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APRESENTAÇÃO 

O projeto político pedagógico, aqui denominado Proposta Pedagógica (PP), é um 

documento que deve ser produzido por todas as escolas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9494/96).  

Segundo Paulo Freire, “educar é um ato político-pedagógico”. De fato, pois, no ato 

educativo, a dimensão política está indissociável da pedagógica, pois, interagem entre si de 

forma dinâmica, recursiva e simultaneamente. 

Educar é ato político, porque exige incondicionalmente dos sujeitos atores um 

posicionamento concreto: ou pela transformação ou pela conservação do atual status quo 

social, perante os desafios e as demandas educacionais do momento. 

Educar é ato pedagógico, porque a aprendizagem formal não se dá espontânea e 

passivamente no aprendiz, ou seja, exige preparo e formação de quem ensina, porque se utiliza 

de métodos, técnicas, estratégias específicas, dos mais diversos meios condizentes com o nível 

de desenvolvimento dos estudantes.  

O que é a Proposta Pedagógica? Por que existe e qual sua função? Essas são as 

indagações que servem como ponto de partida para a elaboração da Proposta Pedagógica. 

Elaborar esse tipo de projeto é criar um guia para que a comunidade escolar — estudantes, pais, 

professores, funcionários e gestores — consiga transformar sua própria realidade. 

Na prática, o documento estipula quais são os objetivos da instituição e o que a escola, em 

todas as suas dimensões, vai fazer para atingi-los. 

A PP funciona como um mapa para que a escola alcance o máximo ou o melhor de seu 

potencial, adequando-se ao contexto no qual está inserida e contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento de seus estudantes. É um documento que facilita e organiza as atividades 

pedagógicas, sendo mediador de decisões, da condução das ações e da análise dos seus 

resultados e impactos. Dessa forma, constitui-se um retrato da memória histórica construída, 

num registro que permite à escola rever a sua intencionalidade e sua história. 

Quais conceitos dão forma à Proposta Pedagógica? 

Os conceitos que aparecem no próprio nome do documento também podem ser úteis 

para esclarecer a necessidade e o objetivo da PP; serve para subsidiar a organização do trabalho 

pedagógico, materializar o currículo, demonstrar as ações para a comunidade escolar: 

Projeto (Proposta): é uma reunião de propostas que têm como objetivo a realização de 

uma ação. Assim, essa palavra traz a ideia de futuro, que tem como ponto de partida o presente; 

Político: esse termo se refere à função social das instituições de ensino. Seu significado 

está relacionado à possibilidade de fazer da escola um espaço emancipatório que atua na 
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formação de cidadãos reflexivos, críticos e ativos na construção da sociedade, geralmente para 

sua constante transformação, mas também para a conservação de valores vigentes; 

Pedagógico: a palavra define o conjunto de métodos e técnicas utilizados na educação 

para que cada sujeito se desenvolva de forma global. No documento, o termo faz menção a 

todos os projetos e atividades educacionais que são utilizados nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Agora, pense em todos esses conceitos como dimensões. Se o objetivo da PP é 

estipular quais são os objetivos da escola e o que nela se fará para alcançá-los, essas dimensões 

são complementares. 

Quem são os responsáveis pela elaboração e revisão da Proposta Pedagógica? 

 

Com base em tudo que foi apresentado, percebe-se que a construção da PP deve ser 

coletiva e colaborativa. Ainda assim, é fundamental que exista pelo menos um agente ou grupo 

que se responsabilize por mobilizar os membros da comunidade escolar e por conduzir esse 

processo, no caso aqui o diretor escolar e seu vice-diretor. 

A elaboração da PP pode ocorrer de diversas formas. No caso do CEF 104 Norte, o seu 

diretor e vice-diretor a frente do processo optaram, em 2018, por mobilizar, em momentos 

diferentes e separadamente, os segmentos da comunidade escolar, estudantes, docentes, 

pais/responsáveis, servidores efetivos ou terceirizados, não incluídos os educadores sociais 

voluntários. Por falta de tempo hábil e dificuldade em mobilizar a comunidade escolar, a 

reunião coletiva final com todos os segmentos, prevista anteriormente, infelizmente não pode 

ser realizada, mas que não impactou o documento final. 

Em cada reunião específica com cada segmento da comunidade escolar, os dois gestores 

utilizaram a aplicação de questionários e a conversação direta sobre dúvidas, críticas e 

sugestões a respeito do processo educacional e da organização do trabalho pedagógico 

desenvolvidos na escola, as quais eram posteriormente analisadas e devolvidas aos respectivos 

segmentos, justificando-se a inclusão, ou não, na PP das demandas levantadas. 

Apesar de algumas das professoras e professores terem colaborado espontânea e 

voluntariamente de várias formas – na dimensão pedagógica, política e administrativa – na 

elaboração do documento final da PP 2018 enviada a SEDF, infelizmente, por problemas 

técnicos alheios à escola, não houve a devolutiva da SEDF e, consequentemente, não se 

consolidou as alterações necessárias quanto as sugestões e orientações da própria SEDF, o que 

deixou a PP paralisada e sem efeito prático. 

Em 2019, com a eleição de novo governo e nomeação de novo secretário de educação, 

somado à remoção de todos os docentes colaboradores na elaboração da PP 2018 pelos mais 

variados motivos, mesmo mantendo-se a mesma gestão, com a retomada do processo pela 

Unieb/SEDF, o diretor e o vice-diretor, decidiram revisar a PP contando com a colaboração 

voluntária de novos docentes que chegaram à escola e se propuseram a tal. 

 Desse processo, iniciado em abril, concluiu-se que: 1º) a PP estava bastante “retalhada” 

em seus conteúdos e pouco concisa, principalmente no que tange às várias concepções 



7 

 

pedagógicas apresentadas, às vezes até contraditórias; 2º) havia “dois” objetivos gerais, quando 

a norma técnica de elaboração de projetos requer apenas um; 3º) havia 23 objetivos específicos, 

o que se considerou um número excessivo, haja vista, para cada um deles estar vinculado 

necessariamente um resultado a ser alcançado; 4º) muitos dos projetos específicos elaborados e 

conduzidos por docentes foram abortados, assim como novos projetos foram apresentados na 

semana pedagógica de 04 a 08 de fevereiro de 2019 e iniciados no dia 11/02 seguinte; 5º) a 

impossibilidade de incluir no calendário escolar em tempo hábil no mês de abril e maio um 

novo diagnóstico que demandasse novas reuniões e aplicações de instrumentos de avaliação  

junto aos segmentos e o coletivo da comunidade escolar;                

Qual contexto histórico possibilitou o surgimento da PP? 

 

Em 1996, a Lei 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD) determinou que 

todas as instituições de ensino tenham a sua PP. Mas em que contexto surgiu essa proposta? 

A década de 1980 foi marcada por um movimento de democratização no Brasil e no exterior. 

Nessa época, o mundo começou a questionar o modelo de Estado intervencionista, no qual as 

decisões tomadas nas instituições eram centralizadas e verticalizadas - inclusive na escola. 

Nesse contexto, em 1988, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública começou a 

batalhar para que fosse instituída uma gestão democrática do ensino público, que 

garantisse autonomia a cada instituição de ensino. Existia uma necessidade latente para que as 

escolas se adaptassem às novas realidades. 

Como consequência, a PP, à época proposta político-pedagógica, foi instituída na 

Constituição de 1988. A partir de então, a realidade local de cada comunidade começou a fazer 

parte das considerações gerais a serem analisadas na definição das diretrizes de uma escola. 

Por que a PP é uma ferramenta flexível? 

 

 A Proposta Pedagógica é um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações 

do processo educativo que pretendemos desenvolver na escola. Ele obrigatoriamente apresenta 

as exigências legais do sistema educacional: o que já está instituído – legislação, currículos, 

métodos, conteúdos entre outros – além de dar significância e realce às novas necessidades e 

expectativas de toda a comunidade escolar, instituindo, estabelecendo e criando novos 

objetivos, procedimentos, instrumentos, modos de agir, estruturas, hábitos e valores, 

resignificando, assim, a própria cultura escolar. 

Considerando-se o que é a PP e quais são os conceitos envolvidos, percebe-se que esse 

documento deve observar tanto a realidade da escola quanto da comunidade escolar. 

Isso significa que ele deve atender simultaneamente os indivíduos e o coletivo. É por 

isso que essa ferramenta deve ser completa, funcionando como um guia para o grupo, e 

flexível, para que se adapte às necessidades de cada estudante. 

Assim, é fundamental que a elaboração da PP contemple: 

 Plano de ação; 

 Diretrizes pedagógicas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394compilado.htm
../../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/PROJETO%20POLÃ�TICO-PEDAGÃ“GICO-%20completo.htm
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 Quem são os envolvidos; 

 Dados regionais sobre a aprendizagem; 

 Contexto das famílias dos estudantes; 

 Recursos. 

Vale ressaltar que a finalização do documento não significa o fim desse processo. A 

Proposta Pedagógica deve ser revista periodicamente e, se necessário também revisado, no 

mínimo uma vez ao ano. Essa revisão possibilita que os membros das equipes pedagógica e 

gestora ajustem os objetivos e os prazos de acordo com os resultados alcançados pelos alunos. 

Quatro pontos exige atenção na hora de revisar a PP: 

Neste sentido, este documento apresenta uma proposta de trabalho pedagógico singular, 

do CEF 104 Norte, adequada aos anseios de sua comunidade escolar e alinhada aos princípios 

universais: dos valores, direitos e deveres humanos, da democracia participativa e da cultura 

brasileira, garantidos legitimamente na Constituição Brasileira (1988), soberana, e na sua 

extensão e desdobramentos nos estados, municípios e no Distrito Federal. 

Sua construção fundamenta-se na legislação vigente do sistema educacional, com ênfase 

no Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal e a 

leitura atenta do coletivo da escola, com discussões, opiniões e críticas, durante as reuniões de 

avaliação institucional; constitui-se de três dimensões integradas e harmônicas entre si: 

pedagógica, política e administrativo-financeira.  

  Na dimensão pedagógica prepara-se para planejar as ações que visem o crescimento 

dos estudantes, bem como suas aprendizagens. Dentro da perspectiva do projeto da SEEDF: O 

Currículo em Movimento diz respeito às ações e procedimentos diretamente associados à 

aprendizagem dos alunos: Gestão do Currículo em Movimento da Educação Básica, tempo 

pedagógico, equipes docentes, formação continuada, recursos didáticos e desenvolvimento de 

projetos educativos preocupando-se sempre em interligar os conteúdos trabalhados. 

  Na dimensão política, os processos políticos englobam a formulação de mecanismos de 

participação da comunidade local e escolar na construção e consolidação de um projeto político 

pedagógico, bem como a implementação das relações da escola com o sistema de ensino e com 

a sociedade. 

  Na dimensão administrativo-financeira, os processos administrativos tratam do 

desenvolvimento das condições para a concretização da proposta educativa da escola, 

envolvendo a gestão financeira e do patrimônio da escola, manutenção e conservação do espaço 

físico e administração de pessoal (docentes e funcionários) da escola. 

Este documento foi formulado apoiado principalmente nos pressupostos acima 

referidos, além das metodologias construídas ao longo da experiência do corpo docente que se 

modifica cotidianamente frente aos desafios enfrentados nos contextos educacionais. 

https://www.somospar.com.br/pais-na-escola-como-comunicar-mudancas-na-escola-para-a-familia/
http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=14893
http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=14893
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A reflexão e o diálogo diários permite que se possa refletir sobre os caminhos seguidos e 

adotar novas ações com o intuito de progressivamente, acertar a sintonia da atuação política, 

aquela garantidora de maior segurança nos momentos de enfrentamento e proposição às quais a 

prática e o incentivo da autogestão devem fatalmente caminhar. 

1 HISTORICIDADE DA ESCOLA 

A Escola foi fundada em 23 de fevereiro de 1972, tendo seu Ato de criação sob o 

número de Instrução 23, de 30 de dezembro de 1971. 

A então Fundação Educacional do Distrito Federal – atual Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal - recebeu o prédio desta Unidade e Ensino em agosto de 1971. 

Suas atividades escolares tiveram início em 1972. 

Este estabelecimento de ensino foi criado com a denominação de Escola Classe da 

SQN 104, posteriormente modificado para Escola Classe 104 Norte, em 21 de outubro de 1976. 

Em 1999, o Conselho Escolar solicitou à Fundação Educacional do Distrito Federal a 

sua transformação para Centro de Ensino, devido à escassez na oferta de vagas para alunos das 

séries finais do ensino fundamental. A solicitação foi atendida através da Portaria 059, de 26 de 

maio de 1999. 

A Escola possui uma Associação de Pais e Mestres (A.P.M.), entidade civil sem fins 

lucrativos e com personalidade jurídica própria, desde o ano de 1975. 

 Para assegurar a participação efetiva dos diversos segmentos da comunidade escolar, 

implementou-se no ano de 1996 o Conselho Escolar, composto por representantes de pais, 

alunos, auxiliares de educação e professores. O Conselho Escolar foi extinto em 1999 e 

retomado em maio de 2000.  

 Especificamente, no que se refere a esta instituição, 2007 e 2008 foram anos de 

participação relevante do Conselho Escolar, mesmo contando com um número reduzido de 

representantes. Alguns conflitos surgidos durante o ano escolar fizeram com que discussões de 

qualidade ocorressem, oportunizando reflexões e novas práticas. 

No processo eleitoral de 2008, não contamos com a participação da comunidade 

escolar no processo eleitoral, principalmente pelo tempo exíguo para debates e discussões 

temáticas, imprescindíveis na escolha de um colegiado dessa magnitude.  

Sendo assim, foi realizado novo processo eleitoral para escolha do Conselho Escolar, 

em maio de 2009. De caráter deliberativo e consultivo, integrante da estrutura das Escolas 

Públicas da Rede de Ensino do Distrito Federal, eleito conforme as leis vigentes. Como órgão 

assim caracterizado, tem reunido uma vez por mês para analisar o andamento das ações e metas 

estabelecidas, bem como a aplicação e fiscalização dos recursos financeiros. 
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Outra instância deliberativa, a APM – Associação de Pais e Mestres – no primeiro 

semestre de 2009, passou por um processo eletivo para escolha da nova direção.  

No que se refere aos cargos de Direção da escola, ao final do ano de 2007, realizou-se 

eleição para Diretor e Vice-Diretor, a partir da apresentação do Plano de Ação, compromisso de 

metas e estratégias a serem executadas1. Em 08 de janeiro de 2008, foi instituída a Gestão 

Compartilhada, com a posse da chapa eleita.  

Em 2008, mudanças na estratégia de matrícula feitas de forma unilateral pela Direção 

Regional de Ensino tiveram um impacto negativo no   cotidiano da escola, que atendia a alunos 

de 5ª a 8ª séries, podendo de fato desenvolver um trabalho mais aprofundado, tendo em vista a 

permanência dos estudantes por quatro anos conosco, passou a atender somente a alunos de 7ª e 

8ª séries. Essa decisão foi tomada por instâncias superiores, e em 2008 e 2009 somente os 

alunos de 7ª e 8ª séries foram atendidos na escola. 

Em junho de 2009, realizou-se encontro com representantes do Conselho Escolar do 

CEF 104 Norte e EC 304 Norte, além de síndicos da SQN 104, para a discussão sobre o retorno 

das 5ª séries a partir de 2010, aprovado pelos participantes do Encontro. Em 2010, iniciamos o 

ano com turmas de 6ª, 7ª e 8ª séries. Um pequeno passo para que no próximo ano possamos ter 

todas as séries do ensino fundamental final. 

Enfim, iniciou-se o ano de 2011 com turmas de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. Uma grande 

conquista de toda a comunidade escolar e dos profissionais do CEF 104 Norte, que puderam 

retomar um trabalho processual e dinâmico, a partir de um acompanhamento de seus estudantes 

de maneira mais próxima e efetiva, além da presença mais sistemática das famílias. 

Em 2014 o CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 104 NORTE iniciou o ano letivo 

com um gestor nomeado em 10/01/2014, pela SE-DF, uma vez que não houve interesse entre os 

professores de empreender uma eleição.  

Em 2017, nova equipe assumiu a direção da escola em caráter interventivo, tendo em 

vista a anulação do processo seletivo que foi realizado em 2016; e no mesmo ano elegeu-se a 

atual gestão.  

O presente documento foi construído tomando por base as vozes da comunidade escolar 

encaminhando ações que foram discutidas.  

 

1.1 Motivos da fundação do CEF 104 Norte e seu contexto 

 

                                                           
1 Lei 4036/2007, que trata da Gestão Compartilhada nas escolas públicas do Distrito Federal. 
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Em 2008, mudanças na estratégia de matrícula feitas de forma unilateral pela Direção 

Regional de Ensino tiveram um impacto negativo no   cotidiano da escola, que atendia a alunos 

de 5ª a 8ª séries, podendo de fato desenvolver um trabalho mais aprofundado, tendo em vista a 

permanência dos estudantes por quatro anos na mesma escola, passou a atender somente a 

alunos de 7ª e 8ª séries. Essa decisão foi tomada por instâncias superiores, sem que a 

comunidade escolar fosse ouvida e em 2008 e 2009 somente os alunos de 7ª e 8ª séries foram 

atendidos na escola. 

Em junho de 2009, realizou-se encontro com representantes do Conselho Escolar do 

CEF 104 Norte e EC 304 Norte, além de síndicos da SQN 104, para a discussão sobre o retorno 

das 5ª séries a partir de 2010, aprovado pelos participantes do Encontro. Em 2010, iniciamos o 

ano com turmas de 6ª, 7ª e 8ª séries. 

O ano de 2011 iniciou-se com turmas de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. Uma grande conquista de 

toda a comunidade escolar e dos profissionais do CEF 104 Norte, que puderam retomar um 

trabalho processual e dinâmico, a partir de um acompanhamento de seus alunos de maneira 

mais próxima e efetiva, além da presença mais sistemática das famílias. 

O objetivo primeiro para a fundação desta instituição de ensino está diretamente 

relacionado ao ideário de Anísio Teixeira, isto é, escolas públicas de fato inseridas nas 

comunidades locais, fazendo parte destas. Escolas de qualidade, democráticas, de 

responsabilidade da sociedade. Há uma dificuldade muito grande em aproximar a família da 

escola, em grande parte porque os alunos atendidos moram em outras cidades do Distrito 

Federal, dentre outros aspectos. 

 

1.2 Caracterizações Físicas 

 

A estrutura física é composta por salas de: direção, secretaria, administrativo, 

recursos, orientação educacional, professores, coordenação pedagógica, coordenação do projeto 

Mais Educação, depósito de materiais, cantina, depósito de alimentos, auxiliares, vigilantes, 

pátio, biblioteca, laboratório de informática. Há 09 salas de aula e 06 banheiros. 

O laboratório de informática encontra-se atualmente fechado por não haver 

profissional que possa desenvolver o projeto. Há planejamento para viabilização de utilização 

do mesmo, para que os professores possam desenvolver atividades utilizando os computadores, 

onde possuem acesso à internet, a partir do segundo semestre do ano letivo. 

 Foi implantado em 2014, Sala Ambiente, onde o professor prepara a sala conforme 

sua disciplina, há problemas com os quadros brancos que estão em péssimo estado. Este tema 

faz parte das discussões do Conselho sobre a utilização da verba da escola, porém a troca dos 
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quadros ainda não é uma prioridade, visto que a escola possui outras demandas que se tornam 

mais urgente. 

Na secretaria, temos dois computadores com impressora interligados, que são 

utilizados para a organização de toda a documentação e escrituração escolar. 

A cantina é equipada com fogão industrial, geladeira e freezer, onde é preparada 

a merenda escolar oferecida aos alunos. Merenda é enviada e fornecida pelo Programa Nacional 

de Alimentação Escolar- PNAE- Merenda Escolar / MEC. 

Os alunos matriculados no corrente ano ficam assim distribuídos dentre os 

turnos matutino, vespertino: 

 Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental – Anos Finais (6º, 7º, 8º e 9º anos) 

Modalidades atendidas: ensino regular / escola inclusiva 

 Turnos de funcionamento: matutino e vespertino 

 Matutino: 6º ano 04 turmas = 92 estudantes; 7º ano: 04 turmas = com 95 

estudantes; 

 Vespertino: 8º ano 04 turmas = 94 estudantes; 9º ano 04 turmas =  83 estudantes; 

Total de estudantes por turno: 187 estudantes no matutino e 168 estudantes no vespertino;  

Total de alunos da escola: 364 

  

1.3 Dados de Identificação da Escola 

 

 Nome da instituição educacional: Centro de Ensino Fundamental 104 Norte 

 Data de criação da instituição: 23/02/1972 

 Endereço: SQN 104 – Asa Norte – Área Especial CEP: 70733-000 – Brasília – DF.  

 E-mail: cef104norte@gmail.com 

 CNPJ: 00.411.249/0001-90 

 Inep: 53001460 

 Telefone: 3901-7589 / 90 / 99 

 Localização: A escola é localizada em área especial urbana, na SQN 104, Asa Norte de 

Brasília, no interior da quadra 104 Norte. Seu acesso é muito fácil, pela entrada da 

quadra. 

