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01 – APRESENTAÇÃO  

A presente Proposta Pedagógica elaborada ao longo do primeiro semestre de           

2019, entretanto, em permanente construção, é resultado da interação entre os           

objetivos e prioridades estabelecidos pela unidade de ensino que se estabeleceu           

através da reflexão as ações necessárias a uma escola de qualidade, firmando um             

comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: equipe pedagógica,          

administrativa, pais e alunos.  

Pretendemos operacionalizar a PP aproveitando as riquezas e diversidade de          

conhecimentos, valores éticos explícitos nas experiências da nossa comunidade         

escolar.  

O Centro de Ensino Fundamental 106 atende as mais diversas camadas da            

comunidade, alunos do orfanato, da FALE (Fraternidade Assistencial Lucas         

Evangelista), alunos com necessidades especiais, alunos assistidos pela vara da          

infância e juventude, nascidos no DF entre outros.  

Os projetos realizados na escola são relevantes e significativos para os           

estudantes e comunidade em geral. As igrejas da comunidade vizinha utilizam as            

dependências da escola com aulas de catecismo e evangelização.  

A função social dessa instituição educacional é o desenvolvimento intelectual,          

social e profissional do aluno, preparando-o como ser humano; para que possa exercer             

sua função como cidadão, consciente do seu papel, como sujeito transformador do            

ambiente em que vive.  

Sobre o PROPOSTA PEDAGÓGICA é proposta porque reúne ações         

concretas a fim de executar os objetivos por determinado período de tempo; e é              

pedagógica porque define e organiza as atividades e os projetos educativos           

necessários ao processo de ensino e aprendizagem.  



  

Vislumbrando estas três dimensões, sua elaboração se iniciou no final do ano            

letivo de 2018 com aplicação de questionário preparado pela equipe docente,           

coordenação, supervisão e direção, e aplicado à comunidade no dia da Avaliação            

Institucional com o objetivo de perceber a visão dessa comunidade em relação à             

prática escolar oferecida até o momento. Esse questionário foi tabulado para nortear os             

rumos a serem tomados no ano letivo de 2019. Através dos resultados de avaliações              

externas e internas e da análise de dados apresentados em Conselho de Classe, a              

equipe pedagógica tabulou dados que foram demostrados em reuniões coletivas para           

reflexões e discussões que iriam nortear as propostas de planejamento para o ano de              

2019. 

Como já mencionado, a PROPOSTA PEDAGÓGICA, apesar de documentado         

está em constante modificação e adequação ao cotidiano escolar, mediante avaliação,           

visando sempre anteceder os anseios de todos aqueles que participam do processo            

educativo.  
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02 – DIAGNÓSTICO DA ESCOLA E REALIDADE CONTEXTUAL  
  

A educação atual pode ser vista por um prisma diferente nos últimos 20 anos,              
estão acontecendo coisas extremamente ricas na educação brasileira. Percebemos         
que o modelo de educação de qualidade construído desde a lei 9394/1996 está sendo              
substituída por um processo de construção contínua no qual o aluno não saia             
preparado apenas para o vestibular, mas para a vida como sujeito cultural e social.              
Temos uma prática de educação e estamos construindo uma nova concepção de            
qualidade inserida nesta proposta pedagógica.  

O trabalho que vem sendo desenvolvido dentro desta unidade de ensino está            
dentro da nova proposta de Educação em Ciclos da Secretaria de Educação do Distrito              
Federal.  

Temos reiterado o entendimento de que a razão de buscar um melhor 
funcionamento da nossa escola depende não só da busca do aprendizado, mas 
também dos investimentos que favoreçam um bom ensino.  

A participação dos familiares no processo educativo ainda é muito tímida. São            
poucos os que dispõem a fazer uma integração com a escola, a serem pessoas              
participantes da vida escolar de seu filho. Procuramos conscientizá-los através dos           
conselhos participativos e reuniões de pais e mestres de que a escola é patrimônio de               
toda a comunidade, não somente de funcionários e alunos, daí a necessidade de             
participarem com maior expressão dos projetos da escola, exercendo parcerias que           
resultarão em uma educação de qualidade.  

