maria Aparecida Gomes dos Santos 039327-4 Port/Sala de Recursos 

15 Maria do Socorro Carlos Ramalho 032051-X LEM 

16 Maria José Ramos da Silva Nunes 035636-0 Português/ Coordenadora 

17 Marléa Macambira Moura Soares 201717-2 Português/Readaptada 

18 Milton Carlos Correa 203444-1 Matemática/Readaptado 

19 Óseas Andrade Ferreira 044459-6 Ciências/Matemática 

20 Quintina Sales de Sousa 037539-X Mat/Sup. Pedagógica 

21 Romilda de Souza Leão 205050-1 Hist/ Vice-Diretora 

22 Rosélia dos Santos Oliveira 037560-8 Coord.Ensino.Especial 

23 Saul Guimarães Filho 0212720-2 Artes/Coord. Integral 

24 Sebastião José Azevedo dos Santos 234108-5 Educação Física 

25 Silvia Maria Nunes Rodrigues 038370-8 História 

26 Tuburtino Lopes Junior 204711-X Matemática 

27 Zenaide José de Araujo Soares 035020-6 Ensino Especial 

 

 
 

Nº 
Professores em Regime de Contrato Temporário 

Nome Matrícula Função 

01 Adriana Pereira de Souza Santos 6045733-3 Ensino Especial 

02 Anselmo Ferreira da Silva 60618949 Matemática 

03 Arnaldo Evaristo Ricardo 60579749 Artes 

04 Carlos Gonçalves de Oliveira 60579161 Matemática 

05 Claudia Fogaça Martins 6046196-9 Matemática 

06 Cleire Priscila Borges da Silva Maia 60592230 Português/EJA 

07 Daiana Francisca de Almeida Santos 6046326-0 Ensino Especial 

08 Denise Oliveira Correa 60591269 Educação Física 

09 Deoclides Nunes do Lago 60595892 Geografia 

10 Elaine Silva de Moraes 60591854 EJA II 

11 Eliane de Rocha Rodriguês 6044990-X Matemática 

12 Francisca Teixeira de Oliveira 60617217 Atividades 

13 Jessyka Alves Ferreira 60609400 Português 

14 Jorge Silva Dias 60612304 Geo/História 

15 Josélia dos Santos Moura 60643951 Geografia 
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16 Liliane Fernandes de Oliveira 6045348-6 Ciências/Ens.Especial 

17 Luiz Fernando de Araújo Torres 60599529 História 

18 Milca Abreu da Silva 6045327-3 Português 

19 Milena Portela de Souza  60625198 Ciências 

20 Nara Rúbia Miranda Silva 6045794-5 Ensino Especial 

21 Raimunda Valdete Resende Ferreira 6046995-1 Matemática 

22 Shirley Barbosa Martins 60603348 Português 

23 Thiago Gomes Rodrigues da Silva 60602783 LEM 

 
 
 

 
 

Nº 
Servidores Terceirizados 

Nome Função 

01 Ana Neta de Melo Moreira Conservação e Limpeza 

02 Carmina Aires de Matos Conservação e Limpeza 

03 Daivison de Souza Silva Vigilante 

04 Danilo Glauber S. Souza Vigilante 

05 Ednalda Duarte Antunes Feitosa Conservação e Limpeza 

06 Elaine Pereira da Silva Conservação e Limpeza 

07 Franciele Fernanda do Vale Naves Cozinheira 

08 Leandro Santana Silva Ciqueira Conservação e Limpeza 

09 Maria Aide Gonçalves da Silva Cozinheira 

10 Maria Aparecida Teixeira Cozinheira 

11 Maria Auzeni Mendonça Oliveira Conservação e Limpeza 

12 Maria Danilane Nunes dos Santos Conservação e Limpeza 

13 Maria Lucia Bernardino de Lima Conservação e Limpeza 

14 Maria Raimunda S. Silva Conservação e Limpeza 

15 Regiomar Miranda Sousa Vigilante 

16 Renan Ribeiro de Sousa Vigilante 

17 Zeneide Barbosa dos Santos Conservação e Limpeza 
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Nº 
Serviço e Orientação Educacional e Sala de Recursos 

Nome Matrícula Função 

01 Érica Neves de Carvalho 0240492-3 Orientadora Educac. 

02 Hallyson Gomes Monsores 0219574-7 Sala de Recursos 

 
 
 

 
 

Nº 
Servidores Efetivos da Carreira Assistência 

Nome Matrícula Função 

01 Eridan Moreira Azevedo Ramalho 067325-0 Carreira Assist/Readaptado 

02 Moisés Suzarte Lima Macedo 02398915 Carreira Assistência/Secretario 

03 Gracilene Moura de Lima 217995-4 Carreira Assistência/Monitora 

04 Jucileide Marinho de Sousa 020798-5 Car. Assist/Chefe de Secretaria. 

05 Rosemary Frazão Furtado 22399-9 Carreira Assist/Assist. Direção 

 

 

 
 

Nº 
Educador Social Voluntário 

Nome Função 

01 Acássio Marques dos Santos Monitor do Especial 

02 Edite Júlia da Silva Acompanhamento de Atividades Pedagógicas 

03 Elzilene Pereira da Silva Acompanhamento de Atividades Pedagógicas 

04 Geciane Maria da Conceição Jacinto Conhecimentos Pedagógica: Português e Matemática 

05 Gisele Gomes Lisboa Artes 

06 Graziele de Souza Silva Artes - Teatro e Dança 

07 Jaqueline de Souza Silva Conhecimentos Pedagógica: Português 

-8 Jaqueline F. D‟ Aleluia Costa Esporte e Lazer 

09 Natanile Talita Frazão Furtado Monitor do Especial  

10 Neks Junio Castro de Carvalho Monitor do Especial  

11 Odalia de Sousa da Silva Conhecimentos Pedagógica: Português 

12 Rosangela costa Natividade S. Santos Matemática 

13 Thaynara Costa Silva Santos Monitor do Especial 

14 Thyago Felipe Lisboa de Carvalho Monitor do Especial 
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                                        Estrutura Física 

 

 14 salas de aula 

 02 salas especiais  

 02 sala para o Projeto Mais Educação 

 01 Sala de Recursos/SOE 

 01 sala de leitura 

 01 secretaria 

 02 WC masculino/alunos 

 02 WC feminino/alunos 

 01 WC professor 

 01 WC professora 

 01 WC para deficiente físico 

 01 sala de apoio 

 01 sala de professores 

 01 sala de direção  

 01 sala de mecanografia 

 01 sala multifuncional 

 01 sala com laboratório de informática 

 01 cantina de apoio à merenda 

 01 cozinha com depósito de alimentos 

 01 WC servidor / feminino 

 01 WC servidor / masculino 

 01 sala para ACL‟s, vigias e outros servidores. 

 01 depósito de material de limpeza 

 01 pátio coberto 

 01 quadra de esportes 

 01 estacionamento com capacidade para aproximadamente 15 veículos 

 01 portão de veículos  

 01 portão de pedestres 
    

 
Recursos Materiais Necessários 

 

 Açucareiro de vidro 

 Adubo 

 Água sanitária 
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 Agulhas de costura 

 Almofadas para carimbo 

 Apagadores 

 Aparelho de som completa 

 Apitos 

 Arame liso 

 Areias de diversos tipos 

 Armários 

 Arquivos 

 Aspersões 

 Atlas 

 Bacias 

 Balança para balcão 

 Baldes 

 Bandeiras 

 Bandejas para copos 

 Bandejas para plantio 

 Barbante 

 Bastões 

 Blocos lógicos 

 Bolas 

 Borrachas para lápis 

 Cadeiras fixas em fórmica 

 Cadeiras fixas estofadas 

 Cadeiras giratórias 

 Cadernos 

 Caibros 

 Caixas de som amplificadas 

 Calcário 

 Calendários 

 Canetas esferográficas 

 Canetas hidrográficas 

 Canos de P.V.C. 