 Direção Regional de Ensino: DRE Plano Piloto / Cruzeiro 

 A equipe de profissionais do CEF 104 Norte é composta por professores 

efetivos, temporários e carreira assistência auxiliares de educação e equipe terceirizada 

conforme quadro a seguir: 

 

mailto:cef104norte@gmail.com
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QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA 
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VICE-DIRETOR 

Evandro Marques Mota 

 

APOIO À DIREÇÃO 

Ana Maria Silva 

Ana Paula Araújo  

 

CHEFE DE SECRETARIA 

Marcos Aurélio Garcia 

Raphael Lima 

 

APOIO DISCIPLINAR 

José Odair Nunes 

 

SUPERVISOR 

ADMINISTRATIVO  

Everton Lacerda 

 

COORD. PEDAGÓGICA 

Maria Cristina Meneguin 

George Lopes 

 

ORIENT. EDUCACIONAL 

Débora Neves 

 

CORPO DOCENTE 

 Língua Portuguesa 

Aline Arnt 

Elisa Fernandes 

Jacinta Medeiros 

Juliana Rocha 

 Língua Inglesa 

Alessandro Antônio Pereira 

Maria Fernanda Rodrigues 

 

 

 

    Matemática 

    André Pellizzaro 

  Gerson Rocha 

  Giza Carmen Araújo 

 

   História 

Andrea Santin 

Thais Nunes 

 

Geografia  

Sandra Helena Vieira 

Ronaldo Lopes Bezerra 

 

Ciências 

Cecília Lívia Fraga 

Luis Claudio Reis  

Rita de Cassia Medeiros 

Lys Morais 

 

Arte  

Giselle Ziavini 

Carla Zaidan 

 

Educação Física 

Hélio Marcos Pereira 

 Renan Vasco 

 

SALA DE RECURSOS 

Waldmyra Mendes  

 

     SALA DE LEITURA 

     Efigênia Dias 

     Maria de Lourdes Costa 

     Márcia Borges 

      

     LAB. INFORMÁTICA 

     Aguardando Docente 

 

     VIGILÂNCIA 

      Ivanildo Nascimento      

      Márcio Santos 

      Renata Micheli Oliveira 

      Suely Santos 

       

    LIMPEZA (Terceirizados) 

    Beatriz Batista 

    Benedito Nascimento 

    Débora Cabral 

    José Francinaldo Lucena 

    Paulo Henrique Santos 

    Solange Rodrigues 

       

 

EDUCADORES SOCIAIS 

Arthur Alves 

Abghail Santos 

Gabriel de Almeida 

Maria Vitória Vieira 

Sandra Gomes 

Suelen Santos 

 

MERENDEIRAS 

Maria do Socorro Araújo 

Zilmar Maria Silva 
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 2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

Quadro 1 – Quantitativo subtotal e total de estudantes atendidos no CEF 104 Norte a 

partir do endereço por Região Administrativa/Cidades do DF/Ride e Ano Escolar (2019): 

 

Cidade 6º 

Ano 

7º 

Ano 

8º 

Ano 

9º 

Ano 

TOTAL 

Águas Lindas – GO 01 02 02 01 06 

Águas Claras - 01 01 - 02 

Asa Norte 25 26 29 20 100 

Asa Sul 01 02 - - 03 

Brazlândia - 01 - 01 02 

Ceilândia 01 04 02 01 08 

Céu Azul – GO  - 01 - - 01 

Cidade Estrutural 03 02 01 01 07 

Cidade Ocidental – GO  01 - - - 01 

Cruzeiro 01 - - 02 03 

Gama 01 01 01 01 04 

Granja do Torto - 03 02 01 06 

Guará - 01 03 - 04 

Itapoã 06 14 04 09 33 

Jardim Botânico 02 01 - 03 06 

Lago Norte 07 02 10 07 26 

Lago Oeste 02 - 02 02 06 

Luziânia - GO - 01 - - 01 

Paranoá 08 03 08 04 23 

Park Way 01 - - - 01 

Pedregal – GO  - 01 - - 01 

Planaltina 01 03 03 06 13 

Planaltina – GO (Brasilinha)  - 01 01 - 02 

Riacho Fundo 01 - - 04 05 

Samambaia - 03 04 01 08 

Santa Maria 01 - 01 - 02 

São Sebastião 05 07 06 04 22 

Sobradinho - - 08 09 17 

Sudoeste - - 01 01 02 

Taguatinga - 01 01 - 02 

SMU - - 01 - 01 

Valparaiso – GO - 01 - - 01 

Varjão 05 02 01 01 09 

Vicente Pires - 01 01 - 02 

Vila Planalto 11 07 03 08 29 

TOTAL 92 95 94 83 364 
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2.1 Diagnóstico: Estudantes, professorado e responsáveis 

 

2.1.1 ANÁLISE DIAGNÓSTICA – ESTUDANTES 

 

A escola CEF 104 Norte atende atualmente 364 discentes (estudantes) do Ensino 

Fundamental – Anos Finais –, de ambos os sexos, regularmente matriculados e lotados em 

dezesseis turmas de 6º e 7º Anos (Matutino: Turmas A-B-C-D) e 8º e 9º Anos (Vespertino: A-

B-C-D), dos quais 160 (44%) completaram, anônima e voluntariamente, este questionário 

(Padrão SEDF), cujo conteúdo perfaz 13 questões (11 objetivas, uma mista objetiva/subjetivo-

escrita e uma apenas subjetivo-escrita), a respeito dos seguintes itens nas primeiras onze 

questões: sexo; idade; etnia autodeclarada; naturalidade (Estado) e nacionalidade estrangeira 

quando fosse o caso; local de moradia por região administrativa no DF/Ride (Região 

Integrada do Desenvolvimento do Entorno do DF); pessoas com quem reside entre familiares e 

amigos ou  sozinho; regularidade semanal de frequência a aparelhos culturais e de lazer 

(cinema; museu; teatro); programação assistida na TV/Computador (entretenimento: novela, 

programa de auditório, filmes; esportes; jornais; games); número de parentes e ou pessoas 

com quem divide a moradia atualmente; dependência-independência financeira em relação à 

família; meio de transporte utilizado para deslocamento até a escola. Na 12ª questão, mista 

objetiva/subjetivo-escrita, abordou-se, na sua parte objetiva, sobre a avaliação do trabalho da 

escola a respeito de 16 descritores listados num quadro em forma de Escala Likert com três 

categorias para cada descritor (“BOM”, “REGULAR” e “RUIM”), na seguinte ordem de 

apresentação de cima para baixo: consideração a respeito da escola; sua organização geral; 

direção; corpo docente; secretaria; orientação educacional; orientação disciplinar; qualidade do 

ensino; merenda; limpeza e higiene; segurança; biblioteca; laboratório de informática; 

relacionamento entre colegas; entre professores e alunos; entre alunos e direção, sendo que na 

sua parte subjetivo-escrita, abordou-se sobre a justificativa do respondente a respeito dos itens 

que considerou como “REGULAR” e “RUIM”. A 13ª questão, apenas subjetivo-escrita, 

abordou sobre o respondente “sugerir e observar o que julgar pertinente à melhoria” do trabalho 

da escola.  

 A análise dos resultados seguiu a mesma ordem a partir da estatística descritiva 

(frequência % aproximada) apresentada graficamente referente a cada uma das treze questões. 



17 

 

 

1ª Questão (Sexo): 40% M; 60% F. O sexo feminino predomina e está de acordo com a 

maioria das pesquisas demográficas em geral. 

 

2ª Questão (Idade): 82% até 12 anos de idade; 17% de 13-15 anos de idade. O alto 

percentual de pré-adolescentes com até 12 anos de idade (6º Ano), seguido de menor 

percentual de adolescentes de 13-15 anos de idade (7º, 8º e 9º Anos), justifica-se pela natural 

maior aderência à pesquisa de estudantes calouros recém-chegados à escola neste ano (2019), 

bem como, devido à baixíssima aderência à pesquisa, principalmente dos estudantes do turno 

vespertino de 8º e 9º Anos, haja vista seu caráter voluntário mesmo que com a garantia do 

anonimato aos respondentes, o incentivo à participação e fácil acesso aos mesmos, já que, 

conforme o Quadro 01, o universo de estudantes matriculados e frequentando regularmente a 

escola (364/100%) estar bem distribuído equitativamente entre as 16 Turmas dos dois turnos de 
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atendimento, matutino e vespertino, sendo quatro turmas (A, B, C e D) para cada um dos quatro 

Anos atendidos: 6º Ano (92/25%), que ocupa a terceira colocação de contingente e não a 

primeira; 7º Ano (95/26%); 8º Ano (94/26%); 9º Ano (83/23%), ou seja, cabe a cada Ano/Série 

o valor aproximadamente de 1/4 (25%). Sugerimos que, oportuna e futuramente mente a 

estratégia de amostragem possa ser melhorada para envolver o universo de participantes 

(100%) ou pelo menos um percentual maior de participação do que o atual (43%), bem como, 

que possa ser ampliado o tempo de coleta de dados e ainda no primeiro bimestre e não ao final 

do segundo, época de fechamento do primeiro semestre letivo a duas semanas do seu 

encerramento, fato este que a nosso ver interferiu nos resultados, pelo menos neste quesito 

específico (faixa etária). 

 

3ª Questão (etnia autodeclarada): 60% pardos; 26% brancos e 13% não sabem, 

sendo que estas três categorias perfazem 99% dos dados coletados. Menos afetado pelos 

problemas de amostragem apresentados na questão anterior (Questão 2), chama a atenção os 

13% que declaram “não saberem” autodeterminar a própria etnia, fato este que merece ser 

melhor investigado devido à possibilidade de camuflar ou velar a falta de reconhecimento da 

própria etnia não como “ignorância”, mas como forma de proteção contra possíveis ataques 

preconceituosos à honra e à dignidade das pessoas que se reconhecem pardas ou negras, 

principalmente no momento histórico atual em que nos discursos públicos político-partidário 

radicalizados os preconceitos raciais têm sido externados e noticiados escancaradamente na 

mídia em geral e nas redes sociais, notadamente contra a “maioria” de negros, pobres, mulheres 

e pessoas de orientação sexual homoafetiva, contrárias ao imaginário social predominante no 

Brasil, cuja representação social caracteriza-se como uma sociedade “branca, rica, machista e 

heterossexual”. Por ser tratar de ambiente escolar este fato se torna muito mais relevante ao ser 
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abordado, discutido e tratado no seio do processo educacional adotado nesta proposta político-

pedagógica.  

 

 4ª Questão (naturalidade (Estado) e nacionalidade estrangeira quando fosse o 

caso): 81% dos estudantes são brasilienses, seguido de alagoanos e baianos, o que corrobora 

os dados demográficos do início dos anos 2000 quando a população brasiliense de nascidos em 

Brasília ultrapassou pela primeira vez (51%) a de imigrantes habitantes desde sua inauguração 

em 1960, estes oriundos principalmente de Minas Gerais, Goiás e Rio de janeiro, porém, não 

sabemos se esse contingente é de filhos e filhas de brasilienses. Esse fato fortalece ainda mais a 

concepção de uma escola pública brasiliense universal, “gratuita” por isenção de mensalidade, 

mas bancada por impostos públicos, inclusiva, laica, autônoma, que atenda integralmente seus 

“filhos”, além de seus habitantes de outras naturalidades e que são como aqueles também 

“filhos adotivos” da capital do Brasil. Resta acrescentar que a denominação “candangos” não 

deve se referir aos brasilienses e sim àqueles e àquelas de outras naturalidades e que vieram 

morar e ou trabalhar na construção na nova capital brasileira anteriormente à sua inauguração. 

A escola atende também a dois estudantes matriculados de nacionalidade estrangeira, no 6º e 9º 

Ano, ambas venezuelana, mas sem parentesco familiar. 
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5ª Questão (local de moradia por região administrativa no DF/Ride-Região 

Integrada do Desenvolvimento do Entorno do DF): 29% residem na Asa Norte; 9% na Asa 

Sul; 21% no complexo regional administrativo Paranoá (9%) e Itapoã (12%). Na década de 

1970, quando este CEF 104 Norte foi inaugurado, as escolas públicas funcionavam para 

atender os estudantes filhos dos moradores das Quadras vizinhas, inclusive os dos zeladores 

dos prédios que ali residiam e os dos empregados nos comércios locais da redondeza. 

Posteriormente, passou-se a atender também estudantes moradores em diversas régios 

administrativas do DF, à época denominadas de “cidades-satélites”. Desse modo, a maioria do 

contingente de estudantes era seguramente de residente local. Mesmo assim, ainda hoje, a 

maioria dos estudantes reside na Asa Norte (29%) e se somada aos estudantes da Asa Sul (9%), 

o CEF 104 Norte atende a 38% de estudantes moradores do Plano-Piloto, que abrange 

territorialmente as duas “Asas” (Norte e Sul), ou seja, mais de 1/3 de seu contingente. O 

restante 21% reside na Região Administrativa – RA 7 – complexo formado pelo Paranoá (9%), 

cidade mais antiga e Itapoã (12%), cidade mais recente. Interessante notar que das 35 

localidades residenciais atendidas pela escola, sete delas localizam-se na Região Integrada de 

Desenvolvimento do Entorno do DF – Ride, cidades estas localizadas no Estado de Goiás, 

vizinho ao DF: Águas Lindas, Céu Azul, Cidade Ocidental, Luziânia, Pedregal, Planaltina de 

Goiás, Valparaíso). 



21 

 

 

6ª Questão (pessoas com quem reside entre familiares e ou amigos ou se sozinho): 

99% dos estudantes de ambos os sexos moram com os pais, o que parece ser o óbvio, haja vista 

a menoridade de todos eles.  

 

7ª Questão (regularidade semanal de frequência a aparelhos culturais e de lazer 

(cinema; museu; teatro): Além de ser um direito social adquirido, o tempo de lazer instituído 

é fundamental para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no 

tempo livre do trabalho diário, semanal e anual, desde que seja utilizado de livre escolha e não 

compulsoriamente, já que a sabedoria popular nos ensina que devemos “trabalhar para bem 

viver e não viver para trabalhar”, o que não tem sentido nesse último aspecto, notadamente no 
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Brasil, o país mais capitalista da América Latina, e no atual momento histórico de crises que 

atravessa, com a ameaça de perdas e a própria perda de direitos fundamentais historicamente 

conquistados e adquiridos para uma vida humana com dignidade. Assim, o hábito e o costume 

de se equilibrar, de modo salutar, as horas de trabalho com as de descanso e de lazer durante a 

rotina e modo de vida quotidiano das pessoas devem ser aprendidos desde a mais tenra idade, 

ainda na família, e se estender por toda a vida, tendo a escolar um papel de destaque nesse 

sentido. Apesar da questão formulada aos estudantes se limitar à frequência SEMESTRAL ao 

“cinema, museu e teatro” (não à frequência pelo menos semanal), todas as três atividades de 

cunho mais cultural e passivas, num espectro muito mais amplo de tantas outras atividades 

culturais e de lazer disponíveis, inclusive muitas delas mais ativas, observa-se que apenas 

metade dos estudantes (44%) o fazem apenas “uma ou duas vezes” por SEMESTRE e 21% 

“nenhuma vez” por semestre, o que a nosso ver é uma frequência muitíssimo baixa, beirando 

o nada (65%), principalmente sabendo-se que “nem só de pão vive o ser humano” e que “a 

gente não quer só comida... você tem fome de que? Você tem sede de que?”, o que nos leva 

a concluir ser urgente a promoção e fomento de políticas públicas de lazer e cultura para a 

população de nível socioeconômico mais baixo, e de iniciativas, tanto por parte dos governos 

quanto por parte da própria escola, mediante a implementação de projetos e programas criados 

internamente pela própria comunidade escolar, bem como, sua participação externa em eventos 

disponíveis. Existem muitos modelos desses projetos e programas disponíveis na Internet ou 

em escolas públicas e privadas no DF. 
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8ª Questão (programação assistida na TV/Computador (entretenimento: novela, 

programa de auditório, filmes; esportes; jornais; games): É sabido pelos especialistas em 

comunicação e pelos intelectuais do país, incluídos boa parcela do professorado da educação 

básica e da superior – mas não pela grande massa populacional composta pelas classes média e 

pobre, constituintes da população economicamente ativa de trabalhadores – que no Brasil, 

historicamente, apenas onze famílias da elite econômica detêm 95% dos canais de 

telecomunicação disponíveis, verdadeiros conglomerados imperialistas da comunicação de 

massa, abrangendo as redes de TV abertas e fechadas, jornais e revistas impressas e on line de 

grande circulação e outras mídias associadas ao capital internacional, incluindo-se as redes 

sociais. São exemplos as redes de televisão Globo, Bandeirantes, Record e Sistema Brasileiro 

de Televisão (SBT) do Grupo Sílvio Santos, conhecidas atualmente mais do que Pelé e o Papa 

e assistidas por quase toda a população brasileira, cujo principal objetivo é o de manipular a 

opinião pública, mediante suas diversificadas programações que atingem o público de todas as 

idades, e não o de informar mediante um jornalismo sério, transparente e responsável. Assim, 

observa-se que 58% dos estudantes costumam se entreter com “novelas, programas de 

auditórios, filmes” e 29% utilizam os games (jogos; joguinhos), totalizando 87% dos 

estudantes entretidos com atividades consideradas, do ponto de vista educacional, passivas, 

pouco ou nada reflexivas ou educativas e alienantes da realidade. É também urgente a 

interseção da escola nesse fenômeno, inclusive dando o exemplo de não acessar ou utilizar 

qualquer daqueles canais, acima descritos, na organização e execução de quaisquer das 

atividades do trabalho pedagógico desenvolvidas; também, cabe apresentar outros canais 

alternativos de comunicação social. 
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9ª Questão (número de parentes e ou pessoas com quem divide a moradia 

atualmente): 71% dos estudantes moram com “três ou quatro” pessoas (50%) ou com mais 

“cinco ou seis pessoas” (21%); nenhum dos estudantes mora sozinho ou com amigos, 

possivelmente por serem ainda menores de idade e a maioria com até 12 anos, o que é 

culturalmente uma convenção em nossa sociedade. 

 

  10ª Questão (dependência-independência financeira em relação à família): 96% dos 

estudantes de ambos os sexos dependem financeiramente das respectivas famílias, 

principalmente por também morarem com os pais (99%), conforme a 9ª Questão, o que tem 

sido o corriqueiro nessa faixa etária relativa ao ensino Fundamental. Interessante notar que nos 

4% restantes incluem-se estudantes que relatam “trabalhar e se sustentar”, em cujo contingente 

deve estar uma das estudantes do turno vespertino (8º e 9º Ano) que se encontra gestante (único 

caso) e que declarou espontaneamente trabalhar e morar atualmente com o esposo. 
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11ª Questão (meio de transporte utilizado para deslocamento até a escola): 76% dos 

estudantes de ambos os sexos utilizam ônibus urbanos de linha (38%) e carro próprio (38%) 

como meio de transporte para deslocamento ida e volta de casa para a escola; 11% se deslocam 

a pé, certamente por morarem na vizinhança ou na própria Quadra residencial onde se localiza 

a escola, sendo que alguns deles alternam a vinda à escola também de bicicleta, mesmo que 

mais raramente, mas o que consideramos positivo do ponto de vista econômico, da saúde, da 

segurança e da pontualidade, haja vista, os atrasos mais frequentes entre aqueles e aquelas 

estudantes que utilizam o ônibus e o carro como meio de transporte.    
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12ª Questão (avaliação do trabalho da escola a respeito de 16 descritores): 99% dos 

estudantes de ambos os sexos consideram no geral a escola como BOA (ante as opções 

“Regular” e “Ruim”), assim como, todos os outros 15 itens restantes (organização; direção; 

corpo docente; secretaria; orientação educacional; orientação disciplinar; qualidade do ensino; 

merenda; limpeza e higiene; segurança; biblioteca; relacionamento entre colegas; entre docente 

e estudantes; entre estudantes e direção), com exceção do LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA, considerado RUIM. 
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13ª Questão (sugerir e observar o que julgar pertinente à melhoria): Todos os 16 

itens acima foram criticados em algum momento como “Regular”, sendo o LABORATÓRIO 

de INFORMÁTICA o único que recebeu uma avaliação RUIM; as respectivas observações e 

sugestões de cada item serão listadas, analisadas pelos diretores, coordenadores e docentes para 

encaminhar as devidas providências.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

2.1.2 ANÁLISE DIAGNÓSTICA – PROFESSORADO 

 

O corpo docente ou professorado da escola CEF 104 Norte constitui-se atualmente 

com 21 professores (100%) regentes de classe em todas as disciplinas, dos quais 17 (81%) 

completaram este questionário (Padrão SEDF), anônima e voluntariamente (04 não 

responderam devido à ausência ou por opção e foram excluídos da análise), cujo conteúdo 

perfaz 16 questões, todas objetivas, a respeito dos seguintes itens: sexo; idade; etnia 

autodeclarada; faixa de renda; local de moradia por região administrativa no DF/Ride 

(Região Integrada do Desenvolvimento do Entorno do DF); tipo de moradia (própria, alugada 

ou cedida); possui automóvel próprio familiar; nível de escolaridade; há quanto tempo 

alcançou tal nível; possui outro trabalho; anos de docência; anos de docência na escola; 

anos de docência no Ensino Fundamental – Anos Finais; impacto de cursos de 

especialização (360 horas) e ou de aperfeiçoamento (180 horas) em metodologia educacional 

na respectiva área, cursados nos últimos dois anos (2017-2018); frequência semestral ao 

cinema, museu e ou teatro; programação assistida na TV/Computador (entretenimento: 

novela, programa de auditório, filmes; esportes; jornais; sítios educacionais, outro).       

 A análise dos resultados seguiu a mesma ordem a partir da estatística descritiva 

(frequência % aproximada) apresentada graficamente referente a cada uma das treze questões. 

 

1ª Questão (Sexo): 41% M; 59% F. O sexo feminino predomina e está de acordo com a 

maioria das pesquisas demográficas em geral, inclusive com a realizada junto ao corpo discente 

desta escola (40% M; 60% F). 
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2ª Questão (Idade): 35% (40-50 anos); 29% (50-54 anos); 29% (30-39 anos); 7% (25-

29 anos). 