O êxito da nossa escola depende não apenas do exercício da democracia no              
espaço escolar, da gestão participativa, da introdução de novos projetos e técnicas,            
mas da qualidade cognitiva e operativa das aprendizagens, propiciada a todos os            
alunos em condições iguais.  

A região administrativa Recanto das Emas apresenta uma taxa média          
geométrica de crescimento anual de 3,5 e do DF de 2,3 com renda per capita R$                
683,00, constatando-se uma distribuição de renda padronizada. Há uma proporção de           
49,30% de homens contra 50,70% de mulheres. A cidade tem 7,00% de idosos e              
23,50% de crianças na faixa de 0 a 14 anos. A pesquisa revela ainda que a população                 
moradora natural do DF é maioria com 52,60%, com predominância dos nordestinos,            
mais representados pela Bahia e Piauí, 14,12% vieram do Sudeste e 12,64% da região              
centro-oeste. 

A maior parte da população ocupada está no comércio com 29,12%, seguida            
dos serviços gerais, que tem uma participação de 26,46%. Da população ocupada,            
33,56% dos moradores do Recanto das Emas se deslocam para Brasília para trabalhar             
e 26,65% trabalham na própria cidade. Cerca de 5,5% da população tem algum tipo de               
deficiência visual e motora.  

Existe um baixo índice de arborização, com apenas 12,70% de área. Mais de             
91% da população não costumam ir a museu, teatro e biblioteca e apenas 18%              
praticam esportes. Alguns indicadores mostram que na posse de bens houve um            
avanço, com 51,20% dos domicílios com automóvel, como também avanços na           



  

aquisição de computadores. Mais de 59% dos moradores da RA 15 declararam que             
regularmente frequentam a igreja, com maior número de católicos. 76,43% declararam           
utilizar o hospital público. Os níveis de escolaridade ainda são baixos, com destaque             
para o ensino fundamental incompleto, com 37,50%. 

O CEF 106 no seu fazer pedagógico acompanha realidade social, econômica e            
cultural da sua comunidade aprimorando e adaptando suas ações de acordo com a             
realidade vivenciada pelos seus alunos. Todas as atividades relacionadas a          
investimentos financeiros são realizadas de acordo com a realidade econômica da           
comunidade, como também, sempre levando em consideração e respeitando em suas           
práticas pedagógicas seus aspectos religiosos, éticos e sociais da comunidade na qual            
está inserida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 03 – FUNÇÃO SOCIAL / MISSÃO DA ESCOLA 

  

Baseando-se na PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICO CARLOS MOTA, a  

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como missão:  

  

Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação          

integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica,             

cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e             

da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.             

(pág. 25)  
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A missão da escola é garantir a seus alunos a construção do conhecimento, atitudes e               

habilidade capazes de lhes proporcionar condições para o exercício da cidadania plena            

e dessa maneira contribuir para a construção de uma sociedade justa e igualitária:  

- Valorizando o aluno como um ser participante e modificador do seu meio;  

- Desenvolvendo no educando a consciência da importância do estudo na sua           

vida escolar e no seu dia-a-dia;  

- Formar no educando uma consciência socioeconômica e participativa no país;  

- Proporcionar momentos de lazer e cultura com uma 

interação professor/aluno/direção de forma dinâmica  

A escola busca desenvolver valores significativos para formação de alunos conscientes           

em seus direitos e deveres, que são norteadores em sua vida social e educacional;              

honestidade, responsabilidade, lealdade, justiça, flexibilidade, humor, solidariedade,       

humanidade, disponibilidade, empenho, coerência, amor, respeito, amizade, paciência,        

aceitação, indispensáveis ao nosso crescimento contínuo.  