 Capachos 
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 Carimbos de borracha 

 Carrinhos de mão 

 Cartolinas 

 Cavadeiras 

 Ceras líquidas e pastosas 

 Chaves de fenda (tipo Phillips) 

 Cimento 

 Clipes 

 Coadores para café 

 Cola branca escolar 

 Cola para pvc 

 Colchetes 

 Colher de pau 

 Colher de pedreiro 

 Computadores com placa de fax modem 

 Computadores com placa de rede 

 Copos para água 

 Corretivos 

 Damas 

 Desentupidores de pias e vaso 

 Desinfetante 

 Detergente 

 Dicionários 

 Discos tipo scoth brith para limpeza 

 Dominós 

 Duplicador elétrico 

 Enciclopédias 

 Envelopes 

 Enxadas 

 Enxadões 

 Escada de alumínio 

 Escovas de aço para máquinas de lavar 

 Espanadores 

 Espelhos 
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 Esponjas 

 Esponjeiras 

 Estantes com prateleiras vazadas 

 Estilete para estêncil 

 Estopas 

 Etiquetas 

 Extratores de grampos 

 Facões 

 Fichários 

 Fichários de mesa 

 Fichas de cartolina 

 Filtros de cerâmica 

 Fitas adesivas 

 Fitas corretivas 

 Fitas crepe 

 Fitas de vídeo 

 Fixadores 

 Flanelas 

 Fogareiros 

 Folhas de papel camurça 

 Folhas de papel celofane 

 Folhas de papel crepom 

 Folhas de papel fantasia 

 Folhas de papel pardo 

 Folhas de papel seda 

 Furadeira 

 Garrafas térmicas 

 Giz 

 Giz de cera 

 Globos 

 Grampeador 

 Grampos 

 Impressoras 

 Índices 
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 Inseticidas domésticos 

 Jarras de vidro 

 Jarras para água 

 Jogo de sofá 

 Jogos de material dourado 

 Jogos de memória 

 Jogos de xadrez 

 Lâminas 

 Lamínulas 

 Lâmpadas fluorescentes 

 Lápis em geral 

 Limas 

 Linha para costura 

 Liquidificadores semi-industriais 

 Livro ata 

 Livros de protocolo 

 Livros em branco 

 Mangueiras 

 Mangueiras de 100m emborrachadas 

 Mapas 

 Mapas geográficos e anatômicos 

 Máquina copiadora 

 Máquina de cortar grama 

 Máquina de solda 

 Máquinas de lavar e encerar 

 Martelos 

 Material para copa, cozinha e cantina 

 Matrizes para duplicadores 

 Mesa de centro 

 Mesa de pingue-pongue 

 Mesas para computadores e impressoras 

 Microfones com e sem fio 

 Microscópio 

 Micro-ondas 
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 Mouse 

 Óculos protetores 

 Palco em tablado 

 Palhas de aço 

 Panos de chão 

 Panos para limpeza 

 Papéis para higiene 

 Papel acetinado 

 Papel ao maço 

 Papel bufom 

 Papel camurça 

 Papel carbono 

 Papel crepom 

 Papel heliográfico 

 Papel higiênico 

 Papel jornal 

 Papel para cópias xerográficas 

 Papel sulfite 

 Pás 

 Pás para lixo 

 Pastas de a z 

 Pastas de cartolina e plástico 

 Pastas suspensas para arquivo 

 Peneiras 

 Percevejos 

 Picaretas 

 Pincéis atômicos 

 Pincéis de pelo de cavalo 

 Pincel atômico 

 Portões de aço 

 Pratos de louça 

 Pregos 

 Projetores de slides 

 Pulverizador de 5 litros 
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 Quebra-cabeças 

 Raquetes 

 Rastelos 

 Recipientes coletores de lixo 

 Recipientes de louça ou plástico 

 Recipientes para plantas 

 Redes 

 Refletores para a bandeira 

 Registradores az 

 Réguas 

 Relógios de parede 

 Removedores de cera e manchas 

 Retroprojetores 

 Rodos 

 Sabão em geral 

 Sabão líquido, em pedra e em pó 

 Sacos plásticos para lixo 

 Sementes e mudas 

 Serrotes 

 Slides didáticos 

 Solda 

 Solda cáustica 

 Substrato 

 Suportes para rede vôlei 

 Tabelas para basquete 

 Talheres 

 Tapete 

 Tela 

 Telhas 

 Termômetros 

 Terra vegetal 

 Tesouras 

 Tinta guache 

 Tintas para carimbo 
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 Tintas para duplicador 

 Tonalizadores 

 Torneiras com bico de rosca 

 Tubos de ensaio 

 TV‟s em cores 

 Vassouras 

 Velas para o filtro 

 Xícaras de louça 

 Xícaras para café 

 

Acompanhamento e Avaliação do Proposta Pedagógico 
 

Dentro do Projeto Político Pedagógico a avaliação é o acompanhamento das metas traçadas para 

atender às necessidades da instituição escolar. A PP necessita de acompanhamento sistemático para que 

se possa verificar se o planejamento está adequado, quais os objetivos que foram atingidos, quais as metas 

que não foram alcançadas e quais ações necessitam de redirecionamento. Sendo assim o processo 

de Avaliação do Projeto Político Pedagógico ocorrerá de forma coletiva com a comunidade escolar, 

onde serão analisadas os problemas que poderão surgir no decorrer no ano letivo, fazendo às 

adequações necessárias a realidade da nossa escola 

 
Projetos Especiais Específicos CEF 103 

 

 Iguais e livres -  Afro Brasil – lei nº. 10.639 de 09/01/2003/11.645/2008; 

 Festa junina; 

 Jogos interclasse; 

 Projeto laboratório de informática; 

 Projeto sala multifuncional; 

 Meu aluno é  um artista; 

 Mostra cultural e folclore; 

 Oba! Vamos ao museu; 

 Plano de ação orientador educacional; 

 Chá literário. 

 Projeto de Leitura - Ler e Representar, Experimente! 
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Folclore 

Objetivo Geral 
 

 Conhecer a diversidade cultural do povo brasileiro através das manifestações culturais, 

reconhecendo a importância do folclore em todas as regiões do Brasil. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Conceituar  folclore. 

 Integração da comunidade escolar. 

 Valorizar a cultura popular. 

 Incentivar o gosto pela leitura. 

 Despertar em toda comunidade escolar a importância do folclore em nosso cotidiano. 

 Desenvolver valores como: responsabilidade, união, trabalha em equipe, solidariedade, cidadania, 

companheirismo. 

 Incentivar o gosto pela leitura. 

 Perceber, apreciar e valorizar a diversidade sociocultural, adotando posturas de respeito às 

diferentes formas de expressão cultural do Brasil. 

 Identificar as manifestações culturais de cada região brasileira, como: festas populares, danças, 

lendas, etc. 

 Desenvolver a criatividade. 

 Estimular o raciocínio e atenção. 

 Desenvolver o hábito de pesquisa. 

 Estabelecer comparações entre festividade das diferentes regiões do Brasil. 

 Identificar tradicionais histórias populares do Brasil. 

 

Projeto Interclasse  

Regulamento Geral 

Capítulo I 

Justificativa 

 
As aulas de educação física são de extrema importância na formação e no desenvolvimento 

das capacidades e habilidades motoras dos alunos. Vale lembrar que o estímulo e o incentivo 

devem partir do professor onde o mesmo deve mediar e orientar tal formação. 

Dessa forma é importante que se coloque em prática o seu aprendizado. Com esse 

pensamento estamos propondo a realização dos jogos Inter-Classe, com o intuito de promover a 
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interação social entre os alunos e para que os alunos possam colocar em prática os seus 

conhecimentos sobre as modalidades desportivas desenvolvidas nos jogos. 