 

3ª Questão (etnia autodeclarada): 47% Pardos; 35% Brancos; 12% Amarelos; 6% 

não sabem. 
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4ª Questão (Renda Familiar): 41% (R$ 4.151,00 – R$ 8.300,00); 29% (R$ 8.301,00 – 

R$ 12.350,00); 18% (+ R$ 12.350,00); 6% (R$ 1.245,00 – R$ 4.150,00). 

 

5ª Questão (local de moradia por região administrativa no DF): 59% na Asa Norte; 

18% no Lago Norte; 12% em Sobradinho; 6% na Asa Sul; 5% no Itapoã. 
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6ª Questão (tipo de moradia: própria, alugada ou cedida): 59% alugada; 35% 

própria; 6% cedida. 

 

7ª Questão (automóvel próprio familiar): 41% têm dois carros; 35% tem um; 12% 

Não têm; 7% têm quatro ou mais; 5% têm três.   



32 

 

 

8ª Questão (Nível de escolaridade): 53% tem pós-graduação; 35% tem Graduação; 

12% Mestrado. 

 

9ª Questão (possui outro trabalho): Não tabulado devido à incompatibilidade entre as 

questões do questionário físico aplicado e as do questionário do software.  
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10ª Questão (há quanto tempo alcançou tal nível): 29% (mais de 20 anos); 29% (15-

10 anos); 17% (8-14 anos); 17% (2-7 anos); 8% (menos de dois anos). 

 

 

 

11ª Questão (anos de docência): 47% (mais de 20 anos); 24% (6-10 anos); 12% (11-15 

anos); 6% (16-10 anos); 6% (1-2 anos); 5% (3-5 anos).  

 

12ª Questão (anos de docência na escola): 53% (primeiro ano na escola); 18% (1-2 

anos); 12% (3-5 anos); 12% (mais de 20 anos); 5% (6-10 anos). 
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13ª Questão (anos de docência no Ensino Fundamental – Anos Finais): 29% (3-5 

anos); 24% (mais de 20 anos); 18% (6-10 anos); 12% (11-15 anos); 12% (primeiro ano); 5% 

(1-2 anos). 

 

14ª Questão (impacto de cursos de especialização/360 horas e ou de 

aperfeiçoamento/180 horas em metodologia educacional na respectiva área, cursados nos 

últimos dois anos): 41% (Não); 29% (Sim, com impacto modesto); 12% (Sim, com pequeno 

impacto); 12% (Sim, com grande impacto); 6% (Sim, sem impacto). 
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15ª Questão (frequência semestral ao cinema, museu e ou teatro): 47% (3-4 vezes); 

24% (mais de seis); 12% (5-6); 12% (1-2); 5% (Nenhuma).  

 

16ª Questão (programação assistida na TV/Computador: (entretenimento: novela, 

programa de auditório, filmes); esportes; jornais; sítios educacionais, outros): 71% 

(Jornais); 65% (Entretenimento); 59% (Sítios educacionais); 35% (Esportes); 24% (Outros).  
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2.1.3 ANÁLISE DIAGNÓSTICA – RESPONSÁVEIS 

 

Os membros da Comunidade Escolar denominados Responsáveis são os pais ou 

responsáveis legais pelos estudantes de ambos os sexos, dos quais 50 completaram, anônima e 

voluntariamente, este questionário (Padrão SEDF). 

 A análise dos resultados seguiu a mesma ordem a partir da estatística descritiva 

(frequência % aproximada) apresentada graficamente referente a cada uma das questões. 

 

1. Grau de Parentesco com o estudante: 74% Mãe; 22% Pai; 4% Outro. 

 

2. Sexo: 78% Mulher; 22% Homem. 
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3. Faixa Etária: 48% 41-50 anos; 38% 30-40 anos; 10% 51-60 anos; 4% até 29 anos. 

 

4. 4.1 – Como declara a etnia: 58% pardo; 20% branco; 8% negro; 6% não sabe; 4% 

amarelo; 4% indígena. 
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4.2 – Na TV/Computador o que costumar assistir: 52% Entretenimento; 42% Jornais; 

6% Esportes. 

 

5. Qual a faixa de renda familiar mensal: 38% até R$ 1.245,00; 38% R$ 1.245,00 – R$ 

4.150,00; 16% R$ 4.150,00 – R$ 8.300,00; 6% R$ 8.3001 – R$ 12.450; 2% acima de 

R$ 12.450 
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6. Escolaridade do Pai ou Homem responsável na família: 42% Ensino Médio; 26% 

Ensino Superior; 14% não possui um homem como responsável; 12% Ensino 

Fundamental 5ª-8ª Série; 6% Ensino Fundamental 1ª-4ª Série. 

 
7. Escolaridade da Mãe ou Mulher responsável na família: 40% Ensino Superior; 38% 

Ensino Médio; 18% Ensino Fundamental 5ª-8ª Série; 4% Ensino Fundamental 1ª-4ª 

Série. 
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8. Região Administrativa ou Ride em que mora: 28% Asa Norte; 16% Asa Sul; 14% 

Varjão; 10% Sobradinho; 

 

9. Condição de Moradia: 30% Própria; 18% Alugada; 6% Cedida (Questão mal formulada 

por perguntar na mesma questão também sobre o tipo de moradia, se casa ou 

apartamento). 
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10. Carro próprio: 58% têm um carro; 20% Não têm carro; 16% têm dois carros; 6% têm 

três carros; 

 

11. Quarto para dormir na residência: 84% têm dois a três dormitórios; 6% têm um 

dormitório; 10% têm quatro ou mais dormitórios. 



42 

 

 

12. Tem computador: 74% têm um ou mais; 26% Não. 

 

13. Frequência semestral familiar ao cinema, museu e ou teatro: 62% de uma a quatro 

vezes; 32% Nenhuma; 6% cinco ou mais vezes. 

 

14. Não consta. 
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15. Avaliação do trabalho da Escola: 99% dos pais ou responsáveis consideram no geral a 

escola como BOA (ante as opções “Regular” e “Ruim”) em 15 itens avaliados: 

organização; direção; corpo docente; secretaria; orientação educacional; orientação 

disciplinar; qualidade do ensino; merenda; limpeza e higiene; segurança; biblioteca; 
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relacionamento entre colegas; entre docente e estudantes; entre estudantes e direção, 

com exceção do LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, considerado RUIM.  

 

Todos esses itens acima foram em algum momento criticados como “Regular”, sendo o 

LABORATÓRIO de INFORMÁTICA o único que recebeu uma avaliação RUIM; as 

respectivas observações e sugestões de cada item serão listadas, analisadas pelos 

diretores, coordenadores e docentes para encaminhar as devidas providências 

 

2.2 Qual a escola que temos e qual a escola que queremos 

 

 Análise de indicadores 

 Condições físicas 

 Materiais 

 Financeiras 

 Humanas  

 Autoavaliação institucional, avaliação em larga escola 

 Índices de aprovação, reprovação evasão escolar, entre outro 

 

 Um dos objetivos estabelecidos para 2019 é continuar o 

trabalho de diminuição dos estudantes que se encontram em defasagem 

idade/série, para isto, foram iniciados o levantamento do quantitativo de 

estudantes que se encontram nesta situação, além de iniciar discussões 

sobre o problema e levantamento das possíveis soluções nas 

coordenações pedagógicas.  

 Atenção ao desempenho dos estudantes principalmente nas 

disciplinas de Português e Matemática, que são a base para a 

compreensão e o bom desempenho nas demais disciplinas, além de um 

maior monitoramento dos índices do IDEB da escola. 

 Fortalecimento do SOE, Conselho Escolar, APAM e 

grêmio estudantil, a fim de que a participação da comunidade se torne 

cada vez mais efetiva. 

 Atenção aos temas transversais, para que se possa cultivar 

as ações de respeito e tolerância à diversidade dentro e fora da escola, 

bem como a livre discussão de temáticas que fazem parte do cotidiano 

dos estudantes. 

 Reforço das discussões e da prática da avaliação 

processual, dando maior atenção aos estudantes que apresentam baixo 

nível de rendimento escolar. 
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 Adoção de condutas para conter as ocorrências de 

indisciplina que estejam ligadas às ações pedagógicas, que é a ação 

prioritária da escola. 

 

 Os índices altos de violência e indisciplinas têm sido um grande problema da escola, e 

se pretende ao longo do ano pensar em ações para diminuir os as ocorrências de faltas graves 

cometidas pelos estudantes. Iniciou-se firmando parcerias com o Conselho Tutelar, o Batalhão 

Escolar, bem como o fortalecimento das ações do SOE e da equipe de atendimento a partir de 

projetos direcionados ao atendimento de estudantes que necessitam de algum tipo de 

acompanhamento, ou que apresentem comportamento inadequado às normas escolares. A 

comunicação com os estudantes e com os responsáveis também foi reforçada, bem como o 

registro escrito das ocorrências diárias da escola. A intenção é conscientizar e promover ações 

reflexivas sobre valores e contra valores com base em uma cultura da paz.   

 O Batalhão Escolar comparece à escola e desenvolve ações de revista nas salas de aula 

e patrulhamento diário nos arredores da escola. 

 Para o segundo semestre, principalmente, pretende-se implementar projetos voltados 

para as questões da boa convivência, a valorização de si mesmo e do outro, da cidadania dentre 

outros que englobem todas as turmas da escola, a fim de promover a interação entre os grupos 

fomentando reflexões sobre temas que possam incentivar o interesse pelo aprendizado e a 

mudança de comportamento dos mesmos. 

 Pretende-se ainda, firmar parceria com a equipe de psicologia da UnB, que possa 

atender os estudantes que necessitem de apoio, bem como com o posto de saúde 905 Norte 

(odontologia/saúde bucal), que possa orientar os (as) estudantes da escola, no que diz respeito à 

saúde do corpo, prevenção do uso de drogas e orientação sexual. 

 Algumas mudanças em se tratando da parte física da escola também estão sendo 

realizadas com o intuito de oferecer bem-estar aos estudantes, para que o espaço melhor 

utilizado contribua para a melhoria do comportamento discente. Uma das ações previstas e já 

em andamento é o recolhimento periódico dos materiais de patrimônio inutilizados que estão 

entulhados pelas laterais e no depósito da escola. A limpeza deste local, proporcionará a 

possibilidade de utilizar a lateral da escola para novos projetos. A limpeza do depósito 

localizado na parte de cima da cantina proporcionará um ambiente adequado para guardar 

materiais de limpeza, bem como proporciona melhoria na limpeza da despensa da cantina, visto 

que o local é propício para o esconderijo de gatos, que aumenta a infestação de pulgas e outros 

insetos.  
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 A escola está tentando realizar parcerias com o Exército Brasileiro, para a pintura da 

escola e para construir bancos e mesas de concreto para que possam ser utilizados pelos 

estudantes para que façam suas refeições no almoço e no lanche, já que a escola não possui 

refeitório. Entretanto, em 2018, a escola adquiriu três mesas com bancos conjugados para as 

refeições, com recursos financeiros arrecadados pela APM.  

 

2.3 Como é a minha escola? 

Para que a PP reflita as expectativas da comunidade escolar em relação ao que deseja 

desta Escola, o primeiro dia temático foi utilizado para ouvir as expectativas da comunidade 

escolar e as sugestões dos mesmos sobre as ações que deveriam ser implementadas na escola.  

Os próximos dias temáticos deverão ser utilizados para continuar a aproximação com a 

comunidade escolar. Estes dias serão reservados para a escuta da comunidade como um todo, 

bem como para refletir sobre a realidade administrativa, organizacional e pedagógica da escola 

juntamente com todos os segmentos reunidos. 

Assim, temáticas como a defasagem idade/série, a discussão de temáticas ligadas aos 

eixos transversais, a indisciplina, a eliminação dos episódios e ações de violência, bem como do 

uso de drogas, ações de bulliyng, dentro do ambiente escolar, serão amplamente discutidos e ao 

longo do ano letivo, serão criados projetos que priorizem as intervenções afetivas, 

conscientizadoras e punitivas a partir da implementação de projetos, utilização dos recursos, 

organização da escola, além de festas e eventos. Todos estes trabalhos, serão amplamente 

discutidos e a PP deverá ser reformulada frequentemente. . 

Para estreitar ainda mais a relação da comunidade com a escola realizou-se em abril e 

maio passados, duas palestras educativas para os pais, juntamente com os estudantes, com a 

presença de 20 pais; a intenção é que essas palestras sejam ministradas uma vez ao mês, de 

agosto a novembro, cujos temas são propostos pelo corpo docente, os pais e os estudantes a 

partir de consulta prévia por meio de levantamento sobre o interesse dos mesmos.  
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3 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

A função social da escola pública é, prioritariamente, garantir a formação de todos os 

estudantes e as aprendizagens para o exercício da cidadania e o mundo do trabalho, nas 

dimensões intelectual, afetiva, psicomotora, moral, cultural, ética, política, mediante uma 

educação integral fundamentada nos princípios da democracia participativa e representativa, 

dos direitos e deveres humanos, da ética, da sustentabilidade social, econômica e ecológica, 

todos estes contemplados como eixos transversais estruturadores das Diretrizes Pedagógicas 

para a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens do Distrito Federal: 1) Educação 

para a Diversidade; 2) Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 3) Educação 

para a Sustentabilidade. 
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4 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS  

Princípios da Educação Integral  

Princípios epistemológicos,  

5 OBJETIVOS  

5.1 Objetivo Geral 

Organizar o processo educacional em torno da comunidade escolar, focando 

especificamente na aprendizagem discente e na formação continuada docente, nas 

dimensões humanas física, cognitiva, emocional, holística e nos aspectos pedagógico, político-

social e administrativo-financeiro. 

 5.2 Objetivos Específicos 

5.2.1 Proporcionar à comunidade escolar, durante o funcionamento da escola, o 

bom convívio entre seus membros, respeitando mutuamente direitos e deveres, com 

diálogo, alegria e descontração, responsabilidade e o uso da mediação pacífica de 

conflitos;      

5.2.2 Garantir ao corpo discente, durante sua permanência na escola, as condições e 

insumos necessários ao seu aprendizado e satisfatório desempenho pedagógico no que 

tange à sua integridade física, psicoemocional e espiritual quanto à segurança, conforto, 

alimentação e higiene; 

5.2.3 Instituir o fórum escolar local de mediação de conflitos surgidos 

quotidianamente, de caráter democrático, dialógico, educativo e não punitivo, aberto aos 

envolvidos e com acompanhamento avaliativo de cada caso ao longo do ano letivo; 

5.2.4 Oferecer ao corpo docente, durante sua permanência na escola, os insumos e 

condições necessárias disponíveis ao satisfatório desempenho do seu trabalho 

pedagógico, bem como, sua formação continuada e permanente nos aspectos 

pedagógico e político-social. 

5.2.5 Gerir os recursos disponíveis materiais, financeiros e humanos de forma 

sustentável e fundamentado nos princípios da economia, transparência e 

responsabilidade social e ambiental.     

6 CONCEPÇÕES TEÓRICAS  

6.1 Concepções que fundamentam as práticas pedagógicas e administrativas 

6.2 Currículo em Movimento  
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A partir do Currículo em Movimento da Educação Básica, trabalharemos com os nossos 

alunos baseados nos eixos transversais: educação para a diversidade/ cidadania e educação em e 

para os direitos humanos/ educação para a sustentabilidade. Conforme pressupostos teóricos do 

Currículo em Movimento da Educação Básica, uma proposta curricular integrada não se encerra 

em si mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos educacionais em uma sociedade 

democrática, buscando contribuir na formação de crianças, jovens e adultos responsáveis, 

autônomos, solidários e participativos. Diante do exposto trabalharemos o autoconceito do 

aluno como forma de valorização do seu papel dentro do ambiente escolar e social. 

Considerando a importância do aluno como protagonista na construção do seu projeto de vida. 

As experiências vivenciadas na escola contribuem para a assimilação de valores, hábitos 

e atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a valorização da função social da 

referida instituição. Assim, a organização dos projetos, embora aconteçam de forma coletiva, 

não deixa de considerar a particularidade de cada ano, bem como suas competências e 

habilidades previstas. Por conseguinte, o trabalho do professor deverá adequar-se às 

possibilidades e aos limites do educando, respeitando as diferenças, mas com o princípio 

supremo de fazer da prática de ensinar uma prática de levar a pensar. 

Dentro deste contexto curricular, o aperfeiçoamento da leitura e da escrita será buscado 

por meio do acesso contínuo a leituras diversas, da constante produção de textos entre outras 

atividades estimuladoras, haja vista, o letramento ser um dos eixos integradores do Currículo 

em Movimento.  Oferecer oportunidades para que o desenvolvimento do raciocínio lógico 

indutivo/dedutivo e a análise crítica em busca de resposta para que situações-problemas sejam 

uma constante no processo de ensino- aprendizagem. Nesse contexto, estabelecer relações entre 

o saber teórico e sua prática cotidiana é inevitável. 

Serão oferecidas aos nossos alunos situações e oportunidades diversas de convívio e 

experiências de construção e apreciação da arte, do lúdico, em suas diferentes formas e meios, 

criadas, organizadas e implementadas pelos professores. 

 

 

7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

A organização pedagógica desta instituição de ensino é baseada na seguinte modalidade 

de ensino: atendimento a alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono anos, do Ensino Fundamental, 

turnos matutino e vespertino, modalidade regular. O número de alunos, no início de 2019, é de 

364 (trezentos e sessenta e quatro) de acordo com a seguinte distribuição: 
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No matutino: 187 (cento e oitenta e sete) estudantes de sexto e sétimo ano, distribuídos 

em: turma 6º A 22 estudantes; 6º B 22 estudantes; 6º C 21 estudantes; 6º D 24 estudantes; 7º A: 

26 estudantes; turma 7º B: 25 estudantes; turma 7º C: 26 estudantes; turma 7º D: 26 estudantes. 

No vespertino: 177 (cento e setenta e sete) estudantes do oitavo e nono anos, assim 

distribuídos: turma 8º A: 23 alunos; turma 8º B: 20 alunos; turma 8ºC: 19 alunos; turma 8º D: 

23 alunos; 9º A 24 estudantes; 9º B 23 estudantes; 9º C 21 estudantes; 9º D 20 estudantes; 

totalizando 173 (cento e setenta) estudantes. 

Os estudantes com Atendimento Educacional Especializado – AEE, na sala de recursos 

são 12 (doze estudantes) nas seguintes modalidades: Deficiência Física (DF) 03(três); 

Deficiência Auditiva (DA) 02(dois); Transtorno Geral do Desenvolvimento (TGD) e Autismo 

(AUT) 03(três); Deficiência Intelectual (DI) 02(Dois); Deficiência Intelectual (DI) e 

Deficiência Física (DF) 01 (um); Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

Deficiência Auditiva (DA) e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), 01 (um),  

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 30 (trinta), atendidos pelo SOE; 

Ressalta-se que há legislação que prevê redução de alunos por turma naquelas com 

atendimento a alunos portadores de deficiência. Nesta instituição educacional, algumas turmas 

foram reduzidas de acordo com a determinação do Ministério Público, outras, permanecem com 

número de estudantes muito grande, o que dificulta a atuação dos professores, tendo em vista 

que o excesso de alunos por turma não contribui para o atendimento ás necessidades específicas 

dos estudantes com deficiência. Os estudantes atendidos pela sala de recursos, contam com o 

acompanhamento do Educador Voluntário Social, que minimiza as dificuldades causadas pelo 

número maior de estudantes em sala de aula. 

Em relação à carga horária dos professores, estes atuam 40h ou 20h, conforme contrato 

de trabalho.  

Partindo-se do princípio de que a escola é um direito de todos, e em todas as suas 

dimensões – acesso, permanência, qualidade social, em alguns casos faz-se necessária uma 

dinamicidade curricular que permita ajustar o currículo, bem como o fazer pedagógico às 

necessidades dos estudantes. 

Proporcionar a adequação curricular aos alunos com  Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) significa considerar o cotidiano da escola, levando-se em conta as 

necessidades e capacidades dos seus alunos, além de ser uma possibilidade educacional para os 

profissionais em educação atuarem frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos e de 

fazer parte das atribuições do professor, conforme legislações específicas do Ministério da 

Educação e da Secretaria de Educação, especificadas em um projeto específico da Sala de 

Recurso. 
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O CEF 104 Norte possui uma Sala de Recursos que tem por objetivo dar suporte 

educacional aos alunos e professores. A Sala de Recursos deve ter duas professoras (no ano de 

2019, a sala de recursos está funcionando apenas com uma professora, uma carência para uma 

outra funcionária foi aberta, devido à aposentadoria de uma das professoras, o que acarreta uma 

sobrecarga á profissional atuante nesta área) e cinco Educadores Sociais Voluntários. O número 

de Educadores Sociais Voluntários ainda é insuficiente, tendo em vista que a escola recebeu 

estudantes com deficiência que oriundos da escola particular e não figuravam na estratégia de 

matrículas, e por este motivo, não foi possível selecionar um Educador Social Voluntário que 

possa atender individualmente estes estudantes.  

 

7.1 Espaços de Participação Político-pedagógica  

Os espaços de participação coletiva devem ser o local onde ocorrerá o exercício da 

construção da liberdade e do direito por meio da elaboração de regras claras que favoreçam a 

convivência baseado na autonomia, na autodisciplina, na autoconfiança, no amor próprio e 

respeito mútuo e em valores éticos e morais que possibilitem a aprendizagem de formas não 

violentas de resolver conflitos. Quanto mais fortalecidos forem os espaços coletivos, menos 

indisciplina teremos em nossa convivência. 

 

7.2 - Conselho Escolar 

A escola tem o Conselho Escolar com o objetivo de ser um órgão de co-gestão do 

processo educativo desenvolvido na escola baseado no princípio de transparência, participação 

na aplicação dos recursos financeiros, dos projetos pedagógicos e nas relações humanas 

existentes na escola; no entanto, encontra-se incompleto pela saída de alguns de seus membros 

e, portanto, inativo, porém, em fase de reimplantação.  