O CEF 106 é uma escola que se destina a promover ao aluno o domínio do                

conhecimento, assegurando que o mesmo tenha condições de ler e interpretar o            

mundo como cidadão consciente e inserido na sociedade, compreendendo as          

determinações dessa sociedade tendo condições de apossar-se do conhecimento         

científico, intelectual, universal. Isto porque nossa escola, por ser inclusiva (alunos com            

necessidades especiais) é para a maioria das crianças e adolescentes desta cidade            

um dos principais veículos sistematizados e organizadores destes conhecimentos.  

Acreditamos que a interação entre os diferentes saberes no cotidiano do           
educando deve ser permitida para dar significado a qualquer conteúdo curricular,           
fazendo a ponte necessária entre o que se aprende e o que se faz, vive e observa no                  
cotidiano, tornando-o agente ativo de sua comunidade, não sendo assim o aluno um             
mero espectador, mas sim um agente transformador de si mesmo e de seu mundo. 

 

04 – OBJETIVO GERAL  
 



  

 

 

Objetivo Geral com base no art. 35 inciso III da LDB pretende elaborar e              
implementar um projeto pedagógico voltado para o desenvolvimento da capacidade de           
aprender, tendo como meios básicos do pleno domínio da leitura, da escrita e do              
cálculo, para a compreensão do ambiente natural e social do sistema político e             
tecnológico das artes em que fundamenta a sociedade, desenvolvimento da          
capacidade de aprendizagem, fortalecimento dos vínculos da família e laços de           
solidariedade humana e de tolerância. 

  

- Os objetivos do Ensino Fundamental estão pautados nas Diretrizes Curriculares          
Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas desta          
Secretaria de Educação:  

 
- Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma           
perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a          
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a             
Sustentabilidade. 

 
- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da           
leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências               
de diversos letramentos. 

 
- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos          
histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia,         
da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se                
fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.  

 
- Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos            
éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso,             
permanência e formação integral dos estudantes. 

 
- Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de            
atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na          
perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

 

* Promover o desenvolvimento integral do aluno de forma que flua o cidadão crítico ativo              
e comprometido.  
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* Oferecer um ensino de qualidade no qual favoreça a permanência e o sucesso do              
aluno.  

* Conscientizar e sensibilizar a família da necessidade de comprometimento e          
integração à vida escolar do aluno.  

* Proporcionar aos alunos condições de desenvolvimento nos aspectos        
sócio-pedagógicos, visando o desenvolvimento integral da personalidade do aluno         
propondo-o para o exercício pleno da cidadania.  

* Adequar o trabalho pedagógico às condições sociais, às características individuais dos           
alunos.  

* Priorizar o fazer pedagógico, bem como aprimorá-los.  

* Promover uma visão crítica da realidade e abrir espaço para a discussão.  

* Favorecer caminhos para uma educação voltada e direcionada à cidadania global.  

* Oferecer aos alunos uma visão ampla do mundo que os cerca, indo além das salas de                
aula.  

* Permitir o desenvolvimento individualizado de cada aluno.  

* Desenvolver valores que permeiam a condição humana, tais como: Respeito ao           
próximo; Solidariedade; Cooperação; Participação e Reconhecer-se como cidadão.  

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS 
  

Objetivo  Meta  
1.1 - Melhorar o aproveitamento     

dos alunos através de    
atendimento individualizado  
nas disciplinas de Português    
e Matemática, assim como    
nas outras disciplinas.  

Melhorar o desempenho dos alunos     
nas disciplinas de Português,    
Ciências Naturais, Geografia,   
História, Artes e Matemática    
durante o ano letivo.  

1.2 - Propiciar ao aluno momentos      
de interação (esporte) entre    
colegas, comunidade e   
escola, (esporte).  

Aumentar o número de participantes     
da comunidade escolar em    
eventos sociais e culturais    
promovidos pela Escola,   
durante o ano letivo.  

1.3 - Promover a integração     
escola / comunidade,   

Aumentar a participação da    
comunidade escolar aos   



  

através de reuniões, festas,    
palestras e oficinas.  

sábados, nas reuniões de pais     
e mestres, e demais eventos.  