 

 
Objetivo 

 
Art. 1º: A realização do Torneio Interclasse, pelo Centro de Ensino Fundamental 103 de Santa 

Maria visa: 

a) Promover e divulgar o espírito esportivo existente em nossos alunos; 

b) Incentivar e apoiar incondicionalmente o esporte sem qualquer distinção; 

c) Desenvolver entre os participantes o espírito esportivo, a cordialidade, o companheirismo, o 

respeito e o trabalho em equipe. 

d) Realizar observação para a convocação da seleção que representará a escola em torneios e 

eventos esportivos. 

 

 Capítulo II - Da programação: 

Art.2º: O Interclasse será realizado no período de 25 de julho a 29 de julho para os 6º e 7º anos no 

período matutino e 8º anos,9º anos no período vespertino. 

Art.3º: Será realizado um sorteio com a Coordenação Geral para marcar as chaves das competições 

e posteriormente a Tabela de Jogos. 

 

 Capítulo III – Das Inscrições 

Art.4º: Terão direito de participar do Interclasse todos os alunos devidamente matriculados na 

Escola. 

Art.5º: As inscrições deverão ser realizadas com os professores de educação física. 

Art.6º: O atleta só poderá se inscrever por uma sala, Caso aconteça de uma sala não ter uma 

equipe suficiente para o interclasse e algum aluno queira jogar, este deve pagar e fazer sua 

inscrição avulsa e a comissão organizadora fará um sorteio entre as equipes participantes que 

precisem de complemento de jogadores, ressaltando que em nenhum momento está equipe será 

escolhida pelo aluno. 

Art.7º: Cada aluno deverá pagar uma taxa de R$ 3,00 (três reais) de inscrição, para a compra de 

medalhas, esta inscrição dará direito a participar de todas as modalidades do interclasse. As 

inscrições terão inicio no dia 20 de maio e vai até o dia 20 de julho. 
Art. 8º: O Torneio Interclasse será disputado nas seguintes 
modalidades: 

 Futsal masculino 

 Futsal feminino 

 Queimada mista 

 Xadrez masculino e feminino 

 Tênis d  e mesa masculino e feminino 

 
 Capítulo IV – Das Competições: 

Art.9º: O sistema de disputa será definido com um representante de cada equipe na reunião para 

definir as chaves. 

Art.10º: Toda equipe deverá comparecer aos jogos no horário marcado, havendo tolerância de 15 

(quinze) minutos apenas para a primeira partida do dia da competição, sendo a tolerância das 

partidas seguintes de 05 (cinco) minutos; 

Art.11º: O não comparecimento de uma equipe a uma partida implicará resultado por W X O e será 

computado o placar de 1 X 0 para efeito de saldo de gol; 

Art.12º: Quando a partida for interrompida e não puder ser reiniciada num prazo de 30 (trinta) 

minutos será reiniciada do ponto em que parou, em dia e horários indicados pela Coordenação 
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Geral. 

Parágrafo Primeiro: Em caso de interrupção, será considerada finalizada a partida que já tenha 

alcançado dois terços do tempo total de jogo. 

Parágrafo Segundo: Se o adiamento da partida prejudicar a programação geral do evento, o 

encerramento ou não desta será analisado pela Coordenação Geral. 

Art.13º: Os jogos de futsal serão disputados em 02 (dois) tempos iguais de 10 (dez) minutos 

corridos, com intervalo de 05 (cinco) minutos, de acordo com as regras vigentes da modalidade, 

salvo em caso de concordância entre as equipes. 

Art.14º: As modalidades seguirão as regras específicas regidas por suas respectivas confederações, 

salvo os itens adaptados por este regulamento. 

Art.15º: A pontuação para efeito de classificação será feita por pontos ganhos, atribuindo-se 03 

(três) pontos por vitória, 02 (dois) pontos por empate, 01(um) ponto por derrota e 00 (zero) ponto 

por não comparecimento (W X O). 

 Capítulo V – Da Classificação e Premiação: 

Art.16º: Será conferida premiação de medalhas para o 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade e 

categoria disputados. 

Art.17º: Caso haja empate na classificação para a disputa final serão observados os seguintes 

critérios de desempate para o futsal: 

1º - saldo de gols; 

2º - gols prós; 

3º - gols contra; 

4º - número de cartões amarelos. 

Parágrafo Primeiro: Caso haja empate ao término do tempo normal nos jogos das semifinais e 

finais a disputa será feita por penalidade máxima, 03 (três) para cada equipe, no futsal, caso 

permaneça o empate as cobranças serão alternadas ate que alguém erre. 

 

 Capítulo VII – Das normas disciplinares: 

Art.19º: Atletas inscritos de forma irregular que participarem de algum jogo, a equipe perderá os 

pontos ganhos na partida. 

Art.20º: Está automaticamente suspenso por uma partida: 

a) O atleta que for punido com expulsão; 

b) O atleta de uma equipe citado em súmula por prática de irregularidade grave, mesmo sem ter 

sido expulso, depois de avaliado pela coordenação disciplinar; 

c) O atleta que ofender ou reclamar de forma ostensiva, por gestos ou palavras membros da 

arbitragem ou membros do quadro de funcionários do Colégio. 

Art. 21º: Fica eliminado do Interclasse: 

a) O atleta que tentar agredir ou revidar contra a assistência, adversários, companheiros de equipe, 

membros da arbitragem e membros da organização e coordenação do evento; 

b) O atleta reincidente nos itens “a” e/ou “b” e/ou “c” do artigo 18º; 

c) A equipe que tiver 04 (quatro) ou mais atletas expulsos em uma mesma partida; 

d) O atleta que se envolver em brigas e/ou discussões com adversários ou companheiros de equipe 

dentro das dependências do Colégio ou fora deste; 

e) O atleta que adentrar as dependências do colégio portando bebidas alcoólicas e/ou acompanhar 

algum portador das mesmas. 

Capítulo VII - Disposições Gerais 

Art. 22º - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por acidentes ou perdas, que 

possam ocorrer, antes, durante ou após os jogos, com pessoas ligadas ou não aos jogos. 

Art. 23º - A equipe é responsável por todo o material da equipe incluindo uniforme. 

Parágrafo único: Não será permitido jogar sem tênis. 

Art. 24º - Encerradas as inscrições será feito o levantamento das equipes e convocação dos 

representantes para o congresso técnico, onde será repassada a forma de disputa e sorteio caso 



42 
 

tenha necessidade. 

Art. 25º - Qualquer reclamação deverá ser entregue por escrito em ficha própria, em até 24 horas 

do fim da partida, à coordenação da competição. 

Art. 26º - As dúvidas posteriores deverão ser levadas à coordenação geral. 

 
Projeto Laboratório de Informática: 

 

 Objetivo Geral · Democratizar o acesso aos meios de comunicação moderna, incentivando o 

desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e afetivos. 

 Objetivos Específicos 

 Possibilitar o acesso dos alunos inclusive os de classes especiais às novas tecnologias da informação 

como forma de inclusão social; 

 Utilizar o computador como uma ferramenta de ensino e aprendizagem para os alunos; 

 Metodologia: A metodologia a ser utilizada será a Metodologia de projetos, que é uma forma de 

concretizar no dia-a-dia a proposta do CFE 103. 

 Esta Metodologia possibilita: 

 O estudo de temas vitais com maior riqueza de detalhes e aprofundamento do tema no horizonte 

político-pedagógico da comunidade escolar, ao mesmo tempo, no interesse dos alunos; 

 Permite a participação de todos, porque é da essência do projeto levar as pessoas a fazer. Os 

alunos são motivados a não ficarem parados esperando ordens do professor; 

 Abre perspectivas para a construção do conhecimento, a partir de questões reais; · Possibilita a 

experiência da vivência crítica e criativa; 

 Ajuda o educando a desenvolver as capacidades de observação, reflexão e criação; 

 Cria clima propício à comunicação, à cooperação, à solidariedade e à participação; 

 Gerar nos alunos especiais perspectivas que realçam interesse crescente e ascendente, incentivar 

de forma prazerosa a alfabetização dos mesmos. 