 

 

7.3 - Grêmio Estudantil 

A escola incentiva a existência do Grêmio Estudantil com o objetivo de ser uma 

entidade representativa do estudante baseado na defesa do direito e conquista da organização 

estudantil, promovendo a união, o protagonismo juvenil, o exercício da participação e melhoria 

da qualidade de ensino-aprendizagem. 

Em 2019, o SOE irá organizar a eleição do grêmio estudantil do CEF 104 Norte. 

 

7.4 - Representantes de Turma 
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A escola realiza a eleição de representantes de turma com objetivo de organizar a 

defesa dos interesses dos estudantes em sala de aula, com vistas a garantir melhores condições 

de ensino-aprendizagem e o exercício da pro atividade e liderança. 

 

7.5 - Professores Conselheiros 

Os estudantes escolhem o Professor Conselheiro para que este possa orientar, 

incentivar o diálogo e melhorar a relação estudante e estudante, estudante e professor, estudante 

e direção, contribuindo com o amadurecimento intelectual e emocional dos estudantes.  

 

7.6 S.O.E  

O trabalho do SOE é baseado na teoria filosófica e histórico-cultural. Suas ações são 

alimentadas por   uma   abordagem pedagógica, cultural   e   social.   O   SOE   atua   na   

relação ensino-aprendizagem   com   o   objetivo   de   favorecer   a   superação   das   

dificuldades   de aprendizagem advindas das limitações e dilemas existentes nas relações 

sociais de produção da vida presentes na sala de aula, na escola e na realidade imediata da 

comunidade escolar. Visa orientar, incentivar o diálogo e melhorar as relações estudante e 

estudante, estudante e estudante e professor, estudante e direção, contribuir com o 

amadurecimento intelectual e emocional dos estudantes.  

 

7.6.1 PLANO DE AÇÃO 

 

As ações a serem realizadas, visam contribuir para formar alunos capazes de assumir 

responsabilidades para com a própria vida, tornando-se gradativamente indivíduos autônomos, 

capazes de gerir a vida, na medida em que se desenvolvem como indivíduos.  Tal perspectiva 

engloba a vida em sua dimensão individual e coletiva. 

 

Objetivos Estratégias Cronograma Recursos 

 

Conhecer a clientela 

escolar; 

 

-Proporcionar momentos de 

conversa com a comunidade 

escolar, leitura de registros do 

SOE referentes ao ano 

anterior. 

 

Fev./ Mar. 

 

 

Auxiliar os alunos 

na adaptação à 

escola; 

 

 

 

-Atendimento/Conversas com 

as famílias e alunos; 

 

 

Mar./abr. 
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Orientar as famílias 

de alunos com 

dificuldades 

escolares, sobre 

acompanhamento 

oferecido pelo SOE 

 

 

-Promoção de palestra em 

parceria com EEAA para 

orientar as famílias de alunos 

TEF’S, e alunos com 

dificuldades escolares e 

defasagem de aprendizagem; 

-Conversa orientada com 

alunos com laudo de TDA 

e/ou TDAH. 

 

 

 

 

Durante todo o 

ano letivo 

 

Coordenar o 

processo de escolha 

de professor 

conselheiro e 

representantes de 

turma e demais 

representantes 

 

-Subsidiar na escolha do 

professor conselheiro; 

-Subsidiar a eleição de alunos 

representantes de turma e vice 

representante; 

-Apoiar a estruturação do 

Grêmio Estudantil. 

 

 

 

Mai./Jul. 

 

 

 

Identificar e 

encaminhar os 

alunos aos serviços 

especializados; 

 

 

-Pesquisa junto à Secretaria 

da escola; 

-Conversa com os 

professores, escuta em 

coordenações coletivas, 

participação em:  

-Conselhos de Classe; 

-Conversa e atendimento com 

o aluno; 

-Conversa e atendimento com 

a família; 

 

 

 

Durante todo o 

ano letivo 

 

 

 

Levantamento e 

acompanhamento 

dos alunos com 

defasagem 

idade/série; 

 

 

-Pesquisa junto a secretaria da 

escola; 

-Encaminhamento de listagem 

de alunos 

faltosos/infrequentes ao 

Conselho Tutelar para busca 

de alternativas; 

-Conversa/atendimento com 

os alunos; 

-Conversa/atendimento com a 

família. 

 

 

 

 

De maio a 

outubro 

 

 

 

Acompanhamento 

dos alunos com 

dificuldades 

relacionais graves, 

baixo rendimento, 

infrequência; 

 

 

-

Atendimento/Conversa/escuta 

com o aluno; 

-

Atendimento/Conversa/escuta 

com os pais; 

-Conversa/escuta com os 

 

 

 

Durante todo o 

ano letivo 
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professores e direção; 

-Intervenção/conversa/escuta 

na turma do aluno; 

-Reforço escolar e 

recuperação de forma 

contínua; 

- Subsidiar junto a gestão o 

encaminhamento de  alunos 

em situação de risco ao 

Conselho Tutelar. 

 

 

 

Contribuir para o  

desenvolvimento de 

hábitos de estudos e 

rotinas escolares; 

 

 

-Elaboração do texto 

HÁBITOS DE ESTUDOS 

para ser trabalhado com os 

alunos  

- Ética e Cidadania; 

- Roda de conversa com os 

alunos sobre a importância da 

formação e manutenção de 

Hábitos de Estudos. 

 

 

 

 

 

1º semestre 

 

 

 

 

Auxiliar os alunos 

na observância de 

valores e princípios 

de convivência 

saudáveis 

 

 

-Atendimento com os alunos 

sobre valores, autocuidado 

(sexualidade, uso drogas);  

 

-Trabalhar prevenção por 

meio de palestras e outras 

estratégias com atendimento/ 

acompanhamento ao aluno 

vítima e seus responsáveis/ e 

os alunos causadores e turma, 

sobre o tema de Bullying. 

 

 

Em diversos 

períodos do 

ano. 

 

 

Mediante 

demanda 

 

 

 

Promever e 

Informar sobre 

opções de escolas e 

cursos de Ensino 

Médio 

 

 

-Coordenar estudos sobre o 

Ensino Médio, nas turmas 

de 9os anos. 

 

 

Out. 

 

Orientar alunos e/ou 

pais que procurem o 

SOE 

espontaneamente ou 

encaminhados pelo 

Conselho de Classe 

e/ou Direção. 

 

 

 

-Atendimento, reuniões, 

palestras, Escutar, orientar e 

encaminhar alunos e 

pais/responsáveis para 

atendimento na Rede de 

Apoio do DF. 

 

 

 

Durante todo o 

ano letivo 

 

 

7.7 Sala de Recursos  
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A educação Inclusiva é uma prática inovadora, que acompanha um movimento de 

inclusão mundial, com suas conclusões registradas na Declaração de Salamanca e também a 

especificação da ação na área das necessidades educativas especiais a nível nacional. Diante 

disso, buscou-se uma nova política e organização, fatores escolares, treinamento e capacitação 

do pessoal docente, serviços externos de apoio, áreas prioritárias, perspectivas comunitárias, 

recursos necessários e as diretrizes de ação a nível regional e internacional (BRASIL, Política 

Nacional de Educação Especial, 1994, p. 15).  

 

7.7.1 PLANO DE AÇÃO 

Público Alvo: Estudantes do AEE’s 

 

Atendimento Educacional Especializado-AEE, sala de recursos caracteriza-se pelo serviço de 

natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, complementa, no de caso de 

estudantes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento - TGD, o atendimento 

educacional realizado em classes comuns inclusivas em todas as etapas e modalidades da 

educação básica. 

 

Plano de Ação – Sala de Recursos Multifuncional 2019. 

Público alvo: estudantes do AEEs . 

Atendimento educacional especializado ( AEE) /sala de recursos caracteriza-se como serviço 

de natureza pedagógica conduzido por professor especializado, complementa, no caso de 

estudantes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento- TGD, o atendimento 

educacional realizado em classes comuns inclusivas em todas as etapas e modalidades da 

educação básica. 

 

Professores regentes: 

 

 

 

Exatas matemática e ciências da natureza 

 Carência aberta  

 

Valdmyra Rezende de Lima Mendes  

Ciências humanas 

Matricula 41883-8 

 

 

 

 

Objetivo geral:  

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

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

considerando suas necessidades especificas. 

 

 

Objetivos  Ações  Responsáveis  Cronograma Avaliação  

Elaborar plano de 

ação individual com 

a modalidade e 

especificidade dos 

alunos do AEE 

Identificar, elaborar, 

produzir e organizar 

serviços, recursos 

pedagógicos, de 

acessibilidade e 

estratégias, 

considerando as 

Família do 

estudante, equipe 

de apoio e 

aprendizagem, 

SOE, sala de 

recursos, professor 

regente. 

 Anual  Observação e 

desempenho 

dos alunos do 

ANEE. 
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necessidades 

especificas dos 

estudantes da educação 

especial. 

Possibilitar que os 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais sejam 

beneficiados com 

estratégias que 

viabilizem seu 

acesso ao currículo 

dentro de suas 

limitações. 

Orientar a elaboração e 

preenchimento do 

formulário individual 

de adequação 

curricular dos 

estudantes do ANEE, 

de acordo com suas 

especificidades. 

Professor regente, 

professor da sala de 

recursos e demais 

profissionais da 

educação.  

Semestralmente, 

com revisões, 

promovendo 

alterações 

conforme as 

necessidades do 

estudante. 

Adaptação e 

desempenho 

nas atividades 

propostas 

Conscientizar e 

sensibilizar a 

comunidade escolar 

sobre a importância 

da inclusão, respeito 

às diferenças e a 

valorização da 

diversidade 

humana. 

Participar de 

eventos/ações da 

escola durante projetos 

a serem realizados 

como: semana de 

educação para a vida, 

festa da Junina, café 

literário, luta das 

pessoas com 

deficiência e demais 

projetos.  

 Direção, 

coordenação, 

professores 

regentes, EEAA, 

sala de recursos, 

auxiliares de 

educação, 

comunidade 

escolar. 

Durante o ano 

letivo. 

Avaliação 

durante as 

coordenações, 

participação 

de oficinas, 

devolutivas 

das famílias. 

Participar de projeto 

de reagrupamento 

nos grupos onde 

estão inseridos os 

estudantes do AEE 

Organizar e elaborar 

atividades especifica 

que auxiliem os 

estudantes de acordo 

com nível e 

necessidades 

individuais.  

Sala de recursos, 

professor regente, 

coordenação 

pedagógica, 

monitores. 

Ano letivo Avaliações 

em reuniões 

pedagógicas 

com o 

professor 

regente e 

coordenações 

coletivas. 

Aprimorar 

conhecimento e 

compartilhar 

experiências sobre 

as ações 

desenvolvidas na 

sala de recursos e 

ações da escola. 

Participar das 

coordenações da sala 

de recursos com a 

coordenação 

intermediaria da 

educação inclusiva e 

demais órgãos 

norteadores da 

educação especial. 

Participar de cursos de 

aperfeiçoamento/semin

ários oferecidos pela 

secretaria de educação 

e/ ou outros órgãos 

particulares, 

conveniados.  

Professores da sala 

de recursos, 

coordenação 

intermediarias da 

educação inclusiva. 

Quinzenal 

(quarta-feira) ou 

conforme 

orientação de 

portarias 

vigentes. 

Feedbacks 

apresentados 

pelos 

professores 

das salas de 

recursos. 

Acolher, orientar e  

acompanhar as a 

Desenvolver reuniões  

para exposição da 

Professor da sala 

de recursos, 

Bimestralmente  Participação 

de todos os 
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famílias dos 

estudantes 

diagnosticados a ser 

atendidos na  escola 

. 

proposta pedagógica 

da sala de recursos 

com participação e 

assinatura de 

documentos , alem dos 

agendamentos no 

contra turno para 

atendimentos. 

orientador, EEAA 

e famílias dos 

estudantes 

atendidos. 

 

segmentos. 

Atender no contra 

turno os estudantes 

diagnosticados  com 

(DF ,DI, 

deficiências 

múltiplas) e TEA ( 

autismo) para 

complementação 

pedagógica . 

Oportunizar no horário 

do contra turno, 

atendimento, conforme 

estratégia de matricula 

vigente. 

Estudante do 

ANEEs público 

alvo e professor 

sala de recursos, 

educador social 

voluntário, 

professor regente. 

Semanal 

conforme grade 

horária 

Frequência 

nos 

atendimentos, 

envolvimento 

dos 

estudantes 

nas atividades 

propostas. 

     

 

Equipamentos da sala de recursos. 

Bens permanentes  Jogos /materiais pedagógicos  Necessidades:* 

 

8 cadeiras 

2 armários  de parede  

1 armário de aço 2 portas 

1 ventilador 

1 quadro de recado cortiça 

1 espelho 

1 quadro branco 

2 computadores 

1 impressora* 

2 estabilizadores 

1 armário ciências em foco   

1 bancada grande  MDF 

2 bancadas pequenas MDF 

2 multifuncional   MEC/f 

Ned 2012 – (****esta sobre 

a guarda da direção) 

2 notebooks (***) 

 

 

 

 

1 sequência lógica –arvores e 

frutos 

Kit de materiais em madeira: 

-alfabeto  móvel 

-quebra cabeça 

-  material dourado  

- esquema corporal 

-bandinha 

2 pranchetas 

Dominó  4  operações    1 de 

cada 

1 dominó tátil 

1 memória tátil 

Dominó de tabuada 

-quebra cabeça – 10placas lisas 

Material inteligente 

Domino de fração 

2 jogos da velha\dama 

Domino de tabuada 

Domino  de 

equivalência\cruzada de 

5pranchinhas  Eva 

Ábaco 

3 material  dourado 

2 jogos de xadrez\dama 

Lupas tesura de acessibilidade 

Dominó de multiplicação 

Equivalência numérica  port./ 

lnglês. 

2 dominós  

Reparo ou troca de 

equipamentos: 1 impressora* 

2 multifuncional   MEC/f 

Ned 2012 – (****) 

Instalação da tela digital tela 

digital 

Aquisição de: 

 2 CDs, 

 2 pen drive, 

Caixa de som, 

2 fones de ouvidos, 

Jogos pedagógicos 

diversificados. 

Material de expediente: 

cartolinas, réguas, tesoura, 

cola bastão, entre outros 

conforme a demanda. 
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Considerações: 

a) Nas UE que ofereçam as etapas/modalidades da Educação Básica, os (as) estudantes serão 

atendidos(as) em seis tipos de turmas:  

a.1) CLASSE COMUM INCLUSIVA: Constituída por estudantes de classe comum e 

estudantes com Deficiências (DI, DF, DMU, DV, SC, DA que não aceitam/não optam por 

LIBRAS), TGD/TEA, AH/SD, TFE, conforme modulação para cada etapa de ensino e para a 

modalidade da EJA. 

 a.2) INTEGRAÇÃO INVERSA: Classe constituída por estudantes com DI, DF, DV, DMU ou 

TGD/TEA. O(A) estudante poderá permanecer em turma de Integração Inversa pelo período 

em que dela necessitar, a partir da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental, 

exceto os estudantes com TGD/TEA cujo o período poderá ser prolongado até o 7º Ano do 

Ensino Fundamental, de acordo com Estudo de Caso/Relatório de Avaliação e Intervenção 

Educacional/Adequação Curricular, visto não se tratar de necessidade transitória. 

 a) A oferta de AEE será garantida aos(às) estudantes com Deficiência e/ou TGD/TEA ou 

AH/SD inseridos no i-Educar Módulo Escola e, excepcionalmente, nos casos previstos pela 

SEEDF, no SGE. 

 b) Aos estudantes com deficiência ou TGD/TEA incluídos em UE da Rede Pública de Ensino 

serão oferecidas atividades de AEE em SR e/ou no CEE, no contra turno. Aos estudantes com 

AH/SD serão oferecidas atividades de AEE em SR, no contraturno. 

c) O AEE para os(as) estudantes nas UE que ofertam EJA poderá acontecer no mesmo turno de 

Estratégia de Matrícula 2018 matrícula, desde que o estudante seja contemplado com 

adequação curricular de temporalidade. 

 d) Os (As) estudantes com deficiência, TGD/TEA ou AH/SD incluídos nas UE que ofertam 

Educação em Tempo Integral devem beneficiar-se das atividades da Educação em Tempo 

Integral e do AEE, devendo para tanto cumprir um cronograma específico elaborado pela 

equipe pedagógica da UE e profissional(is) do AEE. 

 

Imagens de atividades produzidas na sala de recursos 2018. 
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   Projeto de História “escola com Partido”                              
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 Festa de aniversário                             

 Atenção a todos.  

 
Dividir e trabalhar em grupo é fundamental! 
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Foco nos estudos 

Trabalho em dupla |Artes 

 

 Pose para fotografia final de ano, 

rumo ao ensino médio. 

 

7.8 Laboratórios de Informática 

 

A Informática está cada vez mais presente em nossa vida e a encontramos em cada 

setor da sociedade: comércio, indústria, educação, saúde, etc. Ela é essencial na organização 

de informações além de ser exigida no mercado de trabalho. Ela se expande a cada momento e 

não podemos, portanto, negar sua importância e quão necessário é que estejamos preparados 

para esta realidade. Mesmo com a falta de um profissional que atue exclusivamente nas 
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atividades no Laboratório de Informática, o CEF 104 norte pretende reativá-lo no segundo 

semestre letivo. 

No entanto, devido a estar inativo, o laboratório de informática foi o item pior avaliado 

(99% - RUIM) na Avaliação Diagnóstica realizada.  
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8 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

A avaliação ocorrerá de maneira processual e formativa, considerando-se as atividades 

de pesquisa, elaboração, apresentação e aplicação de projeto. Os participantes dos grupos serão 

avaliados pelos próprios colegas e pelos professores de educação do CEF 104 Norte. Será 

atribuída nota aos trabalhos, que deverá constar em todos os componentes curriculares, após 

análise dos professores. O valor dos trabalhos será definido pelos professores em coordenação 

pedagógica. 

Os alunos serão avaliados ao longo do processo, por suas atividades e conclusão dos 

trabalhos propostos, ao mesmo tempo em que nós, professores, avaliamos a execução do 

projeto e suas repercussões pedagógicas. 

 

8.1 Como se dá a prática avaliativa 

 

8.1.1 Conselho de Classe 

 

Segundo orientações expressas em Diretrizes de Avaliação Educacional – aprendizagem, 

institucional em larga escala 2014-2016 (doravante DAE 2014-2016) temos a definição que 

segue: 

O Conselho de Classe é desenvolvido no sentido de 

identificar, analisar e propor elementos e ações para serem 

articuladas pela e na escola. Essa instância cumpre papel 

relevante quando consegue identificar o que os estudantes 

aprenderam, o que ainda não aprenderam e o que deve ser 

feito por todos para que as aprendizagens aconteçam. 

Orientamos que sejam envolvidas as famílias, outros 

profissionais da escola e os próprios estudantes para 

auxiliarem nas reflexões e nas proposições de projetos 

interventivos e demais atos que possam colaborar para que 

sejam garantidas as aprendizagens de todos na escola. 

Alertamos para que essa instância não se torne um espaço 

hostil em que prevaleça o uso da avaliação informal de 

maneira negativa para expor, rotular, punir e excluir 

avaliados e ou avaliadores.  

 

[...] 

 

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 
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de aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe 

quantas forem as turmas existentes na escola. (pp.44-46) 

 

 

O Conselho de Classe é um dos momentos mais importantes na rotina escolar. Com a 

finalização do bimestre professores, alunos, coordenadoras, SOE, Sala de Recursos e Equipe 

Gestora têm a oportunidades de juntos, pensar e avaliar as práticas pedagógicas. Os sucessos e 

fracassos e a quem atribuí-los. 

No CEF 104 Norte, a proposta para o ano de 2017 foi de dividir o Conselho de Classe, 

como até hoje, em três momentos:  

O Pré-Conselho pode ser conduzido pelo Professor Conselheiro ou pela Orientadora 

Educacional (ficha anexa). É no Pré-Conselho que os alunos podem questionar, apontar 

necessidades e desagrados. O condutor dessa fase deve levar os alunos à reflexão de todos o 

bimestre, seus comportamentos e estudos. 

O Conselho de Classe Participativo resume-se em favorecer uma avaliação mais 

completa de cada aluno já que o representante e o vice estão presentes e tendo voz favorece a 

integração entre professor, aluno e família; torna as observações mais dinâmicas, coesas e 

reflexivas. Conscientiza os alunos presentes sobre a importância do ensino e qual o seu papel 

neste processo, ressaltando seus direitos e deveres; intensifica o feedback e a elaboração 

coletiva do plano de intervenção tão necessário ao processo educativo. 

O Pós-Conselho consiste em levar as informações / relatório de cada turma relativos aos 

debates durante o Conselho de Classe à turma e a cada aluno, propondo mudanças necessárias 

para o próximo bimestre. Com relação às turmas, o Professor / Orientadora Educacional retorna 

às salas de aula e discute com os alunos as ações que devem ser assumidas por todos, para 

resolver cada problema levantado pelos alunos e pelos professores. Os casos individuais devem 

receber orientação com data marcada, com ou sem a presença dos pais, dependendo da ação que 

deve ser realizada. Assim, todas as ações determinadas no Conselho de Classe: se no Conselho 

ficou definido que tais ou quais pais seriam chamados para uma reunião; que professor X 

passará a tomar medidas relativas à disciplina, dever de casa etc. É importante salientar que 

casos individuais, ações que não serão tomadas para a turma de maneira coletiva, serão 

divulgadas aos estudantes citados, individualmente. É no Pós-Conselho que informamos e 

colocamos em prática o que foi proposto, como: 

 Levantamento de grupos de alunos, para encaminhamentos à recuperação paralela e 

atendimento especial do professor na recuperação contínua; 

 Levantamento de alunos infrequentes e com rendimento escolar insatisfatório, que 

necessitam de atendimento especial da escola. Após o Conselho, a família é convocada 



66 

 

para orientações. No caso de omissão dos responsáveis, a escola aciona o Conselho 

Tutelar, por intermédio da Orientadora Educacional. 

 A infrequência de alunos muitas vezes transforma-se em evasão escolar, um elemento de 

atenção especial na escola onde é feito um diagnóstico familiar, social e escolar do aluno 

para apurar as devidas causas da ausência do aluno. 

Todos os procedimentos adotados em todo Conselho escolar permitem que a equipe 

pedagógica procure novos caminhos e estabeleça outras ações, para que todos tenham 

oportunidade de aprender, garantindo o direito do aluno a um ensino de qualidade e o 

cumprimento da função social da escola. 

 

8.2 Procedimentos e instrumentos avaliativos. 

 

Ao longo da história, a avaliação educacional desenvolveu 

mecanismos que selecionam as pessoas entre bons/ruins, 

rápidos/lentos, intelectual/manual e, coerentemente, esses 

mecanismos produzem verdades absolutas, sob a ótica, 

conservadora desprezando outros condicionantes que 

circundam essas ‘verdades’, e que tem o potencial de 

modificá-las, além de desconsiderar cegamente todo e 

qualquer raciocínio que não tenha sido imposto pelo ‘dono 

do saber’. 

Isabelle Fiorelli Siva - Professora do Dep. de Educação  

da Universidade Estadual de Londrina-UEL e mestre  

em Educação pela Universidade de São Paulo. 

 

Em DAE 2014-2016 p.12 temos as orientações básicas a respeito da avaliação e as 

concepções que norteiam a avaliação formativa: 

 

 A avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF 

entende que, na avaliação formativa, estão as melhores 

intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e 

o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva 

avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo 

polissêmico, entende-se que instrumentos / procedimentos 

pelos quais a análise qualitativa se sobreponha àquelas 

puramente quantitativas podem realizar de maneira mais 

justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição decorrem o olhar 

e a intervenção humana que os sistemas computadorizados, 

por si só, não são capazes de atingir. 

 

 

O CEF 104 Norte orienta sua prática pedagógica de acordo com as Diretrizes de 

Avaliação Educacional -  DAE 2014-2016, buscando junto aos docentes que a avaliação seja o 
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reflexo de uma educação centrada no aluno. Nem sempre se pode alcançar as metas, porém, 

pode-se afirmar que todo o trabalho está voltado para os melhores resultados e há sempre o 

trabalho docente interessado em agir e repensar diuturnamente sua prática, com o fim de alcançar 

o melhor desempenho discente. 

 

A avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico 

complexa, necessária e diz respeito a questões tênues como 

o exercício do poder e a adoção de práticas que podem sem 

inclusivas ou de exclusão. 

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal 

(SEEDF) compreende que a função formativa da avaliação 

é a mais adequada ao projeto de educação pública 

democrática e emancipatória. Compreende também que a 

função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo 

ser comum aos demais níveis da avaliação. A função 

formativa, independentemente do instrumento ou 

procedimento utilizado, é realizada com a intenção de 

incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta 

função deve perpassar os níveis: da aprendizagem, 

institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de 

larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao 

invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da 

avaliação.    

(Currículo em movimento da Educação Básica –  

Pressupostos teóricos. 2014. p. 71) 

 

Atentos a essas recomendações, os trabalhos estão direcionados no sentido de quebrar 

paradigmas há muito presos nos processos avaliativos. Tem–se observado que ainda há traços da 

prática classificatória da avaliação de aprendizagem que aprova ou reprova o estudante e tem-se 

dificuldade em perceber que o real sentido da avaliação consiste em acompanhar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, levando em conta as habilidades, a compreensão dos 

conteúdos e desenvolvimento cognitivo doa alunos.  

Esse conceito de avaliação da aprendizagem que tradicionalmente tem como alvo o 

julgamento e a classificação do aluno necessita ser redirecionado, pois pensamos que a 

competência ou incompetência do aluno resulta em boa parte, da observação feita pelos docentes 

e seus desdobramentos, no dia a dia e na qualidade do instrumento usado para avaliação, que 

precisa ser um instrumento por meio do qual se possa identificar e analisar a evolução, o 

rendimento e as modificações do educando, confirmando a construção do conhecimento.  

Em 2019, o CEF 104 Norte pretende organizar um momento quinzenal de formação nas 

coordenações pedagógicas coletivas, com o propósito de discutir as Diretrizes de Avaliação 

propostas pela SEEDF, onde as concepções da ação avaliativas estejam voltadas para a 
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valorização das aprendizagens dos estudantes e para  a avaliação formativa, que procura 

incentivar a avaliação processual.  

Tradicionalmente, a escola aborda os três tipos de avaliação complementares entre si, 

cujo objetivo amplo é o de ser “formativa”:  

1. Avaliação Diagnóstica acontece, no CEF 104 Norte, no início de cada ano letivo, pois 

assim fica mais fácil detectar os erros e planejar as atividades que serão desenvolvidas 

durante o ano letivo. 

2. Avaliação Formativa tem como propósito informar ao professor e aluno sobre os 

resultados da aprendizagem, durante as atividades escolares. É contínua pois se 

realiza ao longo de todo o processo educacional e tem como finalidade permitir o 

acompanhamento e análise dos pontos fortes e fracos desse processo, para que se 

possa aperfeiçoá-lo quando ainda estiver ocorrendo. 

3. Avaliação Somativa – É uma modalidade avaliativa pontual, que ocorre ao fim de um 

processo educacional (ao final de cada mês, bimestre e ano). Prende-se ao grau de 

domínio, ou de alguns objetivos pré-estabelecidos. É um balanço somatório de uma 

ou várias sequências cognitivas. É também chamada de avaliação de aprendizagens. 

A avaliação formativa pressupõe a utilização de informações coletadas pelos professores 

para regular as aprendizagens em curso. Ela traz, portanto, em sua essência a compreensão do 

valor pedagógico do erro, balizando e orientando o trabalho docente e disciplinar, deve, portanto, 

observar o que o aluno aprendeu ou deixou de aprender, partindo de um ponto inicial e não 

possuindo uma terminalidade. 

Esse novo modelo de avaliação é desafiador, pois, consiste em algo construtivo e 

formativo, tendo como critério maior a análise de como o conhecimento está sendo assimilado 

pelo aluno e como esse aluno recebe o conhecimento, verificando o que ele aprendeu e aquilo 

que ele ainda deve aprender. Para esta prática avaliativa utiliza-se de instrumentos como: 

avaliação interdisciplinar, seminários, estudos dirigidos, fichas de acompanhamento, portfólio. 

Os professores precisam estar atentos nesse processo avaliativo em formar o aluno como 

uma pessoa dotada de conhecimento e um ser crítico, capaz de argumentar, defender e criar suas 

próprias ideias. Nessa perspectiva, o aluno tem de ser o questionador dos conteúdos e construir 

seu conhecimento junto a seu professor. 

A avaliação formativa não possui instrumentos padronizados para sua execução, é preciso 

que os professores prestem atenção para a realidade de vida dos alunos, considerando aquilo que 

ele já sabe, aquilo que ele já conhece para que melhor possa promover a aprendizagem. Este tipo 

de avaliação deve levar em conta toda a diversidade educacional que um aluno está inserido ou 

submetido. Por isso, professor que aderir à avaliação formativa, como método avaliativo, terá de 
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estar sempre atento ao processo de ensino-aprendizagem, pois um erro avaliativo do professor 

poderá resultar na ocorrência erros futuros de aprendizagem para os educandos. 

A escola deve desenvolver atividades que elevem à qualidade do ensino-aprendizagem 

considerando as diversidades culturais, sociais e individuais dos educandos e adequando os 

conteúdos de modo a favorecer ao aluno os desenvolvimentos intelectuais moral, éticos, físicos e 

afetivos tendo em vista uma formação ampla que proporcione uma aprendizagem eficaz e que 

abra espaço para uma avaliação do ensino-aprendizagem de qualidade. 

Nossa escola tem feito do trabalho fora da escola uma prática formativa. Idas a museus, 

cinema, parques, órgãos públicos, todas essas atividades são entendidas como educativas e 

curriculares.  

Também temos evitado as restrições advindas das avaliações tradicionais. Com esse tipo 

de avaliação (tradicional), o professor também perde, uma vez que deixa de criar, de enriquecer 

e atualizar seus conhecimentos a partir de diálogos, seja com seus alunos, ou seus colegas. Já 

houve um tempo que em nossa escola havia professores que se fechavam em seus conteúdos. 

Essa é uma prática que já não existe entre nós. 

Para que se possa realizar o exercício da avaliação no conjunto das atividades 

educacionais voltado para o ensino aprendizagem é necessário que esta, por sua vez, seja 

elaborada mediante critérios previamente definidos. Outro elemento importante é a seleção de 

instrumentos a serem utilizados no início, durante e ao final das unidades didáticas que deve ser 

cuidadosa, buscando diagnosticar e superar dificuldades, corrigir falhas e estimular os alunos. A 

nosso entender, a avaliação tem de observar o que o aluno aprendeu ou deixou de aprender, 

partindo de um ponto inicial e não tendo terminalidade. 

Pode-se concluir que há uma forte resistência por parte dos professores em aceitar formas 

de avaliar que tenham os estudantes e suas aprendizagens como foco central. É ainda comum 

encontrar docentes que acreditam que ao alterar sua forma de avaliação perdem 

significativamente o poder em sala de aula. Apesar disso o trabalho de apresentar aos colegas 

modelos de avaliação que propõem questões que tenham objetivos continua, para que assim se 

possa refletir qual é o objetivo de se avaliar. 
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9 ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

9.1 Organização curricular e respectivas matrizes curriculares 

 

A partir do Currículo em Movimento da Educação Básica, a escola trabalhará 

com os estudantes com base nos eixos transversais: educação para a diversidade/ cidadania e 

educação em e para os direitos humanos/ educação para a sustentabilidade. Conforme 

pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica, uma proposta 

curricular integrada não se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos 

educacionais em uma sociedade democrática, buscando contribuir na formação integral de 

crianças, jovens e adultos responsáveis, autônomos, solidários e participativos. Diante do 

exposto trabalharemos o autoconceito do aluno como forma de valorização do seu papel dentro 

do ambiente escolar e social. Considerar a importância do aluno como agente principal da 

construção do seu projeto de vida. 

As experiências vivenciadas na escola contribuem para a assimilação de valores, 

hábitos e atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a valorização da função social da 

referida instituição. Assim, a organização dos projetos, embora aconteçam de forma coletiva, 

não deixa de considerar a particularidade de cada série, bem como suas competências e 

habilidades previstas. Por conseguinte, o trabalho do professor deverá adequar-se às 

possibilidades e aos limites do educando, respeitando as diferenças, mas com o princípio 

supremo de fazer da prática de ensinar uma prática de levar a pensar. 

Dentro deste contexto curricular, o aperfeiçoamento da leitura e da escrita será 

buscado por meio do acesso contínuo a leituras diversas, da constante produção de textos entre 

outras atividades estimuladoras.  Oferecer oportunidades para que o desenvolvimento do 

raciocínio lógico indutivo/dedutivo e a análise crítica em busca de resposta para situações-

problemas sejam uma constante no processo de ensino- aprendizagem. Nesse contexto, 

estabelecer relações entre o saber teórico e sua prática cotidiana é inevitável. 

Serão oferecidas aos estudantes situações e oportunidades diversas de convívio e 

experiências de construção e apreciação da arte, do lúdico, em suas diferentes formas e meios. 

A Base Nacional Comum está dividida em três áreas do conhecimento: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física); Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (Ciências Naturais e Matemática); Ciências Humanas e suas 

Tecnologias (História e Geografia).  
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal 

Curso: Ensino Fundamental –Anos/Séries Finais 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno: Diurno 

 

CONSTITUIÇÃO DO 

CURRÍCULO 

 

COMPONENTE CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ANOS 

6° 7° 7ª 8ª 

 

 

 

BASE NACIONAL 

COMUM 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

Matemática 5 5 5 5 

História 3 3 3 3 

Ciências Naturais 4 4 4 4 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 

 

 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 

P D – 1 1 1 1 1 

P D – 2 1 1 1 1 

P D – 3 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 

 Observação: cada módulo-aula terá duração de 45 minutos  

 

Como proposta de trabalho, busca-se a integração dos diversos componentes 

curriculares de forma interdisciplinar trabalhando os eixos transversais: Educação para a 

Diversidade / Cidadania e Educação em e para os Direitos E com isso, preconizar o objetivo do 

Ensino Fundamental – a formação básica do cidadão é Segundo o Currículo de Educação 

Integral que objetiva ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais. Falar de Educação 

Integral, nos remete à epígrafe de Paulo Freire: “a escola é feita de gente, de eu e de nós.” Não 

se trata apenas de espaço físico, de salas de aula, de quadras, refeitórios ou sequer de seu 
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conteúdo. A escola é um lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de 

chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas 

dimensões humanas se revelam e são reveladas.  

 

OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS  

 

MATEMÁTICA – Professor André – 9º Ano. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS – Professora Lys de Morais – 6º Anos. 

 

- Compreender o Sistema Solar e da Terra, como casa.  Interações e impactos no nosso planeta.  

- Compreender o nosso planeta Terra como casa. 

- Estruturas e impacto no cotidiano da população. 

- Compreender a origem dos recursos, sua composição e importância para a sustentação da vida 

no nosso planeta. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS – Professora Lys de Morais – 7º Anos. 

 

- Compreensão do funcionamento dos ecossistemas e o impacto na vida moderna. 

- Compreensão dos diferentes tipos de ecossistemas em especial do Cerrado e o impacto das 

ações humanas. 

- Compreensão da caminhada evolutiva até onde chegamos. 

- Compreensão da complexa organização que propiciou maior entendimento da vasta fauna e 

flora do planeta 

 

HISTÓRIA – professora Andréa Maciel – 6º Ano  

 

- Compreender a importância do estudo histórico, as dimensões do tempo, a multiplicidade de 

sujeitos históricos para construção da História. 

- Identificar as principais linhas explicativas da origem do homem caracterizando sua evolução. 
- Compreender o conceito da Pré-história. 
 - Diferenciar o nomadismo do sedentarismo, relacionando-os com os modelos econômicos caçador e 
agricultor. 
- Identificar a importância da metalurgia na evolução cultural do homem 

- Reconhecer e diferenciar as principais hipóteses e teorias sobre a chegada dos primeiros seres 

humanos à América. 

- Compreender o desenvolvimento pelo qual os povos americanos passaram até os dias de hoje. 

- Reconhecer a importância dos rios para o desenvolvimento das primeiras civilizações. 

- Identificar os processos culturais e políticos das sociedades da Mesopotâmia e da china 

antiga, caracterizando a importância da escrita e da religião 

- Reconhecer a diversidade geográfica, étnica e sociocultural que caracteriza o continente 

africano. 

- Relacionar as características geográficas do povo egípcio e sua contribuição para o seu 

desenvolvimento. 

- Identificar o papel do Estado como organizador político, econômico, social e religioso. 

- Perceber que a configuração da civilização Núbia está diretamente relacionada à história do 

Egito antigo. 

_ Apresentar as principais características das sociedades fenícia e hebraica nos aspectos 

políticos, econômicos, sociais e religiosos. 

Introduzir a reflexão sobre a importância da tolerância na relação entre os povos e compreender 

a diversidade como uma característica fundamental das culturas humanas. 
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- Entender a importância do aspecto geográfico da Grécia para o desenvolvimento dessa 

civilização. 

- Compreender os conceitos de democracia, tirania, e oligarquia e diferencia-los a partir das 

experiências históricas de Atenas e Esparta. 

- Comparar a experiência democrática de Atenas com os aspectos da democracia vigente no 

Brasil. 

- Conceituar mito e discutir sua importância na formação da cultura grega. 

- Identificar aspectos da vida privada, da produção artística, do comportamento e da filosofia 

dos antigos gregos 

- Localizar os aspectos históricos e geográficos relacionados à origem de Roma. 

- Compreendera importância do trabalho escravo. 

- Caracterizar o grupo social dos patrícios e dos plebeus, explicando os fatores que geraram os 

conflitos entre eles. 

- Identificar as principais mudanças ocorridas com a expansão das conquistas militares. 

Perceber a importância da política do pão e circo para a manutenção do império em Roma. 
- Sistematizar os fatores que levaram à queda do Império Romano do Ocidente. 

- Identificar, geograficamente, o Império Romano do Ocidente e do Oriente, destacando os 

fatores e efeitos dessa divisão. 

- Reconhecer os principais costumes dos povos germânicos que se estabeleceram nas terras do 

antigo Império Romano. 

- Reconhecer o processo de formação do feudalismo na Europa. 

- Caracterizar o feudalismo no plano político, econômico e social. 

- Perceberas principais diferenças entre os conceitos de servidão, de suserania e vassalagem. 

- Reconhecer a trajetória dos povos árabes, de Maomé e do Islamismo. 

- Identificar os principais fundamentos do islamismo. 

- Identificar questões relativas ao islamismo presentes no debate político e cultural da 

atualidade. 
- Reconhecer e valorizar a diversidade de povos e culturas existentes no continente africano antes da 

colonização portuguesa. 

- Compreender como ocorreu o crescimento do comércio, das cidades e a formação da 

burguesia. 

- Identificar os fatores que levaram as Revoltas Camponesas. 

- Reconhecer a Peste Negra como elemento que contribuiu para a crise do sistema feudal. 

- Compreender o que foi o movimento renascentista na Europa em toda sua amplitude cultural e 

geográfica. 

- Perceber o quadro de contradições existentes na Igreja Católica no período de transição entre 

a Idade Média e a Idade Moderna. 

- Compreender as causas que levara à Reforma Religiosa. E suas principais características. 

- Analisar a reação da Igreja Católica em relação ao avanço do protestantismo. 
- Compreender as grandes navegações no contexto das mudanças econômicas, sociais, políticas 

e culturais no fim da Idade Média. 

- Caracterizar o pioneirismo ibérico nas grandes viagens marítimas. 

- Reconhecer o impacto das viagens no imaginário e no modo de vida dos europeus e dos povos 

americanos. 

- Reconhecer a diversidade dos povos que viviam na América pré-colombiana. 

- Conhecer a expansão portuguesa na África e na Ásia. 

- Contextualizar a presença da escravidão na África e o impacto do tráfico negreiro para as 

sociedades africanas. 

- Caracterizar a conquista dos impérios pré-colombianos pelos europeus. 

- Discutir a colonização europeia da América e seu impacto entre os povos nativos. 

- Discutir o papel da Igreja católica na obra de colonização da América. 

- Compreender as principais características da organização do império ultramarino português. 
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- Caracterizar o encontro entre indígenas e portugueses. 

- Perceber algumas características da administração portuguesa. 

- Compreender as razões que levaram a Coroa portuguesa a incentivas a produção açucareira 

no Nordeste brasileiro. 

- Reconhecer a importância do trabalho escravo africano para o funcionamento do engenho 

colonial. 

- Destacar a existência de outros produtos, além do açúcar, na economia colonial. 

- Identificar as diferentes estratégias de resistência africana contra a escravidão no Brasil. 

- Avaliar os efeitos da União Ibérica para Portugal e para a América portuguesa e a 

singularidade da presença holandesa no Nordeste. 
- Caracterizar a situação socioeconômica e política da Inglaterra no início do século XVII e os 

motivos da vinda dos primeiros colonos ingleses para a América do Norte. 

- Diferenciar a colonização que se organizou no norte e no centro da América inglesa daquela 

que estabeleceu no sul. 

- Reconhecer a influência da doutrina protestante na vida cultural e educacional da Nova 

Inglaterra. 

- Explicar a presença colonial francesa na América. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Professora jacinta Medeiros – 7º Ano 

 

- Compreender e interpretar textos orais e escritos, 

verbais e não verbais, em diferentes situações de 

participação social. 

- Usar   conhecimentos adquiridos por meio da prática de 

reflexão sobre a língua para expandir possibilidades de 

uso da linguagem e capacidade de análise crítica. 

- Compreender   relações de sujeito e verbo na oração 

e mostrar o papel desses termos na função 

referenciação.  

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

tecnologias. 

 

-  Utilizar as variedades linguísticas (regional e social), sabendo adequá-las às circunstâncias da 

situação comunicativa de que participam. 

- Conhecer as características da narração. 

- Reconhecer os elementos da narrativa: narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, clímax. 

- Observar as diferentes vozes na narrativa - travessões e aspas. 

- Reconhecer a descrição do espaço em textos narrativos. 

- Compreender as construções comparativas no contexto frasal 

Reconhecer as classes de palavras, compreendendo seu papel morfológico 

- Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes 

situações de participação social. 

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

objetivos. 

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

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

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. 

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

informações contidas nos textos.  

- Conhecer e analisar criticamente usos da língua como veículo de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedência e ou etnia.  
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- Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua diversidade no processo de construção de 

significados, assim como a expressão do pensamento.  

- Reconhecer e identificar principais diferenças tipológicas dos textos.  

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

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

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica. 

- Reconhecer Identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em diferentes textos. 

- Reconhecer registros formal e informal, de acordo com as condições de produção/recepção de 

texto.  

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

- Conhecer as principais características do gênero poema. 

- Reconhecer os elementos de um poema (versos, estrofes, ritmo, sílabas poéticas, rima). 

- Conhecer a linguagem poética, a personificação, a metáfora. 

- Saber o que são sonetos e entender poemas com versos livres. 

- Estudar e empregar a flexão do substantivo: gênero e número. 

- Revisar o estudo sobre ortografia (palavras com “S” e “Z”). 