 

Normas Gerais de utilização do laboratório de informática 

 

 A sala de informática deve ser exclusivamente utilizada para fins pedagógicos e científicos, no 

âmbito das atividades da Escola. 

 O não cumprimento das normas de utilização, ou a utilização indevida dos equipamentos podem 

levar ao cancelamento da permissão de acesso à sala. 

 Todos os utilizadores devem usar a sala de informática com civismo, sentido de organização e 

disciplina, e devem ajudar a preservar os equipamentos, a sala e um bom ambiente de trabalho. 

 Não é permitido fumar ou utilizar comidas e bebidas na sala de informática. 

 Sem autorização específica, não são permitidos mais de dois utilizadores por computador. 

 É obrigatório respeitar o direito de trabalho dos outros utilizadores, evitando fazer barulho. 

 Deve manter a sala limpa e arrumada. 

 Não deixar lixo em cima das mesas ou no chão. 

 Não é permitido alterar a posição dos equipamentos ou do mobiliário. 

 Sem autorização específica, nenhum utilizador poderá retirar das salas de informática qualquer 

recurso, seja de que tipo for. 

 Não é permitido ligar, seja por que meio for, equipamentos próprios (ex. discos externos, colunas, 

etc.) a equipamentos da sala de informática. 

 Não é permitido alterar ou tentar alterar a configuração de hardware ou de software dos 

equipamentos informáticos. 

 Não é permitido instalar qualquer tipo de software nos computadores. 

 Só é permitido aceder a páginas da Internet que estejam diretamente relacionadas com a matéria 
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da aula. 

 Não é permitido efetuar o Download de arquivos que não estejam relacionados com as atividades 

pedagógicas. 

 Não é permitido utilizar programas de chats (MSN, chats terra, chats UOL,entre outros) ou entrar 

em páginas de redes sociais (twitter, Orkut, face book, etc). 

 O utilizador deve ter o cuidado de desligar o respectivo computador e monitor no final de cada 

sessão. 

 
 Ações Pedagógicas 

 
 Alfabetização das classes especiais; 

 Confecções de cartas comerciais, oficiais e etc; 

 Pesquisa na Internet; 

 Produção de textos, para debates; 

 Trabalhos individuais e Coletivos; 

 Criação de blogs ou websites; 

 Palestras com Datashow; 

 Jogos lúdicos de interação com alunos especiais; 

 Levar os alunos há conhecerem um pouco mais a composição do computador. 

 
Horário de Funcionamento. 

 

Só é permitido à permanência na sala de informática durante a aula, com a presença do Docente, 

ou com um elemento do Centro de Informática. Impressões · Não é permitida a utilização da 

impressora sem autorização da direção da escola. 

 

 Responsáveis envolvidos: 

 Direção e equipe Gestora 

 Professores e funcionários 

 Comunidade Escolar CEF 103 

 Técnico de laboratório ou professor responsável 

 
Tempo - Ano letivo Corrente 

 

Projeto Epa / Eixos Transversais  

Objetivo Geral 

        Proporcionar no âmbito escolar, em casa, na rua e nos passeios dos quais participarem no seu 

grau de ensino seja no fundamental no médio os conhecimentos básicos e essenciais à sua 

sobrevivência. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Dotar os alunos de técnicas e conhecimentos de sobrevivência. 

 Criar no aluno uma consciência de preservação do meio ambiente e da vida. 
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 Noções autodefesa e  autossuficiência. 

 
 

Conteúdo Programático 
 

 Técnicas de sobrevivência: na selva; na rua; em casa; no campo; na cidade; 

 A importância da sinalização de trânsito e como entendê-la; 

 Os perigos da adolescência: abuso; violência sexual e maus tratos; 

 Noções do estatuto da criança e adolescente. 

 A escola que protege (EQP) projeto do MEC 

 Assédio moral e sexual; 

 Noções de direitos humanos e cidadania 

 Educação em sustentabilidade. 

 

 
Expectativas Futuras do Projeto 

 

 Formar parcerias com outros órgãos. 

 Promover palestras e debates sobre os temas propostos e polêmicos 

 Trabalhar de forma interdisciplinar. 

 Elaborar uma cartilha com parceiros públicos ou particulares 

 
 

Projeto de Leitura 

Ler e Representar, Experimente! 

 

I - Justificativa: 

          Este projeto visa promover o maior contato dos alunos com a leitura para fortalecer as 

competências e as habilidades aprendidas nos diversos campos do saber e, com isso, melhorar a 

relação interpessoal com a família, com os colegas no espaço escolar, sobretudo, contribuir para 

ações profissionais criativas e transformadoras na sociedade.    

          As novas mídias e as redes sociais trouxeram um novo modelo de acesso à informação que 

pode contribuir para aumentar o nível cultural da sociedade. É um volume imenso de informação 

sobre diversos assuntos contemplando todos os campos do conhecimento humano que precisam 

ser filtrados e organizados dentro de um campo lógico de saber para que, de fato, influencie na 

visão cosmológica dos seus usuários.Nesse sentido a leitura reflexiva cumpre um papel decisivo, 

pois organiza, filtra as distorções e, sobretudo, garante a interpretação dos contextos sociais.  
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          Observa-se cada vez mais alunos em diferentes estágios acadêmico apresentarem 

fragilidades na escrita e na leitura reflexiva. Alunos que lêem frases, parágrafos e textos, mas não 

conseguem fazer reflexão crítica.Não conseguem perceber como as informações impactam a sua 

vida, no espaço em que ocupa na comunidade e na sociedade. A falta dessa habilidade resulta 

em sérios prejuízos no julgamento sereno e inteligente de várias questões importantes que afetam 

toda sociedade. 

            A leitura, o contato direto com a ortografia das palavras nos diversos gêneros literários, 

apresenta-se como possibilidade de domínio da escrita correta.Além disso, o próprio diálogo do 

leitor com o texto impresso resulta no “sentido subjetivo”,uma nova capacidade de compreender, 

de ver as coisas, que é essencial para o entendimento crítico da realidade social. Ainda, a leitura 

ajuda a organizar os pensamentos e aumenta o repertório linguístico aquisições fundamentais 

para a comunicação oral e para produção escrita com qualidade. 

II - Objetivo Geral: 

 Formar leitores capazes de fazer leitura crítica e ser capaz de se reconhecer como protagonista 

de sua história social na qual está inserido. 

III - Objetivos Específicos:  

1- Possibilitar a produção oral e escrita. 

2- Promover o desenvolvimento do vocabulário. 

3- Possibilitar a vivência de emoção, o exercício da fantasia e da imaginação. 

4- Diversificar o repertório de leitura. 

IV – Metodologia: Plano de Ação. 

            O aluno escolherá o gênero literário da sua preferência (gibi, poesia, clássicos, jornais, 

revistas, contos, músicas), depois da leitura escolherá uma das opções abaixo para o 

compartilhamento com os colegas: 

 Livro do mês. 

          Nesta ação o aluno fará uma ficha literária baseado no livro escolhido. A ficha será 

fornecida pela Sala de Leitura “Cora Coralina” no ato do empréstimo do livro, contendo o título do 

livro, o nome do autor, o gênero literário e um resumo sucinto da obra literária lida. Com base 

nessas fichas será feito um ranqueamento dos livros mais lidos do mês. Os três alunos que maior 

quantidade de obras literárias lidas serão premiados com medalhas na semana da culminância do 

projeto. 

 Produções: teatrais e vídeos. 