- Revisar noções sobre como fazer pesquisa e resumo. 
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- Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las às circunstâncias da situação 

comunicativa de que participam. 

- Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes 

situações de participação social. 

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

objetivos. 

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

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

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. 

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

informações contidas nos textos.  

- Conhecer e analisar criticamente usos da língua como veículo de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedência e ou etnia.  

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

significados, assim como a expressão do pensamento.  

- Reconhecer e identificar principais diferenças tipológicas dos textos.  

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

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

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica. 

- Reconhecer Identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em diferentes textos. 

- Reconhecer registros formal e informal, de acordo com as condições de produção/recepção de 

texto.  

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

 - Conhecer as principais características do gênero notícia. 

- Conhecer o gênero carta do leitor. 

- Reconhecer a frase e seus tipos. 

- Conhecer frases nominal e oração. 

- Estudar sujeito. 

- Reconhecer o discurso direto e o discurso indireto. 

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

comunicativa de que participam. 

-Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes 

situações de participação social. 

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

objetivos. 

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

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

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. 

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

informações contidas nos textos.  

- Conhecer e analisar criticamente usos da língua como veículo de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedência e ou etnia.  

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

significados, assim como a expressão do pensamento.  

- Reconhecer e identificar principais diferenças tipológicas dos textos.  

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

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

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica. 

- Reconhecer Identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em diferentes textos. 

- Reconhecer registros formal e informal, de acordo com as condições de produção/recepção de 

texto.  

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

- Identificar o predicado. 

- Reconhecer verbos de ligação. 

- Estudar o verbo. 

- Observar a grafia das palavras escritas com j ou g. 

 - Reconhecer as principais características do gênero carta pessoal. 

- Conhecer outras formas de comunicação pessoal. 

- Identificar o uso da hipérbole. 
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- Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las às circunstâncias da situação 

comunicativa de que participam. 

-Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes 

situações de participação social. 

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

objetivos. 

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

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

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. 

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

informações contidas nos textos.  

- Conhecer e analisar criticamente usos da língua como veículo de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedência e ou etnia.  

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

significados, assim como a expressão do pensamento.  

- Reconhecer e identificar principais diferenças tipológicas dos textos.  

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

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

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica. 

- Reconhecer Identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em diferentes textos. 

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

texto.  

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

- Conhecer as partes do enredo: situação inicial, conflito, complicação, clímax e desfecho. 

- Identificar os elementos da narrativa: narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. 

- Reconhecer a linguagem objetiva e a linguagem subjetiva. 

- Observar o foco narrativo: diferentes pontos de vista do narrador. 

- produzir biografia e autobiografia. 

Estudar os pronomes pessoais, dos casos reto e oblíquo. 

- Analisar os verbos seguidos de pronomes oblíquos. 

- diferenciar letra de fonema. 

 - Reconhecer as principais características dos gêneros biografia e autobiografia ou memórias. 

 

 

- Estudar a variação linguística: variedade regional. 

- Observar o emprego da pontuação. 

- Observar o uso de s ou z na formação do diminutivo. 

- Compreender o emprego do modo subjuntivo 

 

INGLÊS – Professor Alessandro Pereira – PD2 – 6º e 7º Anos 

 

 - Compreender de forma fácil e objetiva porque o Inglês é o idioma mais falado do mundo 

  

- Identificar através de uma pesquisa feita em casa os países que têm o Inglês como idioma 

oficial, abordando suas principais características tais como; gastronomia, turismo e 

curiosidades. 

 

INGLÊS – Professor Alessandro Pereira – 6º Anos 

 

- Compreender de forma fácil e objetiva porque o Inglês é o idioma mais falado do mundo 
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- Identificar através de uma pesquisa feita em casa, qual a diferença entre Inglaterra, Grã 

Bretanha e Reino Unido, citando os países que pertencem a esses grupos e falando sobre as 

principais características desses países. 

 

- Entender como funciona o processo de tradução do Inglês para o Português, utilizando o livro 

"WATER PLANET" 

 

- Saber manusear de forma correta procurando as palavras em um dicionário bilíngue (Inglês-

Português) 

 

- Adequar da melhor forma possível uma concordância, ou seja melhor entendimento das 

palavras e frases quando são traduzidas do Inglês para o Português. 

 

INGLÊS – Professor Alessandro Pereira – 7º Anos 

 

- Entender como funciona o processo de tradução do Inglês para o Português, utilizando o livro 

"THE BIG RIVER" 

- Saber manusear de forma correta procurando as palavras em um dicionário bilíngue (Inglês-

Português) 

- Adequar da melhor forma possível uma concordância, ou seja melhor entendimento das 

palavras e frases quando são traduzidas do Inglês para o Português. 

 

ARTES – Professora Giselle Ziviani – 8º Ano  

 

-Impressionismo: início das grandes tendências de arte no século XX 

-Modernismo (pintores trabalhados na avaliação processual: Tarsila do Amaral, Portinari, Di 

Cavalcanti) 

-Artistas precursores do Modernismo no Brasil 

-Movimento Modernista Brasileiro 

-Semana de Arte Moderna 

-Modernismo Brasileiro após 

 Semana de Arte Moderna 

-Introdução à leitura da obra de arte relacionando 

elementos básicos da linguagem visual ao estilo artístico e período histórico 

- Caveiras mexicanas 

-Arte na América Latina ( Frida Kahlo,Diego Rivera,Violetta Parra e David Alfaro Siqueiros) 

-Expressionismo( Goeldi, Edward Munch e Tim Bourton) 

-Relação entre Arte e Mercado 

-Influência da tecnologia em realizações artísticas atuais 

-Fotografia e pontilhismo 

- Abstracionismo 

- Cubismo 

-Introdução as novas tendências da arte no séculoXX 

-Estudo de meios de comunicação de massa e influências no comportamento da sociedade 

- Surrealismo ( Salvador Dali) 

- Barroco Brasileiro 

 

ARTES – Professora Giselle Ziviani – 9º Ano  

 

-Impressionismo ( Claude Monet ) 

-Pós-Impressionismo 

-Expressionismo ( Van Gogh ) 
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-Cubismo Analítico e Sintético ( Pablo Picasso) 

-Abstracionismo 

-Dadaísmo (Max Ernst)   

 -Surrealismo: valorização de pesquisas científicas 

         -Expressionismo abstrato 

         -Introdução a transformações estéticas e tecnológicas da      arte do século XX 

- Pop Art 

              

  - Op Art 

       - Arte Concreta 

       - Arte conceitual 

       - Minimal Art 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - Professora Aline – 9º Ano 

 

- Apropriar-se de conhecimentos interdisciplinares e aplicá-los 

na produção dos mais variados discursos. 

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

- Valorizar a leitura como elemento de processo comunicativo. 

- Reconhecer estruturas e processos de formação de palavras para ampliação do léxico. 

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

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

classe, credo, gênero, 

procedência e ou etnia. 

- Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua forma 

gráfica de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso. 

- Identificar e construir o humor, suspense e mistério em diversos gêneros textuais. 

 - Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e sintaxe em textos literários e 

não literários. 

- Compreender e produzir gêneros textuais (literários e não literários) que abordem pluralidade 

cultural. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Professora Juliana – 8º Ano 

- Ler, de maneira autônoma, textos literários e de diversos gêneros e temas com os quais tenha 

familiaridade e que abordem pluralidade cultural.  

- Selecionar procedimentos de leitura adequados às características do gênero textual.  

- Desenvolver a capacidade de construir um conjunto de expectativas relacionadas ao sentido, à 

forma e à função do texto. 

- Articular o maior número possível de índices textuais e contextuais na construção do sentido 

do texto literário, extraindo informações não explícitas, fazendo, para isso, deduções e 

inferências. 

- Identificar o humor, suspense e mistério em diversos gêneros textuais. 

- Interpretar as figuras de linguagem, tais como: metáforas, antíteses, metonímias, 

personificação, eufemismos, hipérboles, ironia, etc. 

- Identificar recursos sonoros em poemas e o objetivo da sua utilização. 

- Reconhecer a estrutura das palavras e o seu processo de formação para a ampliação do léxico 

e, consequentemente, seu reconhecimento nos diversos textos. 

- Ser receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, além daqueles já 

habituais em seu contexto, considerando as variedades da língua portuguesa. 

- Estudar a variação linguística no Brasil. 

- Reconhecer as variedades linguísticas existentes dentro do seu próprio contexto. 
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- Saber adequar o uso da língua de acordo com o contexto. 

- Identificar a diferença de uso das linguagens formal e informal. 

- Desenvolver a escrita de textos criativos, manejando adequadamente os recursos textuais e 

literários. 

- Desenvolver a habilidade de narrar uma história real e/ou fictícia. 

- Saber realizar uma descrição, seja ela objetiva ou subjetiva. 

- Saber defender uma ideia por meio de argumentos, e, para isso, aprender o uso dos recursos 

coesivos a fim de tornar o texto coerente. 

- Compreender o uso e funções da pontuação na produção de sentido do texto. 

- Produzir textos orais, por meio de debates, entrevistas, seminários, etc. 

- Coesão e coerência. 

- Variação linguística (incluindo uso da língua nos tempos atuais: redes sociais e linguagem 

midiática). 

- linguagem formal e informal. 

- Linguagem figurada x linguagem literal. 

- Contos. 

- Paródias.  

- Texto narrativo: elementos da narração. 

- Crônicas. 

- Revisão das classes gramaticais.  

- Período simples. 

 

GEOGRAFIA - Professor Ronaldo Bezerra – 8º Ano  

 
GEOGRAFIA - Professor Ronaldo Bezerra – 8º Ano  
 

GEOGRAFIA - Professor Ronaldo Bezerra – 8º Ano  

 
HISTÓRIA – Professora Thaís Nunes – 8º Ano  

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

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

defendiam.  

•Compreender os fatores que levaram à Revolução Inglesa. 

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

perceber a historicidade de elementos presentes em nossa sociedade.  

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

•Perceber a importância do movimento de ideias conhecido por iluminismo para compreender a 

Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Relacionar com lutas pela 

liberdade na época colonial, mobilizar conceitos revolucionários de liberdade e igualdade para 

refletir sobre a sociedade brasileira na atualidade.  

•Relacionar a crise do sistema colonial com transformações mundiais decorrentes da Revolução 

Industrial e da expansão da França napoleônica.  

Identificar a quebra de pacto colonial como início do processo de independência e apontar 

causas e consequências econômicas, sociais e políticas da transferência da corte portuguesa 

para o Brasil; situar a Inglaterra como principal beneficiária da abertura dos portos brasileiros 

às nações amigas. 

•Entender como ocorreu a independência do Brasil, bem como mudanças e permanências 

advindas desse processo; relacionar com o processo de independência das demais colônias 

latino-americanas, identificando seus limites; compreender que a dependência e a fragilidade 

econômica de países latino-americanos estão relacionadas com o processo de colonização e de 
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organização desses Estados; situar o Brasil no contexto de alianças políticas e econômicas da 

América Latina, na atualidade. 

 

•Caracterizar economia cafeeira da segunda metade do século XIX; identificar semelhanças e 

permanências com a cultura canavieira; apontar condições favoráveis para o surto industrial do 

século XIX   

•Identificar mudanças de mentalidade e de interesses em torno da questão da escravidão; 

Descrever transformações em relações de trabalho a partir do século XIX; contrastar o trabalho 

escravo com o trabalho livre e comparar condições do trabalhador ao final do século XIX com 

o da atualidade 

•Compreender o processo de expansão e dominação imperialista no século XIX, como um novo 

colonialismo e apontar seu desdobramento para a América Latina. 

•Caracterizar aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do Segundo Reinado bem 

como o processo de crise da monarquia no Brasil, detectando principais fatores que 

contribuíram para a Proclamação da República.  

•Identificar mudanças de mentalidade e de interesses em torno da questão da escravidão; 

analisar o processo de crise da monarquia no Brasil, detectando principais fatores que 

contribuíram para a Proclamação da República. Descrever transformações em relações de 

trabalho a partir do século XIX; contrastar o trabalho escravo com o trabalho livre e comparar 

condições do trabalhador ao final do século XIX com o da atualidade 

•Contextualizar o processo de formação do Estado brasileiro durante o império; apontar 

principais aspectos e contexto de assembleias constituintes de 1923 e 1924; traçar panorama de 

dificuldades econômicas e sociais brasileiras do Primeiro Reinado.  

•Relacionar as chamadas revoltas regenciais a embates políticos, econômicos e sociais do 

período e suas consequências. 

 
HISTÓRIA – Professora Thaís Nunes – 9º Ano  

 

•Analisar a Primeira Guerra Mundial e suas consequências para o Brasil.  

•Caracterizar a Revolução Russa e principais teorias socialistas difundidas pelo movimento 

operário no mundo. 

•Caracterizar o regime republicano federalista brasileiro; apontar semelhanças e diferenças 

entre Monarquia e República; identificar pontos fundamentais da Constituição de 1891 e 

compará-la à Constituição de 1824.  

•Compreender sistema de dominação oligárquica, efetivado através de coronelismo, política de 

governadores e política do café com leite; identificar permanências dessas práticas políticas na 

atualidade.  

•Apontar razões e origens de movimentos populares rurais e urbanos do período, traçando 

paralelo com movimentos populares da atualidade. 

•Analisar o caráter da religiosidade popular no Brasil; descrever seu aspecto histórico e suas 

influências culturais; mostrar que, ao longo da história, polêmicas, conflitos, diferenças e 

afinidades entre indivíduos e nações ganharam caráter religioso ou místico. 

•Analisar crise do capitalismo liberal, surgimento de sistemas totalitários na Europa e políticas 

intervencionistas na economia. Explicar as principais cisões de ordem oligárquica brasileira; 

analisar motivos de seu esgotamento e relacioná-los com fatores que conduziram à crise de 

1929 e ao movimento revolucionário de 1930. 

•Identificar origens de novos grupos sociais essencialmente urbanos; relacionar a busca de uma 

identidade nacional com movimentos culturais da década de 1920; contextualizar o papel da 

mulher na sociedade do século XX; descrever a situação do negro na sociedade brasileira após 

a abolição.  

•Caracterizar em períodos do governo Vargas trabalhismo, nacionalismo e autoritarismo.  
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•Compreender a Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto de expansionismo nazista; 

analisar impacto e consequências desse grande conflito sob aspectos sociais, éticos e culturais; 

explicar o imperialismo norte- americano e suas consequências para o Brasil e América Latina. 

•Compreender o mundo pós-guerra; analisar o surgimento de novas organizações políticas 

mundiais no contexto conhecido como “Guerra Fria”; relacionar essas novas organizações com 

a bipartição de eixos políticos, seus conflitos e alinhamentos; descrever impacto do avanço 

tecnológico e científico em relações de trabalho e de comportamento, das sociedades no 

período. 

 •Relacionar industrialização brasileira, abertura para o capital estrangeiro a partir da década de 

1950, com o processo de urbanização e consequente êxodo rural; avaliar a importância da 

criação de Brasília, nesse contexto, como fator de desenvolvimento, urbanização e integração 

do Centro-Oeste do país.  

•Identificar características de governos populistas no Brasil de 1945 a 1964 e comparar com 

práticas políticas da atualidade; compreender a estrutura democrática do período e razões de 

sua queda em 1964.  

•Interpretar o contexto histórico de experiências autoritárias da América Latina; analisar a 

instauração de regime militar no Brasil e na América Latina, calcado na supressão de direitos 

políticos e civis e no intervencionismo estatal na economia; identificar importância da liberdade 

de expressão e de garantias individuais do cidadão como fundamentos da sociedade 

democrática. 

•Compreender a participação de movimentos sociais no processo de redemocratização da 

América Latina, dando ênfase à “Nova República” brasileira com a culminância da 

promulgação da Constituição de 1988.  

•Identificar reivindicações de grupos minoritários; analisar a temática indígena e negra na 

atualidade; discutir a situação do adolescente, analisando o Estatuto da Criança e do 

Adolescente como regulamentador da questão.  

•Caracterizar a queda de sistemas socialistas da Europa do Leste, relacionando com o processo 

de globalização. 

 
CIÊNCIAS NATURAIS – Professora Cecília – 8º Ano  

 

CIÊNCIAS NATURAIS – Professora Cecília – 9º Ano  

 
INGLÊS - Professora Maria Fernanda Rodrigues – 8º Ano  

 

- Comunicar-se de forma clara e coerente, em modalidade escrita ou oral, em assuntos 

corriqueiros como família, trabalho, lazer e outros, argumentando e questionando 

conceitos e suposições. 

- Identificar e conhecer a cultura de países que falam a LEM. 

- Relacionar conteúdos linguísticos da LEM com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso.  

- Diferenciar tempos de ações em discursos orais e escritos.  

- Compreender diferentes gêneros textuais.  

- Desenvolver o vocabulário proposto, métodos de leitura e produção de texto.  

- Reconhecer a presença da LEM no cotidiano.  

- Utilizar a LEM como instrumento de acesso à informação.  

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

- Comunicar-se de forma clara e coerente, em modalidade escrita ou oral, em assuntos 

corriqueiros como família, trabalho, lazer e outros, argumentando e questionando 

conceitos e suposições. 

- Identificar e conhecer a cultura de países que falam a LEM. 
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- Relacionar conteúdos linguísticos da LEM com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso.  

- Diferenciar tempos de ações em discursos orais e escritos.  

- Compreender diferentes gêneros textuais.  

- Desenvolver o vocabulário proposto, métodos de leitura e produção de texto.  

- Reconhecer a presença da LEM no cotidiano.  

- Utilizar a LEM como instrumento de acesso à informação.  

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

- Comunicar-se de forma clara e coerente, em modalidade escrita ou oral, em assuntos 

corriqueiros como família, trabalho, lazer e outros, argumentando e questionando 

conceitos e suposições. 

- Identificar e conhecer a cultura de países que falam a LEM. 

- Relacionar conteúdos linguísticos da LEM com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso.  

- Diferenciar tempos de ações em discursos orais e escritos.  

- Compreender diferentes gêneros textuais.  

- Desenvolver o vocabulário proposto, métodos de leitura e produção de texto.  

- Reconhecer a presença da LEM no cotidiano.  

- Utilizar a LEM como instrumento de acesso à informação.  

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

- Comunicar-se de forma clara e coerente, em modalidade escrita ou oral, em assuntos 

corriqueiros como família, trabalho, lazer e outros, argumentando e questionando 

conceitos e suposições. 

- Identificar e conhecer a cultura de países que falam a LEM. 

- Relacionar conteúdos linguísticos da LEM com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso.  

- Diferenciar tempos de ações em discursos orais e escritos.  

- Compreender diferentes gêneros textuais.  

- Desenvolver o vocabulário proposto, métodos de leitura e produção de texto.  

- Reconhecer a presença da LEM no cotidiano.  

- Utilizar a LEM como instrumento de acesso à informação.  

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

 

INGLÊS - Professora Fernanda – 9º Ano  

- Compreender discursos e conferências mais longas, seguindo uma argumentação 

complexa de assuntos do cotidiano extraído de sites, jornais, revistas, seriados de TV, 

vídeos e filmes originais, interagindo de forma clara e coerente, em modalidade escrita e 

oral, em assuntos corriqueiros como família, trabalho, lazer e de interesse pessoal, 

argumentando e questionando conceitos e suposições.  

- Relacionar conteúdos linguísticos com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso. 

- Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por estudantes, métodos de leituras e 

produção de texto.  

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

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

- Manusear adequadamente o dicionário.  

- Compreender discursos e conferências mais longas, seguindo uma argumentação 

complexa de assuntos do cotidiano extraído de sites, jornais, revistas, seriados de TV, 

vídeos e filmes originais, interagindo de forma clara e coerente, em modalidade escrita e 

oral, em assuntos corriqueiros como família, trabalho, lazer e de interesse pessoal, 

argumentando e questionando conceitos e suposições.  
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- Relacionar conteúdos linguísticos com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso. 

- Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por estudantes, métodos de leituras e 

produção de texto.  

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

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

- Compreender diferenças ideológicas e políticas entre países onde a LEM é falada. 

- Manusear adequadamente o dicionário.  

- Compreender discursos e conferências mais longas, seguindo uma argumentação 

complexa de assuntos do cotidiano extraído de sites, jornais, revistas, seriados de TV, 

vídeos e filmes originais, interagindo de forma clara e coerente, em modalidade escrita e 

oral, em assuntos corriqueiros como família, trabalho, lazer e de interesse pessoal, 

argumentando e questionando conceitos e suposições.  

- Relacionar conteúdos linguísticos com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso. 

- Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por estudantes, métodos de leituras e 

produção de texto.  

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

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

- Manusear adequadamente o dicionário.  

- Compreender discursos e conferências mais longas, seguindo uma argumentação 

complexa de assuntos do cotidiano extraído de sites, jornais, revistas, seriados de TV, 

vídeos e filmes originais, interagindo de forma clara e coerente, em modalidade escrita e 

oral, em assuntos corriqueiros como família, trabalho, lazer e de interesse pessoal, 

argumentando e questionando conceitos e suposições.  

- Relacionar conteúdos linguísticos com a língua materna e identificar diferentes 

contextos de uso. 

- Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por estudantes, métodos de leituras e 

produção de texto.  

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

- Estimular o respeito às diferenças socioculturais.  

- Manusear adequadamente o dicionário.  
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10 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

Evandro: PP da 102 Norte Quadro 

Os objetivos, metas e estratégias apresentadas deverão ser avaliados sistematicamente, seja nas 

coordenações pedagógicas, que ocorrem semanalmente, seja nas reuniões ordinárias e extraordinárias 

com a comunidade escolar. 

Especificamente, no que se refere às metas para a utilização de recursos materiais, tem-se 

priorizado a contenção de gastos, a partir da utilização racional do material de consumo e de expediente, 

como papel, canetas, copos, dentre outros.  

As metas relativas aos recursos materiais impactam diretamente nos recursos financeiros: 

contenção de gastos relativa ao uso de telefone, energia, água, dentre outros pontos.  

 

10.1 Estratégias para implementação: recursos físicos, didático-metodológicos, pessoal.  

Ao abordar questões referentes a recursos físicos, didático-metodológicos e de pessoal, a escola 

se depara com diversas dificuldades, as quais estas interferem numa gestão mais ampla, de políticas de 

governo e de Estado: 

 Insuficiência de material de consumo para professores, auxiliares de educação e alunos executarem 

os projetos de forma satisfatória. 

 Carência de professores: Necessidade de um professor no Laboratório de Informática e de um apoio 

disciplinar.  

 Os profissionais de educação têm sido bastante cobrados em suas funções, fato que faz com ocorra 

muito desgaste físico e emocional e, consequentemente, licenças médicas. De fato, a categoria dos 

profissionais de educação tem adoecido cada vez mais, em função do excesso das atividades 

profissionais, das condições de trabalho inadequadas, excesso do número de alunos por turma, de 

turmas e de diários de classe, atendimento a alunos com necessidades educativas especiais – DA; 

DM; DM; CTS; DF, além dos alunos com TDAH, com turmas lotadas e muitas vezes com o 

professor com pouca formação para tipos de atendimento mais diferenciados, desvalorização do 

profissional de educação na mídia, transferindo esse tratamento para a sala de aula, salários 

defasados historicamente e sem diálogo com o governo local, dentre outros fatores. 

 

10.2 - Orientações aos Estudantes  

A escola precisa ser um espaço onde se aprende a viver. Não só conteúdos, mas, 

principalmente, o conhecimento escolar pode ajudar a pessoa a se conhecer, a conviver, a identificar e 

resolver desafios. A escola deve favorecer a alegria de aprender. 

Um dos maiores desafios para garantir uma aprendizagem desejável é resolver os conflitos que 

surgem na relação aluno-aluno. Para isso, pensou-se em algumas orientações educacionais para 
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melhorar o relacionamento entre os estudantes visando favorecer a aprendizagem da autonomia, da 

autodisciplina, autoconfiança (autoestima) e o fortalecimento do amor próprio e respeito mútuo. 

Disciplina  

 O processo educativo se efetiva com a ação-reflexão-ação no cotidiano escolar visando 

superar os fatores desfavorecedores à aprendizagem. Um de seus fundamentos essenciais é fortalecer o 

exercício da liberdade na relação ensino-aprendizagem. O que implica em entender que a liberdade é 

um conceito que precisa ser conquistado, definido e elaborado pelo ser humano.  

As crianças, os jovens e os adultos precisam aprender a usar e estabelecer limites; entender que 

a aplicação da liberdade é uma construção histórica e cultural. Os limites não estão preestabelecidos e 

fixados em lugar algum do mundo. Muito pelo contrário, a liberdade é uma ação do ser social que 

precisa ser negociada, restabelecida e exercitada todos os dias nas relações familiares, escolares, de 

amizade, profissional, entre outras. 

A prática da liberdade e do direito exigem regras claras de convivência baseados na autonomia, 

na autodisciplina, na autoconfiança, no amor próprio e respeito mútuo; em valores éticos e morais que 

possibilitem a aprendizagem de formas não violentas de resolver conflitos que contribuam na 

constituição de um ser social saudável e equilibrado em todos os sentidos. Por isso, não promova a 

violência, intrigas e discriminação/preconceito: a vítima pode ser você! 

São direitos do Estudante 

 Ser tratados com respeito e cordialidade de por seus colegas, professores, membros da direção e 

servidores da escola. 

 Usufruir todos os benefícios de caráter educativo, recreativo e social que a escola proporciona; 

 Ter direito a defesa de qualquer acusação. 

São deveres do Estudante 

 Ser assíduo e pontual; 

 Tratar os seus colegas, professores, servidores e direção da escola com respeito e cordialidade; 

 Usar o uorme adotado pela Secretaria de Educação, conforme as normas de conduta da escola; 
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11 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

Ao afirmar que a Proposta Pedagógica é uma construção dinâmica, participativa, inacabada, 

esta organização educativa enfoca que, justamente em função dessas características, faz-se necessário o 

acompanhamento sistemático das ações na escola, com avaliações sobre a efetividade do que foi 

proposto em função da missão e dos objetivos assumidos.  

Reflexões, críticas e sugestões dos professores sobre as dificuldades enfrentadas, causas e 

alternativas para sanar as dificuldades: 

 

 Indisciplina. Causas: métodos aplicados para advertir ou punir não surtem efeito; alunos novos na 

escola não receberam orientações como os demais alunos; advertências e encaminhamentos são 

métodos falhos, o alunos não têm costume de atender a normas de conduta por falta de hábitos;, 

desajustes familiares, ou problemas psicológicos e emocionais; grande número de alunos 

desinteressados; reflexo de uma sociedade imediatista, onde a visão do aluno não é de um grande 

futuro, é aqui e agora; educação familiar falha; criação permissiva. As ações propostas perpassam a 

possibilidade de proporcionar como já descrito, parcerias com o departamento de psicologia da UnB, 

com o Posto de saúde da 208 Norte onde se possa organizar encontros coletivos e individuais, 

periodicamente, para trabalhar temas relacionados a Valores; cumprimento de ordens, intervindo 

juntamente com o SOE para diminuir os problemas emocionais e psicológicos dos estudantes; ter 

mais rigidez com os estudantes no que diz respeito ao cumprimento das regras da escola; ouvir mais, 

procurar sempre o diálogo; convidar os pais a estarem presentes na escola; trabalhar no início do ano 

letivo hábitos, atitudes e comportamento; trabalhar com os alunos individualmente,  

 Diminuir o número de Projetos Interdisciplinares e tornar efetivos os que já estão sendo 

implementados. 

 Ações descentralizadas da SEEDF, ao interromper o trabalho pedagógico. Causas: mercantilização 

da educação. O que fazer: estratégias de mobilização – grêmio estudantil, mobilizar a comunidade, 

discutir com a comunidade greve prevista. 
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 Em 2019 a Direção tem procurado melhorar o diálogo com o corpo discente, docente e toda a 

comunidade escolar. 

 Garantir recursos para que haja estoque de material de consumo; consertar o aparelho Data Show. 

 Reativar o Láboratório de Informática, Pedir à regional de Ensino um profissional específico para 

desenvolver o projeto de informática na sala de aula. Somente depois desta ação, é possível avaliar 

as condições dos computadores e pensar ações em conjunto com a comunidade escolar para pensar o 

número de computadores no Laboratório de Informática, e melhorá-los. 

 Integração dos Projetos Interdisciplinares escolhendo uma temática transversal a cada bimestre, a 

fim de eu todas as disciplinas possam se inter-relacionar promovendo um trabalho interdisciplinar. 

 Salas de aula inadequadas para o público atendido. Causas: número de alunos por turma excedem a 

capacidade da sala de aula, por atender estudantes portadores de deficiência  A equipe pretende 

construir documento para a SEEDF, pedindo a redução do número de estudantes, para melhorar o 

atendimento individual de todos em sala de aula, bem como prever na estratégia de 2018, 

educadores Voluntários Sociais para os estudantes portadores de deficiências oriundos de escola 

particular, que não entraram na estratégia de matrícula do ano anterior, para frequentarem turmas 

com número reduzido de estudantes. 

 Dificuldade dos alunos de ler e interpretar por falta de hábito de leitura e de um processo melhor de 

alfabetização. Em 2019, foi mantido o Projeto da Sala de Leitura. 

 Baixo nível acadêmico dos alunos. Por falta de hábito de estudos em casa; falta de acompanhamento 

por parte dos pais; alunos com defasagem de conteúdo, desinteressados e descompromissados; os 

alunos moram em localidades distantes da escola, prejudicando seu empenho – cansaço, sem tempo 

para estudar. A escola está oferecendo aulas de reforço / recuperação em horário contrário. 

Ao afirmar que a Proposta Pedagógica é uma construção dinâmica, participativa, inacabada, 

esta organização educativa enfoca que, justamente em função dessas características, faz-se necessário o 

acompanhamento sistemático das ações na escola, com avaliações sobre a efetividade do que foi 

proposto em função da missão e dos objetivos assumidos.  

 

12 PROJETOS ESPECÍFICOS 

A realização deste Projeto será planejada e desenvolvida através de ações, como: 

 

12.1 PROJETO CAFÉ LITERÁRIO  
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS Língua Portuguesa período matutino e Sala de Leitura  

PÚBLICO – ALVO: alunos de 6º e 7º anos – Ensino Fundamental 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 1º semestre  

 

1- JUSTIFICATIVA  
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A preocupação com o desenvolvimento das habilidades da linguagem oral e escrita dos 

alunos permeia o Ensino da Língua Portuguesa, com foco nos gêneros textuais, tornando-se 

uma prioridade no espaço escolar. A escola vem traçando metas de letramento social por meio 

de um ensino voltado para a capacidade socializadora, ou seja, sua capacidade de formar 

indivíduos preparados para serem inseridos numa determinada exigência social, com as 

competências da leitura e da escrita desenvolvidas no espaço escolar pedagógico. 

Conhecendo bem a realidade dos nossos estudantes em relação ao desenvolvimento das 

habilidades da leitura e da escrita, decidiu-se elaborar o projeto para estimular o hábito de 

leitura e escrita por meio do conhecimento de textos poéticos, que levarão o estudante ao 

pensamento reflexivo e ao desenvolvimento criativo por meio de uma leitura lúdica. 

O intuito é fornecer dados sobre o gênero poesia e treinar o estudante, valorizando a 

cultura, as diferenças linguísticas regionais e a vivência de cada um em um universo de criação 

literária imaginativa e criativa. Visando com isso desenvolver as habilidades do estudante 

dentro de um processo de ensino-aprendizagem significativo e orientado.  

 

2 - APRESENTAÇÃO 

 Esse projeto leva o estudante, juntamente com todos da Escola, a refletir sobre a 

importância da aprendizagem da língua materna por meio da leitura, inserindo-o em um mundo 

lúdico e literário, criado pelo estudo do gênero poesia. Criando, também, no estudante um 

comportamento mais amadurecido, promovido pelo contato com as emoções e os sentimentos. 

Almeja estimular na criança e no adolescente um comprometimento em adotar atitudes novas e 

um comportamento adequado em ambientes sociais distintos, tornando-o um ser capaz de 

conviver na sociedade. Por meio do projeto, o estudante será capaz de construir um texto mais 

coerente e elaborado por meio do conhecimento literário.   

Nosso objetivo é erguer a bandeira da aprendizagem da leitura e da escrita da nossa 

língua, comprometidos com a aprendizagem de forma organizada, com o intuito de criar 

hábitos de leitura e sociais saudáveis por meio da aprendizagem desenvolvida em sala e da 

apresentação no café literário. Também, procura criar no público-alvo comprometimento em 

adotar atitudes novas diante da construção do conhecimento literário. Toda essa aprendizagem 

será uma ferramenta a mais para que o estudante torne - se um ser social capaz de compreender 

o uso da própria língua nas variadas situações demandadas nos mundos escolar e social dele.   

 

3- OBJETIVOS GERAIS 
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 Desenvolver a aprendizagem da linguagem oral e escrita, letrando o estudante 

para as demandas sociais necessárias. 

  Conscientizar os estudantes em relação a importância da competência 

linguística nas vidas escolar e social de cada um. 

 Criar, no ambiente escolar, hábitos constantes de boa conduta, gerada pela 

capacidade de expressar – se com desenvoltura. 

 Promover o diálogo por meio de resolução de conflitos e como veículo de 

comunicação para busca de seus direitos. 

 Divulgar o conhecimento literário por meio de consulta a livros dos principais 

escritores brasileiros, utilizando o acervo da sala de leitura e a internet. 

 Informar os estudantes sobre o uso da linguagem nos diferentes gêneros textuais. 

 

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Trabalhar em sala de aula poemas de escritores brasileiros conhecidos. 

 Construir poemas e ilustrá-los de acordo com o assunto explorado. 

 Apresentar os poemas para a turma, professores e servidores presentes no 

evento cultural (café literário) na Escola, gerando interação entre todos os segmentos e 

despertar o hábito pela leitura. 

 Fornecer aos alunos base teórica sobre o gênero literário poesia e os 

elementos do poema como verso, rima, estrofe e ritmo. 

 Ler e interpretar, em sala, poemas que falam sobre temas atuais como a 

sustentabilidade (água), família, corrupção, drogas e etc. 

 Promover o evento literário como um café-literário, onde os estudantes 

recitarão ou/e declamarão os poemas construídos na sala de aula e/ou de escritores 

brasileiros famosos. 

 Incentivar as crianças para que filmem e fotografem, valorizando o 

momento de aprendizagem e letramento vivenciado por elas.  

 

5 - METODOLOGIA  

 O trabalho será desenvolvido em etapas durante os dois bimestres letivos. Sendo 

que no início do primeiro bimestre, será apresentado o gênero textual em epígrafe (poesia). Em 

seguida, a leitura e interpretação de poemas variados com o estudo da estruturação do texto 

poético, inclusive, a estrutura do soneto com exemplos de escritores famosos, como o Vinícius 

de Moraes, grande feitor de sonetos. Já no final do bimestre, os alunos serão apresentados ao 
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acervo literário da sala de leitura com acesso a uma caixa de livros de vários escritores 

brasileiros, do Romantismo à época contemporânea. A partir dessa etapa, dar-se-á início a 

escolha de poemas com cópia, ilustração e leitura em sala, como ensaio para o café Literário 

que será realizado no final do 2º bimestre em todas as turmas envolvidas no projeto. Depois 

disso, os estudantes escreverão poemas na aula de produção textual.   

Como culminância, que representará o resultado de todo um processo de aprendizagem, 

ocorrerá o café Literário. Neste evento, os estudantes recitarão e/ou declamarão poemas de 

vários escritores brasileiros. Estes escolhidos por eles com antecedência durante as aulas. Será 

facultado ao estudante apresentar poema de autoria própria ou escritos por entes queridos.  

  Durante a realização do evento cultural em tese, os estudantes estarão acompanhados 

pela professora de Língua Portuguesa, demais professores convidados, professoras da sala de 

leitura e pelos membros das equipes gestora e pedagógica da escola. O evento será organizado 

de maneira que eles sintam - se à vontade, comportando-se de maneira pedagogicamente 

harmoniosa, recitando os poemas, tomando café e conversando civilizadamente.  

Logo após a realização do café literário, os poemas trabalhados serão expostos em 

forma de varal literário no pátio da Escola, para que todos os alunos da instituição tenham 

acesso à arte dos colegas e à leitura dos textos. 

 

6 - AVALIAÇÃO 

         A avaliação do projeto está inserida nos próprios objetivos gerais e específicos, 

que serão alcançados no decorrer da própria aplicabilidade dos conteúdos e nas atividades 

realizadas pelos alunos dentro e fora da sala de aula. Como culminância, teremos o café 

Literário, que envolverá todas as habilidades discentes trabalhadas na sala de aula relacionados 

à aprendizagem, leitura e à construção de poemas.  

 

7 -  REFERÊNCIAS  

Figueiredo, Regina. Menna, Lígia. Vieira, Maria das Graças Português – Uma Língua 

Brasileira. (6º e 7º anos). 

 

 Medeiros, Jacinta. Projeto literário – 2012. Escola 306 Norte.  

  

Antunes, Arnaldo. Pallottini, Renata. e outros. Amores diversos. Volume 01. 

Literatura em minha casa. Receita de Poesia  

Murray, Roseana. Poesia essencial.  

Coralina, Cora. Estórias da casa velha da ponte. 
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Colasanti, Marina. Poesia em 4 tempos. 

Cesar, Ana Cristina. Antunes, Arnaldo. Paes, José Lemos. Outros. Na onda dos versos. 

FNDE, 8ª série 

Azevedo, Álvares de. Anjos, Augusto dos. Matos, Gregório de. e outros. Conversa de 

poeta.  

Melo. Thiago de. Os estatutos do homem – Poesia. 

Poesia sempre – Coleção Literatura em minha casa- volume 1 – 8ª série. 

Alves, Castro. Espumas flutuantes.  MEC –FNDE  

Antologia Poemas para a juventude.  

sítio: http.www. google.com 

Dicionário Aurélio Buarque de Holanda.  

 

12.2 Projeto Grêmio Estudantil: CEF 104 Norte 

Pensando e agindo em equipe! 

 

1. JUSTIFICATIVA 

É de grande importância inserir o Grêmio Estudantil na escola, pois é uma organização 

que representa o interesse dos educandos dentro da mesma e fora dela. A presença do 

Grêmio Estudantil no espaço escolar permite que os alunos criem e fortaleçam inúmeras 

possibilidades de ação: tanto no ambiente escolar, como na comunidade. 

O Grêmio é também um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, 

responsabilidade de luta por direitos, e compreender que só um conjunto de maneira 

organizada poderá organizar uma sociedade democrática. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 Contribuir para aumentar a participação nas atividades da escola, integrar os alunos 

entre si, com toda a escola e comunidade. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar o Grêmio Estudantil no Centro de Ensino Fundamental 104 Norte. 

 Informar e orientar os alunos sobre as funções do Grêmio Estudantil; 

 Viabilizar a criação do Grêmio Estudantil dando enfoque às suas ações que serão 

realizadas no contexto escolar e comunidade. 

 

4. METODOLOGIA 
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 Estimular, por meio de plenárias, textos, vídeos, dentre outros, os alunos a 

participarem da Comissão Pró-Grêmio, bem como na elaboração do Estatuto do 

Grêmio Estudantil do CEF 104 norte sua nomenclatura; 

 Avaliação contínua durante o processo de implementação e realização das atividades 

propostas pelo Grêmio. 

 

12.3 PROJETO DE LEITURA E TRADUÇÃO -  PD   

Professora: Leide Maria Leite Costa 

Componente curricular: inglês 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O projeto de leitura e tradução aqui apresentado foi elaborado por volta de 2005 pelas 

professoras Flávia Roberta e Leide Maria então regentes nos turnos matutino e vespertino 

respectivamente, com a finalidade de ampliar o conhecimento do vocabulário da língua inglesa 

e estimular o hábito de leitura nos estudantes de 6ªsérie a 8ª série, atuais 6º ano ao 9º ano 

.   

2 - OBJETIVOS: Este projeto foi elaborado com os seguintes objetivos 

 Despertar nos estudantes o interesse pela língua estrangeira; 

 Provar que os mesmos conseguem ler e compreender outra língua 

através da leitura e tradução de livros que contêm temas atuais e do nosso 

cotidiano iniciando assim um contato mais leve e atrativo com a língua em 

questão. 

 Mostrar aos estudantes que muitos vocábulos da língua inglesa já 

estão inseridos na nossa língua materna. 

 Por fim informá-los da importância e a necessidade do 

conhecimento da língua inglesa para sua carreira profissional, pois ela é a língua 

oficial universal. 

 3 - AÇÕES E RECURSOS 

As traduções serão feitas em duplas em um único papel em que os alunos se 

identificarão; nome, turma etc. Os livros serão escolhidos juntamente com os alunos dando a 

eles oportunidade de visitarem a nossa sala de leitura para escolha dos livros existentes, porém 

se não gostarem dos temas, terão a opção de comprá-lo de acordo com o tema escolhido em 

consenso durante as aulas de PD. 

Será usada a sala de leitura para alguns alunos que necessitam de maior concentração 

com a colaboração da professora Márcia Cairo que é formada em letras (inglês/Português) e 
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atua nesta sala. 

     Quanto a pontuação do projeto são 10 pontos que serão distribuídos da seguinte 

forma: Cincos pontos pela tradução escrita do livro respeitando as normas da ABNT e 5ptos 

pela leitura na qual serão considerados os seguintes quesitos: tom de voz audível e interesse em 

participar da leitura, porém não será avaliado erro na pronúncia e fluência. 

Período em que o projeto será implantado: Durante todo o ano letivo de 2017 em 

todas as aulas de PD, nos 6ºs e 7ºs anos; 

Público alvo: Estudantes do CEF 104 NORTE do turno matutino das turmas: 

6A,6B,6C,6D e 7A e 7B. 

Obs.: Entre os temas que serão apresentados serão incluídos a conscientização da 

preservação do meio ambiente. 

 

12.4 PROJETO FEIRA DE TROCAS LITERÁRIAS 

Jacinta de Medeiros 

1 - INTRODUÇÃO 

Há alguns anos, pesquisas que estudam o comportamento do leitor brasileiro, vêm 

contribuindo bastante para avaliar e orientar ações voltadas para a melhoria dos indicadores de 

leitura e de acesso ao livro no Brasil.  

Como fruto de reflexões embasadas nesses estudos, surge a necessidade de avaliar e 

orientar ações mais eficazes para a melhoria do acesso ao livro no âmbito da comunidade em 

geral, bem como a de formar mais leitores, e, consequentemente, aumentar o número de 

usuários nos espaços destinados à leitura, ampliando consequentemente o consumo de livros. 

 Nesse sentido, a Feira de Trocas Literárias apresenta-se como uma proposta no sentido 

de incentivar a leitura e o compartilhamento de obras, oportunizando a toda a comunidade o 

acesso a novas obras literárias. 

A ação visa a promoção da leitura a partir de troca de livros entre a comunidade escolar 

do Centro de Ensino Fundamental 104 Norte, sendo a participação na feira gratuita o que visa 

trazer mais pessoas para o evento, com objetivo de encontrarem livros didáticos, gerais e 

principalmente literários para enriquecerem suas leituras. 