           Nesse quesito, a leitura das obras literárias tem como objetivo a interpretação e produção 

de trabalhos interdisciplinar que abordam os signos verbais e não verbais. As interpretações 

literárias devem ser contextualizadas com as produções de tirinhas, quadrinhos, vídeos e 

encenações teatrais, onde é possível aplicar discursos diversos: discurso indireto, livre e poético, 
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além do uso de onomatopéias em paralelo aos elementos de fundamentos da linguagem visual e 

linguagem sonora, corporal e audiovisual. 

FANFIC 

                 Nessa ação o aluno utilizará a criatividade e a imaginação para produzir textos com os 

mesmos personagens e nos mesmos ambientes nos quais se desenvolveram as histórias 

originais. Contudo, o aluno terá a liberdade de usar vários gêneros literários para desenvolver a 

sua própria história de ficção. 

Esse projeto terá culminância na semana do livro. 

V- Recurso Humano: 

Participação ativa dos alunos, do corpo docente, equipe pedagógica e direção. 

VI- Recurso Material: 

Textos diversos, livros, músicas, o espaço da escola. 

VII- Duração Do Projeto. 

Durante o ano letivo 

Obs.: É um projeto experimental que será ajustado no decurso da sua execução conforme a 

necessidade. 

 
Projeto Sala Multifuncional 

 

O Projeto Sala Multifuncional consiste de um espaço que proporcione aos alunos a possibilidade de 

descobrir, aprender e trabalhar as diversas linguagens artísticas, tanto as tradicionais como as linguagens 

artísticas amparadas nas novas tecnologias. 

      O ser humano com sua diversidade usa de múltiplas linguagens para expressar-se plenamente e 

como cada indivíduo possui características diferentes fazem-se necessários diferentes possibilidades de 

meios para essas expressões e para que cada um encontre a que melhor lhe auxilie nas comunicações 

de suas idéias, o Projeto Sala multifuncional será o local onde os alunos terão por meio de oficinas, cursos, 

ensaios e experimentações, condições de conhecer as diversas formas de expressões que a arte 

possibilita. 

      A arte tem um poder expressivo de representar idéias através de linguagens particulares, 

como a literatura, a dança, a música, o teatro, a arquitetura, a fotografia, o desenho, a pintura entre 

outras formas expressivas que a arte assume em nosso dia a dia. 

       A arte faz com que o ser humano possa conhecer um pouco da sua história, dos processos 

criativos de cada uma das linguagens artísticas, o significado de novas formas de utilizá-la, sempre se 

aprimorando no decorrer dos anos. 

     Ensinar arte na escola torna-se importante para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

pois o conhecimento em arte amplia as possibilidades de compreensão do conhecimento, amplia a 

possibilidade de compreensão do mundo e colabora para um melhor entendimento dos conteúdos 

relacionados a outras áreas do conhecimento, tais como matemática, língua, história e geografia. 

       A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (Lei nº 9.394/96), no artigo 26, inciso 2º, dispõe 

que “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

       Os Parâmetros Curriculares dão à área de arte uma grande abrangência, propondo quatro 

linguagens artísticas: 

1ª - Artes visuais: com maior amplitude que artes plásticas, englobando artes gráficas, vídeo, fotografia e 
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as novas tecnologias, como arte em computador. 

2º - Música. 

3º - Teatro. 

4º - Dança. 

 
Conteúdos e Objetivos Específicos: 

 
       A expressão artística permite ao aluno apreender o universo visível que o rodeia, seja ele, na 
sua essência, natural ou criado pelo Homem. Permite, no meio dos tecidos sociais, a 
compreensão do patrimônio artístico e cultural, a percepção estética, a abordagem conceitual dos 
artistas, o desabrochar da sensibilidade. 
       A expressão musical permite ao aluno expandir, extravasar e melhor conhecer suas emoções e 
como lidar com essas emoções e as dos outros. 
        A expressão dramática permite ao aluno alargar a visão da vida, aprender a fazer escolhas e a 
tomar decisões. Trata-se duma atividade global que compreende uma dimensão gestual, visual, sonora, 
verbal e intelectual. 
        A expressão audiovisual permite ao aluno compreender a tecnologia dos aparelhos audiovisuais e 
ajuda- o a compreender o mundo. 

 
Público Alvo: 

 

Este projeto visa atender mais ou menos 300 alunos do Centro de Ensino Fundamental 103, anos finais, 

contemplando os períodos matutino e vespertino, respeitando as habilidades e interesses individuais de 

cada aluno-educando. Incluindo as turmas de ensino especial. 

 
Cronograma: 

 

O projeto acontecerá durante o ano letivo em horário contrário ao turno que o aluno estuda. 
 

Avaliação 

A avaliação está diretamente ligada com a definição dos objetivos específicos. É um instrumento 

essencial para registro das competências que os alunos adquiriram. A abordagem didática específica desta 

disciplina implica a escolha de instrumentos de avaliação diversificados. A avaliação contínua permite fazer 

o inventário das aptidões dos alunos, registrar os progressos feitos e ressaltar as necessidades de 

formação. O professor procede à avaliação utilizando fichas de observação, um inventário de aptidões, 

uma lista de verificação e tomando nota das observações. Os outros meios, as fichas de auto avaliação, os 

trabalhos individuais e coletivos também podem ser empregados.  
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Iguais e Livres Afro Brasil 

Justificativa 

O governo federal, a partir da eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou a redefinir o 

papel do Estado como propulsor das transformações sociais, reconhecendo as disparidades entre brancos, 

negros e indígenas em nossa sociedade e a necessidade de intervir de forma positiva, assumindo o 

compromisso de eliminar as desigualdades raciais, dando importantes passos rumo à afirmação dos 

direitos humanos básicos e fundamentais da população negra brasileira e indígena. 

 
Nesse contexto, o governo federal sancionou, em março de 2003, a Lei n° 10.639/03, que altera a 

LDB (Lei Diretrizes e Bases) e estabelece as Diretrizes Curriculares para à implementação da mesma. A Lei 

nº. 11.645/08 instituiu a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no 

currículo escolar do ensino fundamental e médio. Essa decisão resgata historicamente a contribuição dos 

negros na construção e formação da sociedade brasileira. 

 
 
Objetivo Geral 

 

 Transformar o espaço escolar em instrumento de valorização da diversidade da inclusão e da 

promoção da igualdade. Reconhecer e institucionalizar esforços para que a escola assuma 

seu papel de instrumento de formação de cidadãos plenos, iguais e livres. 

 Compreender a influência negra e indígena como “fundamental” para a formação da 

identidade nacional. 

 Resgatar a tradição histórica da presença da cultura afra brasileira e indígena na maior festa 

popular do Brasil e do Mundo. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Ampliar a temática racial na escola. 

 Valorizar a cultura negra como forma de diminuir ou mesmo eliminar as situações de preconceitos. 

 Criar novas perspectivas nas relações entre as pessoas 

 Refletir e discutir com os alunos acerca da verdadeira história da conquista do Brasil e das 

consequências culturais 

 Valorizar as contribuições africanas para a formação da identidade brasileira. 

 Conhecer a história da resistência negra durante o período colonial 

 Dar visibilidade à riqueza cultural da África. 
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 Trabalhar contra qualquer forma de discriminação, preconceito e racismo. 

 Fomentar a liberdade, diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira. 

 Resgatar a auto-estima dos alunos e identidade étnico racial. 

 Reconhecer a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira. 

 Repudiar todas as formas de relações preconceituosas, discriminatórias e excludentes. 

 Estimular atitudes de respeito, tolerância e solidariedade. 

 Compreender a história do negro, da África e da escravidão contemporânea. 

 Reconhecer os aspectos geográficos da África. 

 Entender as raízes históricas da discriminação racial. 

 Ressaltar a influência e a importância da religiosidade africana e indígena. 

 Reconhecer a existência de comunidades remanescentes de quilombos. 

 Compartilhar as diferenças dentro da escola. 

 Ampliar o senso crítico dos alunos em relação aos problemas enfrentados pelos afro-brasileiros. 

 Conhecer e praticar a ética, a política e a cidadania. 

 Realizar seminários, palestras, apresentações, jogos, divulgando aspectos da cultura afros brasileiros 

e indígenas. 

 Estimular a produção intelectual, artística e social dos participantes com elaboração de peças 

teatrais, obras literárias e artísticas e demais trabalhos coletivos. 

 Mostrar a riqueza cultural dessas entidades. 

 Exaltar a auto-estima e a cidadania; 

 
Oba! Vamos ao Museu 

Objetivo Geral 

 Fornecer ao aluno possibilidade de aprendizagem em visitas a museus e espaços culturais existentes 

no Distrito Federal, que representam uma diversidade cultural, evidenciada nos diferentes acervos. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Estimular a proximidade dos alunos com espaços culturais. 

 Preservar a memória viva. 

 Proporcionar aos alunos uma aproximação à realidade vivida em diferentes momentos da 

humanidade. 

 Refletir sobre os diferentes conceitos de patrimônio, museu e história. 
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 Proporcionar aos alunos sua visão estético-cultural. 

 Analisar com os alunos a experiência de uma visita ao museu ou exposição. 

 Estimular o desejo de voltar a museus ou espaços culturais. 

 Desenvolver a cidadania. 

 Conscientizar a preservação de patrimônio da humanidade. 

 Adquirir hábitos de atitudes e comportamentos das pessoas em visitas a museus e espaços 
culturais. 

 Estimular a criação de experiências significativas. 

 Compreender as variedades culturais existentes. 

 Interesse e gosto pela descrição precisa de situações, orientações e relações espaciais, utilizando a 

linguagem básica da  Geometria. 

 Curiosidade e interesse por identificar formas e relações geométricas nos objetos e seu 
cotidiano. 

 Disposição favorável para utilização de instrumentos de desenho com precisão e cuidado. 

 Valorização da utilização dos sistemas de referência e da representação espacial em atividades 

cotidianas. 

 

 

                        Projeto Mais Educação 
 

Como funciona o Projeto Mais Educação na Escola? 
 

As atividades são organizadas nos seguintes macro campos: 
 

1) Acompanhamento pedagógico: 

a. Matemática 

b. Português 

 
 

2) Esporte e lazer 

 

a. Futsal 

b. Voleibol 

c. Queimada 

d. Recreação/lazer 
 

3) Cultura e Artes 
 

a. Teatro e Dança 

b. Desenho e Pintura 
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4) Cultura digital 

a. Informática e tecnologia da informação (Proinfo e/ou laboratório de informática)     

                                                                                     

Como funciona o Projeto na escola? 
 

Quantidade de alunos – 150 

 Matutino – 50 alunos (8º e 9º ano) 

 Vespertino – 100 alunos (6º e 7º ano) 

 

 Horário: 

 Matutino: 

 09 às 13 horas = 04 horas 

 12:30 às 16:30 horas = 04 horas 

 

 
Espaços: 

 
 Sala do Mais Educação  

 Sala de Jogos  

 Sala Multifuncional 

 Laboratório de Informática 

 Quadra 

 Sala de Leitura 

 
 

Relação entre Pais e/ou Responsáveis e o Projeto 
 

 

Criou-se uma relação entre os pais e/ou responsáveis com todos os envolvidos no Projeto Mais 

Educação (Coordenador e Monitores), no qual existe uma interatividade entre os mesmos, visando uma 

comunicação efetiva para que todo o trabalho desenvolvido seja compartilhado. 

Sempre que possível, são realizadas reuniões, onde são abordados vários temas, como: ausência do 

participante no Projeto, comunicação de seu comportamento e autorizações para eventuais passeios e 

saídas de campo. Também são acolhidas sugestões dos mesmos para um projeto cada vez mais eficaz. 

Estratégias a serem utilizadas para aproximar o aluno da escola: 
 

 



52 
 

 Acompanhamento nas tarefas; 

 Reforço escolar; 

 Acompanhamento nos trabalhos e pesquisas; 

 Passeios culturais: Exposições, Museus, Cinemas, Teatro; 

 Passeios Recreativos: Parques de Diversão, Clubes, Chácaras; 

 Apresentações de atividades de danças, teatros,  artesanatos e música. 

 Campeonatos esportivos; 

 Gincanas; 

 Falar sobre a horta. 

 
Se Brincar o Bicho Pega, se Cuidar o  Bicho Morre  

Objetivo Geral 

 Conscientizar a participação da comunidade escolar em propostas de valorização da saúde, na luta 

contra o mosquito Aedys Egiptes, causador da dengue, zika e chicungunya, através da criação de 

estratégias de comunicação e parcerias. 

Objetivos Específicos 

 Estimular a participação da comunidade escolar no combate a dengue; 

 Conhecer os cuidados que devemos ter para não contrair tais doenças, bem como tratar e evitar 

essas doenças; 

 Compreender as políticas da saúde a partir da observação, participação e da vivência; 

 Conscientizar a comunidade escolar e familiar de sua responsabilidade no combate ao mosquito da 

dengue; 

 Valorizar parcerias com instituições de saúde; 

 Promover pesquisas e palestras sobre doenças infectocontagiosas; 

 Promover a formação de alunos agentes multiplicadores. 

Chá Literário  

Objetivo Geral 

 Apresentar aos nossos alunos, professores e servidores o que há de melhor na poesia 

nacional e estrangeira transformando nossa sala de leitura num ambiente de descontração, 

boa leitura e aconchego. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Conhecer bons poetas e boas poesias nacionais e estrangeiras; 

 Ter maior contato com a produção literária de vários poetas; 

 Transformar a sala de leitura num ambiente ainda mais agradável para leitura e diversão. 
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Projetos da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 

 CID 

 Mais Educação 

 FAFEESP - Festival de Atividades Físicas Esportivas Especiais 

 JEDF - Jogos Escolares do Distrito Federal 

 JESM - Jogos Escolares de Santa Maria 

 Olimpíadas Brasileiras de Matemática – OBMEP 

 Olimpíadas da Língua Portuguesa 

 Política de Promoção da Cidadania e Cultura de Paz. 

 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 

 Programa Dinheiro na Escola – PDE - Escola 

 Progressão Parcial – Dependência 

 Projeto Interdisciplinar 

 Prova Brasil 

 Convivência 

 Gestão Democrática 

 Circuito de Ciências 

 
                     CID 

Objetivo Geral 
 

Oportunizar aos alunos o acesso às atividades do Desporto Escolar, como meio de educação 

consciente, construtivo, socializadora, permanente e transformadora. 

 
A Diretoria Regional de Ensino é responsável pela coordenação geral do projeto, criando turmas, 

determinando a escolas ou locais da comunidade, considerando a existência de instalações físicas 

adequadas, de recursos materiais necessários, a disponibilidade de professores, o interesse e as condições 

de participação dos alunos. 

 
Alguma das modalidades oferecidas: Atletismo, Basquetebol, Capoeira, Futebol, Futsal, Ginástica 

Olímpica e Rítmica, Handebol, Jiu-jitsu, Judô, Caratê, Saltos Ornamentais, Tae-kwon-do, Voleibol e Xadrez. 
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Olimpíadas Brasileiras de Matemática - OBMEP  

Objetivos: 

 Estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas públicas. 

 Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica. Identificar jovens talentos e 

incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas. 

 Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua 

valorização profissional. 

 Contribuir para a integração das escolas públicas com as universidades públicas, os institutos de 

pesquisa e sociedades científicas. 

 Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

 
Olimpíadas da Língua Portuguesa 

 

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro realizado pelo Ministério da Educação, em 

parceria com a Fundação Itaú Social e o CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura 

e Ação Comunitária); 

 
Desenvolve ações de formação de professores e premia poesias, textos de memórias e artigo de 

opinião, elaborados por alunos das escolas públicas de todo o país. 