 

2 - JUSTIFICATIVA  

Sabe-se que o livro é um dos principais meios da difusão da cultura e de transmissão do 

conhecimento, capaz de estimular e fomentar a pesquisa social e científica, bem como de 

contribuir para a conservação do patrimônio nacional, e, ainda, transformar e aperfeiçoar social 

e também moralmente a população que dele pode usufruir.  
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No entanto, embora o livro seja uma ferramenta primordial para a formação da 

humanidade, este, após todo o seu processo de editoração, distribuição e comercialização, 

chega às mãos do leitor, por um preço muitas vezes inacessível à sua realidade.  

Diante desse quadro, o CEF 104 Norte, como uma instituição pública de ensino, cujas 

atividades norteiam e priorizam objetivos que resultem na busca efetiva pelo ensino público de 

qualidade, bem como na disseminação de valores em nossos jovens, realiza anualmente uma 

Feira de Trocas Literárias com o intuito de minimizar essa situação, visando contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária que prime pela qualidade de vida da 

comunidade escolar em geral. 

 

3 - OBJETIVOS 

"O livro é a forma mais rica de se obter conhecimento, com um poder incomparável de 

penetração e irradiação". Considerando o livro como um dos principais meios de difusão da 

cultura e transmissão do conhecimento, o presente projeto objetiva subsidiar ações que 

permitam observar como a comunidade escolar demonstra interesse por um evento desse porte, 

uma vez que nele pode encontrar uma maneira de exercer e demonstrar aos nossos estudantes, 

desde cedo, questões que envolvem a economia doméstica como forma de hábito, a 

sustentabilidade como consequência dessa ação, a necessidade de conservação dos livros 

deixando-os sempre em bom estado (o que não se aplica somente aos livros didáticos, mas 

também aos livros de literatura e demais áreas do conhecimento), além da vasta abrangência 

dos livros trocados, o que possibilita aos frequentadores da Feira a possibilidade de atualizarem 

seus acervos, bem como aprimorarem seus conhecimentos em diversas áreas além da 

Literatura.  

Outro ponto importante é disponibilizar à comunidade uma forma de estimular a leitura 

e promover o intercâmbio cultural, possibilitando o aumento dos índices de leitura e 

democratizando o acesso aos livros por meio do troca-troca destes.  

 

4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 

O presente projeto será desenvolvido durante o quarto bimestre letivo do ano de 2017 

com a destinação de uma semana específica destinada à montagem do estande da feira para a 

exposição do evento e realização das trocas das obras literárias. 

 

5 - COMPONENTES CURRICULARES ENVOLVIDOS NO PROJETO 

Língua Portuguesa, com o apoio da sala de leitura e dos colegas que ministram as 

demais disciplinas da grade curricular, ofertadas pela escola. 
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6 - METODOLOGIA 

O recebimento dos livros inicia-se na semana anterior à que a Feira ocorrerá. Os livros 

são recebidos na Biblioteca do CEF 104 Norte. A disposição dos livros é feita no dia anterior, 

ao início da Feira, sendo todos separados por ano e assunto para ficarem dispostos em mesas 

separadas, dentro de um estande disponibilizado e montado pela Direção da escola.  

Como metodologia do projeto, a divulgação é o ponto chave do projeto, uma vez que 

são utilizados cartazes, além de convites feitos pela própria escola, por meio dos quais a 

comunidade é informada sobre as datas e ponto de arrecadação, bem como o período de 

realização do projeto, que ocorrerá durante todo a semana definida dentro do quarto bimestre 

letivo. 

As trocas são realizadas de maneira simplificada, compreendendo a entrega de um 

exemplar que dará direito à retirada de outro exemplar escolhido pelo participante. Os livros 

que não forem trocados durante a Feira serão encaminhados às Bibliotecas Comunitárias, com a 

finalidade de serem disponibilizados para uso de outras comunidades onde estas se 

encontrarem.  

7 - RECURSOS  

  Os recursos didático-pedagógicos incluirão a utilização do espaço da Sala de 

Leitura, com um estande próprio para tal, recursos humanos que ficarão presentes durante a 

feira, bem como disponibilização do acervo da biblioteca que pode compor a feira, bem como 

doação de livros por parte da comunidade e ainda os próprios livros trazidos pelos interessados 

em participar da feira. 

 

8 - AVALIAÇÕES 

De acordo com as Diretrizes Curriculares, a avaliação deve ser um processo contínuo, 

integrado às atividades diárias, e cumulativo, no qual estarão envolvidos não só a aprendizagem 

e retenção de conteúdos como também procedimentos e atitudes, possibilitando aos envolvidos 

elaborar e vivenciar seu próprio conhecimento, na qualidade de agente participante do processo 

de transformação histórica e social, vinculando o saber de maneira orgânica ao fazer técnico-

político, tornando-se imprescindível na própria construção do saber, como instrumento que 

possibilita diagnosticá-lo em suas dimensões teórica e prática. 

Sendo assim, todas as atividades desenvolvidas durante o Projeto serão avaliadas, sejam 

elas individuais ou coletivas, com o envolvimento da equipe pedagógica, e os resultados desse 
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momento escolar privilegiado serão divulgados por ocasião da avaliação institucional no final 

do ano. 

 

9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARBEIRO, L. & Pereira, L. (2007). O Ensino da Escrita: a dimensão textual, Lisboa, 

ME – DGIDC. 

 BARTHES, Roland. O prazer do texto; BARAHONA, Maria Margarida (trad.). Lisboa, 

Edições 70, s.d., 1973. 

 BOLSONI-SILVA, A. T. MARTURANO, E. M. Práticas educativas e problemas de 

comportamento: uma análise à luz das habilidades sociais. Estudos de Psicologia, vol. 7 n° 2, 

2002. 

 DOCKRELL, J.; MCSHANE, J. Crianças com dificuldades de aprendizagem: uma 

abordagem cognitiva. Trad. Negrera, A. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

 FONSECA, Victor da. Insucesso escolar. Lisboa, Editora Âncora, 1993. 

 GIASSON, Jocelyne. A compreensão da leitura. Porto, Edições Asa, 1993. 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Ensino Fundamental – Séries e Anos Finais – 

Currículo Experimental disponível em: www.se.df.gov.br  

 

12.5 PROJETO DISCIPLINAR 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Em reunião com o grupo de professores na semana pedagógica que antecedeu o início do ano 

letivo de 2017, a Equipe Gestora organizou o corpo docente em grupos de maneira a debaterem 

a respeito dos temas mais problemáticos do cotidiano escolar. Dadas as mais diversas 

ocorrências e acontecimentos de anos anteriores, especialmente em 2016, o grupo de 

professores solicitou uma pauta que abarcasse a questão disciplinar da escola.  Este projeto 

apresenta as primeiras considerações feitas e as solicitações após o debate realizado.  

 

2 - OBJETIVOS 

 Reestruturação da escola de maneira a termos um ambiente no qual vigore o respeito 

com servidores e entre os estudantes. 

 Em meio a este processo aprimorar o diálogo entre escola e família, de maneira a 

valorizarmos o ambiente escolar, com a mediação e trabalho interventivo do SOE 

(Serviço de Orientação Educacional). 

http://www.se.df.gov.br/
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 Valorizar o trabalho de todos os servidores da escola na construção de um melhor 

ambiente de trabalho. 

 Fortalecer o aprendizado com o incentivo a uma postura consciente e crítica do 

estudante em relação a seus direitos e deveres. 

3 - AÇÕES 

 Revisão do Regimento da Escola 

 Registro dos acontecimentos ocorridos na escola, seja em caráter mais amplo, seja de 

situações específicas com estudantes 

 Arquivamento dos registros realizados em fichas individuais 

 Registro de ocorrências digitalizado por turma. 

 Reforço em conjunto de práticas a serem destacadas: atrasos, uso do uniforme e a não 

permissão do uso de celular em sala (exceto em situações pedagógicas com a 

autorização do professor). 

 Destaque para a necessidade de uso da agenda escolar. 

 Confecção de carômetro a ser utilizado nas reuniões do corpo docente. 

 Direcionamento a respeito de quem serão os membros da equipe gestora responsáveis 

pela efetivação destes registros. 

 Registro de saídas antecipadas de maneira a se ter fácil acesso a essas informações no 

quando da necessidade de posterior comunicação aos Responsáveis. 

 Estabelecer o Ponto Social em conjunto com todas as disciplinas no sentido de 

incentivar e valorizar a melhor postura do estudante no ambiente escolar. 

4  - DE QUE MANEIRA IMPLEMENTAR ESTAS AÇÕES? 

 O debate quanto à condução destas ações é de fundamental importância para que todos 

compreendam as táticas a serem desenvolvidas na escola como posturas voltadas a uma 

melhora do ambiente escolar que ressalte a responsabilidade de todo o grupo. 

 A partir do momento em que todas as nuances da prática estiverem esclarecidas sua 

implementação ocorrerá de maneira a atender os anseios relacionados a todas as 

ocorrências que não proporcionaram um trabalho pedagógico mais eficiente. 

 Levando-se em consideração que se busca a melhora do ambiente escolar e pensando 

em uma escola pública de qualidade precisamos reforçar o sentimento de coletividade e 

de pertencimento entre estudantes e servidores para um caminhar em conjunto. 

 O Ponto Social é parte desta implementação uma vez que tem por principal foco a 

valorização do estudante que apresenta as melhores condutas sendo responsável pelo 

bem-estar de todos aqueles que integram o CEF 104 Norte. Cada disciplina 
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disponibilizará 1 ponto de sua avaliação para as condutas relacionadas no Anexo 3. A 

planilha do referido Anexo servirá como um “diário de bordo” da turma onde serão 

feitas anotações pelo professor dos acontecimentos referentes a cada estudante. Ao final 

do bimestre serão contabilizadas as ocorrências recorrentes de maneira a ser diminuído 

o quantitativo deste ponto em todas as disciplinas. Com este recurso almejamos 

valorizar o estudante que apresente melhores posturas ao longo do bimestre em todas as 

disciplinas. 

 Uma das principais queixas apresentadas na Semana Pedagógica pelo grupo presente foi 

a ausência de ações e registros eficientes e eficazes para questões disciplinares. Nesse 

sentido, a ficha presente no Anexo 1 apresenta um modelo para ocorrências individuais 

e mais graves de estudantes, constando nome e telefones de Responsáveis. No 3º 

Anexo, uma ficha para a Comunicação dos Responsáveis acerca dos fatos ocorridos. 

Note-se que são detalhadas as ações, indo desde uma advertência oral à suspensão. O 

intuito deste formato é o de esclarecer o Responsável a respeito de quaisquer 

ocorrências que possam ter maior gravidade. Para um melhor funcionamento deste tipo 

de ação é de fundamental importância de registrar e atestar o conhecimento do 

Responsável pelo fato ocorrido.    

 

PEQUENO CIENTISTA 

Professoras (es) de Ciências Naturais 

OBJETIVO 

 Incentivar a curiosidade científica inerente aos alunos, através do uso de diversas 

abordagens e técnicas de aprendizagem. 

AÇÕES 

Aulas dinâmicas e com variedades de recursos de aprendizagem como: jogos, seminários, 

construção de projetos e uso de mídias. 

Aproveitar a presença de universitários que procuram a escola constantemente como 

estagiários, para atuarem em pequenos projetos científicos; junto aos alunos. 

DATAS 

Durante todo o ano letivo. 

PÚBLICO 

6ºs anos 

RECURSOS 

 Jogos construídos pelos alunos 

 Mídias 
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 Maquetes e etc. 

12.8 ATIVIDADES DO SETOR DE PSICOPEDAGOGIA 

O primeiro dos valores é a solidariedade  

 Tudo se reaprende diariamente só porque se está com crianças. E o objetivo dos objetivos será 

fazer crianças mais felizes.  

 Atendimento aos estudantes com deficiência que são atendidos pela Sala de Recursos e os 

estudantes com algum transtorno que são atendidos pelo SOE 

 Orientação aos pais de estudantes com deficiência que são atendidos pela Sala de Recursos e os 

estudantes com algum transtorno que são atendidos pelo SOE 

 

SALA DE RECURSOS 

1 - JUSTIFICATIVA: 

A Sala de Recursos busca destacar a relevância de uma educação visando o alcance sob uma 

perspectiva que é a diferenciação pedagógica, consolidada por leis. O Atendimento Educacional 

Especializado – AEE na Sala de Recursos atuará também sensibilizando toda comunidade escolar 

considerando a importância das legislações anteriormente citadas.  

Torna-se notadamente importante refletir o ambiente escolar na concepção do sujeito, como ele 

encara o processo de inclusão, pois compreender o indivíduo é entender a maneira como ele se relaciona 

com a educação, sob a perspectiva inclusiva. 

Compreender a educação inclusiva reveste-se de importância e urgência nos dias atuais a partir 

da constatação de que seu estudo se volta para as populações já sistematicamente excluídas. Repensar o 

compromisso social em atender uma parcela da nossa população historicamente desrespeitada em seus 

direitos visando à educação como sua principal via de cidadania e esperança de ascensão social. 

 

2 - OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Geral: 

Ministrar o Atendimento Educacional Especializado proposto pelo Ministério da Educação – AEE / MEC 

e Secretaria de Estado de Educação - SEE/DF, contribuindo para o processo de desenvolvimento humano 

ao considerar a complexidade que envolve o ato de aprender e ensinar. 

2.2 - Objetivos Específicos: 

 Intervir de forma especializada nas práticas e rotinas, ações que paralisam e criam resistências à 

inclusão dos AEEs, com atuações metodológicas e sociais. 

 Contribuir para a construção das adequações curriculares visando à aceitação da diversidade no 

ambiente escolar, e complementação pedagógica. 
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2.3 - Inclusão dos Alunos com Atendimento Educacional Especializado/AEE 

Ao longo da história educacional pode-se observar o quanto a escola se empenhou em programar 

ações homogeneizadoras, com o intuito de moldar seus alunos à ordem social das instituições educativas, 

não considerando a realidade individual, os segmentos da comunidade escolar e ignorando conhecer o 

sujeito como agente da produção de sentidos subjetivos dessa vivência em especial. 

 

 

12. PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

1 - INTRODUÇÃO 

A realidade em muitas escolas também não é diferente, os seus recursos estão presentes além das 

dependências administrativas. O processo ensino-aprendizagem aos poucos vai ganhando mais espaço 

para que alunos e professores possam utilizá-lo como ferramenta pedagógica, levando o aluno a construir 

e reconstruir continuamente os conhecimentos, de modo a se tornar cidadãos críticos, conscientes, 

criativos e preparados para enfrentar as mais diversas situações que a realidade nos coloca a frente. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

Temos a concepção de que a informática apresenta aspectos positivos e negativos como tudo e 

ressaltamos que a maneira de usá-la é que inibirá o negativo. É importante conjugar com clareza o que 

queremos como educadores e o que os alunos querem enquanto cidadãos. 

O computador é um grande agente transformador da educação quando usado adequadamente. A 

postura da escola e dos professores diante da informática educativa acrescentará, ao processo educacional, 

novas possibilidades que contribuirão para uma transformação profunda. O computador não é uma 

máquina como as outras que estamos acostumados a usar na escola como o retroprojetor, o vídeo, a 

televisão, etc. O computador exerce um fascínio entre os alunos. As aulas no laboratório são as mais 

esperadas. Percebemos que a expectativa é muito grande e as atividades são feitas com mais entusiasmo e 

satisfação. Porém deve-se atentar quanto aos procedimentos e metodologias aplicados para que não se 

perca o objetivo.  

O aluno deve ter claro o que está fazendo e porquê e o professor passa a ter a sua forma de 

ensinar modificada tanto na sala convencional como no laboratório. Ele será o facilitador, o incentivador 

e motivador da aprendizagem. Ele pode dinamizar a aprendizagem do aluno, trabalhar em equipe junto 

com o aluno, buscando os mesmos objetivos, ou seja, desenvolvendo a mediação pedagógica. 

Sabendo da importância que a informática exerce no meio social faz-se necessário oportunizar 

aos estudantes o desenvolvimento integral de suas habilidades e potencialidades proporcionando 
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aprendizagens específicas do letramento digital, que podem ser sintetizadas em três eixos: aprender a 

pesquisar, aprender a publicar conteúdos e aprender a comunicar-se no ambiente digital. 

“Tais aprendizagens potencializam o letramento dos alunos, uma vez que 

desenvolvem habilidades de leitura e escrita com um sentido social.  […] 

É importante que o professor ofereça aos alunos oportunidades de se 

familiarizarem com essa nova tecnologia que é a Internet e proponha, a 

partir desses três aspectos, roteiros de trabalho, orientando diferentes 

processos de elaboração e construção do conhecimento.”  

(www.educared.org/educa/img_conteudo/volume_v_web_sme.pdf  

em 19/08/2011) 

 

Assim a informática educativa servirá como um recurso a mais para trabalhar com os diferentes 

conteúdos das disciplinas curriculares na forma de projetos, auxiliando professor e aluno durante o 

processo ensino-aprendizagem. 

3 - OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Desenvolver no seio da comunidade escolar a importância da utilização do laboratório de 

informática interagindo com os conteúdos utilizados na sala de aula através do computador, levando o 

aprendiz a interagir de forma consciente com o intuito de extrair as potencialidades das tecnologias da 

informação de forma segura bem como utilizá-la também como mais um recurso na tentativa de 

aproximar os pais e a comunidade local à escola. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.1 - Educadores: 

 Proporcionar uma análise da prática educativa relacionada ao uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação; 

 Aproximar essas novas tecnologias dos professores dando subsídios necessários para 

implementação de atividades socioeducativa como apresentação de projetos, cds-rom, blogs, 

pesquisa diversificada, simulados, testes eletrônicos, jogos educativos e etc. 

 Criar projetos de interdisciplinaridade com o uso dos recursos das novas tecnologias gerando 

assim um aprendizado mais interativo, participativo e dinamizador favorecendo a iniciativa de 

construção e criatividade dos alunos;  

 Mostrar o potencial de softwares educacionais e abertos para a construção do conhecimento do 

aluno; 

 Levar ao conhecimento dos educadores os portais educacionais e suas potencialidades;  

http://www.educared.org/educa/img_conteudo/volume_v_web_sme.pdf
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 Oferecer oficinas de informática educativa. 

 

4.2 - Educandos: 

 Proporcionar ao aluno noções sobre a Internet, seu funcionamento e suas principais ferramentas; 

 Colaborar no desenvolvimento do senso crítico em relação ao conteúdo apresentado na realização 

de pesquisas; 

 Viabilizar oficinas de informática oportunizando ao aluno o conhecimento dos recursos que esta 

oferece; 

 Levar ao conhecimento do aluno as doenças causadas pela postura errada durante o uso do 

computador e as consequências levadas pelo seu uso prolongado; 

 

5 -  METODOLOGIA 

5.1 - Educadores: 

 Desenvolver oficinas ou mini oficinas de informática educativa dentro do horário de coordenação 

dos profissionais da educação; 

 Divulgar para os mesmos, informações e matérias concernentes às suas áreas de atuação; 

 Promover a interdisciplinaridade sendo a informática a facilitadora no processo de integração.  

5.2 - Educandos: 

 Participar dos projetos em desenvolvimento e no auxílio na manutenção preventiva dos 

computadores; 

 Participar das mini oficinas para conhecimento, orientação ou esclarecimentos de dúvidas de 

informática ou conforme a necessidade do momento nas eventualidades oportunas: Explorando 

sites de busca (com comandos para filtrar as informações da grande rede); Selecionando 

criticamente a informação (relacionar o conteúdo encontrado ao objetivo da pesquisa); aprendendo 

a formatar documento de acordo com a ABNT; Conhecendo um correio eletrônico. 

 Participar dos projetos de interdisciplinaridade conforme o planejado nas coordenações 

pedagógicas; 

 Utilizar os softwares educativos como suporte pedagógico; 

 Criar e utilizar e o jornal escolar impresso ou virtual; 

 Realizar as atividades propostas. 

5.3 - Comunidade: 

 Oportunizar à comunidade e aos familiares o conhecimento aos projetos desenvolvidos no 

laboratório. 

 

  6 - AVALIAÇÃO 



104 

 

 Os critérios de avaliação envolvem a participação e cooperação nas aulas, a pontualidade nas 

atividades propostas, a disciplina, o relacionamento e assiduidade. 

 

1 - CRONOGRAMA 

 Projetos a serem desenvolvidos conforme o agendamento do professor de PI solicitante; 

          8 - RECURSOS  

8.1 - Materiais 

 18 estações de trabalho em rede wireless com acesso a internet nas seguintes configurações: 

 

 1Gb de RAM;  

 80 GB de HD; 

 Kit multimídia com gravadora de DVD; 

 Monitor LCD de 17’; 

 Softwares básicos: processador de textos, planilha eletrônica, editor de imagens, 

maker/editor de vídeo, conversor de vídeo/música... 

 Mouse óptico; 

 Fones de ouvido; 

 Microfone; 

 1 impressora laser ou jato de tinta colorida; 

 1 scanner. 

 

 

9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Centro de Ensino Fundamental 104 Norte compreende a educação como uma política pública, 

isto é, como um direito de toda pessoa, independente de classe social, etnia, condições socioeconômicas. 

Todos têm direito à educação, e à educação de qualidade. A educação é um bem público. 

Partindo desse pressuposto, esta instituição de ensino trabalha no sentido de proporcionar 

educação de qualidade a todos.  

Esta Proposta Pedagógica considera essencial que a escol seja vista como um espaço onde pais, 

estudantes, professores e gestores, trabalhem para proporcionar uma educação emancipadora e crítica à 

sua comunidade. É claro que este Projeto não terá validade e nem eficácia se não for diuturnamente 

discutido, refletido e revisto, deve ser uma prática constitutiva de sujeitos empenhados em uma educação 

de qualidade para todos. 

Sabendo que o PPP é um trabalho inacabado e aberto que precisa ser alterado dia a dia, 

representando o cotidiano da prática pedagógica. 
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