É possível fazer da escrita, na escola, algo forte e interessante, que possibilite aos alunos e 

professores pensar mundos transformados pela força da palavra escrita. 

Plano de Desenvolvimento da Escola 

Objetivo Geral 

Ampliar, em nível institucional, os trabalhos do MPDFT no planejamento e apoio a uma atuação 

sistêmica de promoção da segurança nas escolas. 

 
Política de Promoção da Cidadania e  Cultura de Paz  

Objetivo Geral 

Ampliar, em nível institucional, os trabalhos do MPDFT no planejamento e apoio a uma atuação 

sistêmica de promoção da segurança nas escolas. 
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Atribuições do Conselho de Segurança Escolar: 
 

Identificar, discutir e sugerir medidas às autoridades competentes, relativas ao problema de segurança 

na escola e no perímetro escolar; 

 
Organizar e coordenar trabalhos e projetos de prevenção da violência e que consolidem a ideia da 

cultura da paz; 

 
Trabalhar, com autonomia, em permanente articulação com órgãos de Poder Público que têm 

competência para solucionar seus problemas relativos à segurança; 

Articular com Organizações Não Governamentais e outras Instituições o apoio aos programas 

desenvolvidos como estratégia de desconstrução de violência; 

 
Priorizar o contato com a comunidade escolar, incentivando atividades voltadas para a cultura da paz, 

considerando-se que é notório que uma comunidade que se sente valorizada tende a fortalecer os laços de 

segurança e harmonia em suas relações. 

 
A segurança é muito importante. Para haver segurança tem que haver muitas regras e vontade de 

cumprir. Também na escola precisa de haver segurança, porque há lá muitas crianças. Na minha escola há 

um extintor, alarme e o recreio estão todo vedado com rede alta. Além disso, a nossa professora chama- 

nos a atenção para os cuidados a ter não só na escola, como na rua. Se toda a gente cumprisse as normas 

de segurança não haveria tantos acidentes de trabalho, de carro, na praia, nas florestas, etc. A segurança é 

precisa. 

 
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 

Objetivo Geral 

Utilizar os recursos adquiridos através do Programa Dinheiro Direto na escola – PDDE, para as 

Despesas de Custeio, na aquisição de material de consumo e serviços de terceiros – pessoa física ou 

jurídica; e Despesas de Capital, na aquisição de material permanente, 

 
Progressão Parcial - Lei Nº. 2.686/01 

Objetivo Geral 

Assegurar ao aluno prosseguir os estudos na série imediatamente subsequente, quando o seu 

aproveitamento na série anterior for insatisfatório em até dois componentes curriculares. 
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Procedimento 

 

Estudar sob a responsabilidade da família e comparecer à instituição para submeter-se às 

avaliações. 

 
Projetos Interdisciplinares (PI) 

 

Os Projetos Interdisciplinares devem ter por essência a reflexão da vida real vivida pelos alunos e 

precisa, mediante a interdisciplinaridade e contextualização com os demais componentes curriculares 

envolvidos, preparar o aluno para a vida futura – para o exercício da cidadania e para o trabalho. 

A importância da Parte Diversificada no currículo é estabelecer elos de integração e interconexão 

com os demais componentes curriculares. Sendo organicamente integrada à Base Nacional Comum, não 

deve existir, entre ambas, dualismo, divórcio ou incompatibilidade curricular, pois o Projeto Interdisciplinar 

constitui-se num componente fundamental dessa dimensão curricular, por Diretrizes para Avaliação da 

Aprendizagem 15 incorporar as vocações da comunidade local, as necessidades do meio social, econômico 

e cultural, representando a heterogeneidade e a complexidade inerente a cada grupo social. 

Nessa perspectiva, o Projeto Interdisciplinar por se tratar de um projeto que estabelece conexão entre 

dois ou mais componentes curriculares da Base Nacional Comum, faz-se necessário que os processos 

avaliativos mantenham o caráter interdisciplinar, haja vista que o tratamento é igual aos demais 

componentes que configuram a Matriz Curricular, ou seja, com nota de zero a dez, considerando 50 % para 

testes e provas e 50 % para outras formas de avaliação. Portanto, a avaliação da aprendizagem será um 

reflexo do diálogo entre os componentes curriculares envolvidos. Caso o aluno obtenha desempenho 

insatisfatório no Projeto Interdisciplinar, após recuperação em processo, somente será submetido à 

recuperação final e dependência, após deliberação do Conselho de Classe. 

 
Prova Brasil 

 

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) são avaliações 

para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos. 

 
Nos testes aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino fundamental e na 

terceira série do ensino médio, os estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com 
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foco em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os 

estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho. 

 
Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a questionários que 

coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de trabalho. A partir das informações do 

SAEB e da Prova Brasil, o MEC e as secretarias estaduais e municipais de Educação podem definir 

ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução das desigualdades 

existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e debilidades identificadas e 

direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas. 

 

Regimento escolar 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 103 de Santa Maria, é 

organizada pelo Regimento das Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e 

Regimento unificado ds Escolas Públicas de Santa Maria. 

 

Regimento Unificado das Escolas Públicas de Santa Maria - Adequado de acordo com as 
especificidades do CEF 103 de Santa Maria. 

 

 
I -  Horários, entrada e saída 

 

Artigo 1- É direito do estudante ter acesso à uma escola de qualidade, com a carga horária 
prevista em lei;    
Artigo 2- É dever do estudante comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 
§ 1- Quando necessitar de se ausentar das atividades escolares ou de saída antecipada, o 
estudante ou seu responsável deverá solicitar autorização junto à Direção, que fará os 
encaminhamentos necessários; 
§ 2- Será mantido um rígido controle para a entrada, permanência e saída de pessoas que não 
estejam em horário de aula no interior da escola. Para tanto, será exigido um documento de 
identificação, que deverá ser obrigatoriamente apresentado na portaria. 
§ 3- Será permitido, em casos excepcionais, o atraso máximo de 15 (quinze) minutos. Quando o 
estudante ultrapassar a quantidade de (03) três atrasos seguidos ou alternados, somente será 
permitida sua entrada na escola se acompanhado pelos pais ou responsáveis.  
§ 4- O retorno do estudante é de responsabilidade da família, que deverá respeitar os horários 
definidos pela Escola. 
 

II - Identificação 
 

Artigo 3- O uso do uniforme pelo estudante é imprescindível para facilitar sua identificação no 
ambiente escolar; 
Artigo 4- O estudante deverá trajar-se com vestimenta condizente ao ambiente escolar, sendo 
proibido o uso de minissaias, short curtos, top, roupas transparentes e decotadas, calças legue e 
calças rasgadas. 
§ 1- O uso de vestimenta adequada para a prática de Educação Física é obrigatório, o que 
compreende o uso de tênis e roupas que permitam os movimentos exigidos pela aula; 
§ 2- Somente em dias que o clima justifique será aceito o uso de outras roupas por cima do 
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uniforme; 
§ 3- É permanentemente proibida qualquer alteração da camisa do uniforme quanto à cor, modelo 
ou escrita; 
§ 4- O estudante que frequentar aula de reforço ou de qualquer projeto da escola no período 
contrário, deverá utilizar o uniforme, trajando-se de acordo com o regimento escolar; 
§ 5- Em casos excepcionais, o estudante poderá entrar na escola sem o uniforme, se 
acompanhado dos pais/responsáveis e mediante justificativa junto à Direção da escola; 
§ 6- É obrigatório o registro fotográfico do estudante, realizado pela direção para fins 
pedagógicos.  
 

III - Material escolar e livro didático 
 

Artigo 5- É direito do estudante receber os livros didáticos para o ano letivo, fornecidos pelo 
Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação; 
Artigo 6- É dever do estudante trazer os livros didáticos para a utilização em sala de aula, bem 
como conservá-los e responsabilizar-se pela devolução ao final do ano letivo. 
§ 1- O estudante deverá trazer todo o material exigido para as aulas, zelar e se responsabilizar 
por seus objetos de uso pessoal, dentro e fora da sala de aula. A Escola não se responsabilizará 
em caso de perdas ou danos.  
 

IV - Aparelhos Eletrônicos 
 

Lei Nº 4.131 de 02 de maio de 2008. 
Art. 1º 
Fica proibida a utilização de aparelhos celulares, bem como de aparelhos eletrônicos capazes de 
armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3, CDs e jogos, pelos alunos das escolas 
públicas e privadas de Educação Básica do Distrito Federal. 
Parágrafo único. 
A utilização dos aparelhos previstos no caput somente será permitida nos intervalos e horários de 
recreio, fora da sala de aula. 
Art. 2º 
A Secretaria de Estado de Educação divulgará a proibição de que trata esta lei. 
A escola não se responsabilizará pelos aparelhos celulares em caso de roubos ou perdas. 
Artigo 7- O uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula só será permitido por orientação do 
professor para fins pedagógicos;  
 

V - Porte de Armas e Drogas 
 

Artigo 8- Visando a segurança, a saúde e a integridade física da comunidade escolar, é proibido 
ao estudante portar armas de fogo, objetos cortantes ou substâncias entorpecentes de qualquer 
ordem, além do uso de explosivos e de quaisquer materiais que representem perigo para si 
mesmo e para os outros. 

 
VI - Lanche 

 
Artigo 9- É direito do estudante receber lanche de qualidade na escola e ter conhecimento do 
cardápio semanal de merenda. 
§ 1- É direito do estudante usufruir dos serviços prestados pela cantina comercial somente no 
horário do intervalo.  
§ 2- O estudante não poderá lanchar durante as aulas, o que compreende também mascar 
chicletes, comer doces, pirulitos e sanduíches, beber refrigerantes ou sucos.  
§ 3- É expressamente proibido brincadeiras, desperdício e descaso com a merenda escolar e 
utensílios. 
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VII - Uso do banheiro e dos bebedouros 
 

Artigo 10- É direito do estudante utilizar banheiros e bebedouros sempre limpos e conservados. 
 

VIII - Depredação do patrimônio, limpeza e conservação 
 

Artigo 11- Toda comunidade escolar deverá zelar pela limpeza e conservação das instalações, 
dos equipamentos e dos materiais existentes na escola. 
Artigo 12- O estudante, ou seu responsável, deverá responsabilizar-se em caso de dano causado 
ao patrimônio da escola; 
§ 1- Conforme expresso na Lei, o aluno que pichar o prédio ou a mobília será convocado a 
reparar o dano causado, arcando com o ônus. O não comprimento desse item acarretará no 
encaminhamento à justiça comum, que qualifica este crime como inafiançável. 
 

IX - Relações interpessoais 
 

Artigo 13- É direito do estudante ser respeitado em sua dignidade humana e valorizado em sua 
individualidade por todos os membros da comunidade escolar. 
Artigo 14- Os professores do diurno atenderão os pais ou responsáveis no turno contrário a aula, 
ou seja, nos dias específicos de sua coordenação. 
Artigo 15- O estudante deverá respeitar e tratar com cordialidade todos os membros da 
comunidade escolar. 
Artigo 16- É proibida a prática de bullying, cyberbullying, racismo, homofobia e quaisquer 
discriminações por parte de toda a comunidade escolar. A ocorrência de tais atos deverá ser 
comunicada à Direção, que tomará as providências cabíveis. 
 

X - Avaliação 
 

Artigo 17- É direito do estudante conhecer as Diretrizes de Avaliação da Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal, ter ciência do currículo em vigor; 
§ 1- É direito da comunidade escolar participar e ter acesso ao Projeto Político Pedagógico da 
escola; 
§ 2- É direito do estudante conhecer os critérios adotados pelo professor no processo avaliativo e 
conhecer o resultado de seu desempenho escolar.  
 

XI - Assiduidade 
 

Artigo 18- É direito dos responsáveis serem informados sobre a freqüência e do rendimento do 
estudante. Para tanto os pais/responsáveis deverão manter endereço e telefone devidamente 
atualizados na Secretaria da Escola; 
Artigo 19- Será considerada, para fins de promoção do aluno, a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas estabelecido para o ano ou semestre letivo, 
sendo computados também os exercícios domiciliares amparados por Lei.  
§ 1- O aluno que, por motivo justo, faltar a qualquer atividade pedagógica, deverá apresentar à 
Direção da escola a justificativa em até 5 (cinco) dias letivos após o ocorrido. 
§ 2- O estudante, assegurado por atestado médico, tem o direito às atividades avaliativas, desde 
que informe à escola em tempo estabelecido pela escola. 
§ 3- As UE deverão comunicar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (MPDF) a relação dos (as) estudantes com os dados atuais, bem como a quantidade 
de faltas daqueles que atingiram o limite de 50% (cinquenta por cento) do percentual permitido em 
lei, depois de esgotadas as ações definidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da UE, 
conforme determina o Art. 12, inciso VII, da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
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( Lei Federal nº 9.394/96), visando retorno do estudante à Unidade de Ensino. 
 
 

XII - Transporte Escolar 
 

Artigo 20- O estudante que utilizar transporte escolar deve cumprir as mesmas obrigações e 
possuirão os mesmos direitos dos demais, devendo assim respeitar os horários estabelecidos 
pela Escola.  
§ 1- A escola se isenta de quaisquer responsabilidades referentes ao transporte escolar particular.  
 

XIII - Sanções 
 

Artigo 21- Ao estudante, cujo comportamento não for condizente com o regimento, serão 
aplicadas as seguintes medidas: 
I- Advertência oral; 
II- Advertência escrita; 
III- suspensão com tarefas escolares de, no máximo, 3 (três) dias letivos, e/ou com atividades 
alternativas na escola; 
IV- Transferência, por comprovada inadaptação à escola, quando o ato for aconselhável para a 
melhoria do desenvolvimento do estudante, ou para a garantia de sua segurança e da 
comunidade escolar. 
 

XIII - Gerais 
 

Artigo 22- A mudança de turno só poderá ser realizada mediante apresentação de documento 
comprobatório da necessidade e com a presença do responsável, estando sujeito à confirmação 
dos dados pela Direção da escola; 
Artigo 23- A mudança de turma só poderá ser realizada mediante solicitação da Direção ou do 
Conselho de Classe desta Unidade Pública de Ensino. 
Artigo 24- Não é permitido que o estudante assista aula ou faça prova em turma que não a sua, a 
menos que esteja em horário vago e com a devida autorização do professor regente. 
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Anexo de fotos 
 

 
Projeto Folclore 
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OBA! Vamos ao museu 
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IGUAIS E LIVRES-AFRO BRASIL 
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Gestão Democrática 
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Jogos Pedagógicos e Educativos: EJA Interventivo  
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Chá literário  
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Outros eventos 
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JOGOS INTERCLASSE 2014 
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Construção Coletiva da Proposta Pedagógica. 
 
Faixa Etária dos Estudantes 
 

 
Uso de transporte para chegar até a escola  
 

 
 
Tipo de Residência 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

9 anos 10 anos 11 anos 12 anos

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos

0

50

100

150

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

Nenhum Ônibus Bicicleta Van Escolar Carro Moto Carroça Skate

0

50

100

150

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

Própria Alugada Cedida Outros



74 
 

Quantas pessoas vivem na sua residência? 

 
Como você considera seu rendimento escolar? 
 

 
Você estuda em casa? 
 

 
Como você utiliza seu tempo livre? 
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Qual disciplina você mais gosta? 
 

 
 
 
O que você mais gosta na escola? 
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O que você tem feito para ajudar na limpeza e conservação da escola? 
 

 
 
Qual profissão você quer seguir? 
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