1.4 - Conscientizar os alunos     
sobre os cuidados com o     
meio ambiente, o ambiente    
escolar tornando-os  
socialmente e visualmente   
mais agradável.  

Aumentar a participação dos alunos     
na conservação da escola e na      
preservação do meio ambiente.  

 

1.5 - Propiciar oportunidades de     
orientação sistemática aos   
alunos com histórico de    
reprovação e evasão (SOE).  

Diminuir a evasão e a repetência      
durante todo o ano letivo.  

 

1.6 - Adaptação da biblioteca 
para:  

_ Dar aos alunos     
oportunidade de  
conhecerem os autores da    
Literatura  

Brasileira;  
_ Disponibilizar o acervo     

escolar à comunidade local;  
_ Incentivar os alunos,     

através da leitura, à prática     
da escrita com finalidade    
social;  

_ Destinar um espaço     
adequado para estudo e    
pesquisa.  

Melhorar o número de leitores 
frequentes na biblioteca.  

  

  

05 – HISTORICIDADE E CARACTERÍSTICAS SOCIAL, ECONÔMICA E CULTURAL 
DA COMUNIDADE  

A escola foi inaugurada no dia 08 de agosto de 1994, trazendo um grande              
benefício para a comunidade em razão do número reduzido de escolas, que era             
quatro, para atender toda a população da cidade do Recanto das Emas.  

As dificuldades eram muitas, a começar pela distância da Diretoria Regional de            
Ensino que, naquele período, pertencia à cidade satélite do Gama.  

No ano de 2000, foi inaugurado o pólo da CRE, no CEF- 206 no Recanto das                
Emas, que nessa época pertencia à cidade satélite de Santa Maria, hoje a CRE já               
possui sua autonomia e sede própria.  

No ano de 2008 a escola começou a receber a verba do PDE (Programa de               
Desenvolvimento da Educação), Decreto Lei 6094/07, que visa melhorar o percentual           
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do rendimento escolar e diminuir o índice de reprovação, tendo em vista que esta              
Instituição de Ensino apresentou, nos anos anteriores, rendimento insatisfatório em          
algumas disciplinas nas provas diagnósticas de larga escala. Porém, em 2017, na            
gestão atual, verificou-se que a falta de prestação de contas da gestão passada em              
relação às verbas federais, trouxe alguns prejuízos pedagógicos e de crescimento pela            
ausência de recebimento de recursos públicos. Por ser a escola o espaço de             
letramento por excelência, fez-se necessária a reforma, a adaptação e a adequação de             
um local para que os alunos, os professores, e a comunidade pudessem ter acesso a               
livros de diferentes autores e um local adequado para estudo. A escola alcançou seu              
objetivo, pois durante a fase de execução e término do projeto a comunidade             
acompanhou com muito empenho se mostrando participativa.  

A escola é um Centro de Ensino Fundamental de séries finais. Atendemos            
atualmente nos turnos matutino e vespertino com 38 salas de aula em funcionamento.  

  
    1.1 Organização Administrativa  

O Centro de Ensino Fundamental 106 destina-se a oferecer a educação para            
alunos do ensino fundamental nos dois turnos:  

Matutino  Vespertino  
18 turmas  18 turmas  

    Turno Matutino  

● 1 sala de recursos generalista – AEE; 
● 1 sala de recursos – SEAA (Serviço de Apoio a Aprendizagem);  
● 18 turmas de 6º ano ao 9º ano: 

● 7 turmas inclusivas; 
● 11 turmas comuns; 

● 1 sala de recurso para D.A (Deficiência Auditiva);  
● 1 sala para SOE (Serviço de Orientação Educacional) ; 
● 1 Laboratório de Informática; 
● 1 sala de leitura;  

 

 

 

  

Turno Vespertino  

● 1 sala de recursos generalista AEE;  
● 1 sala de recursos SEAA (Serviço de apoio a aprendizagem) – Psicólogo; 
● 18 turmas de 6º ano ao 9º ano: 

● 7 turmas inclusivas; 



  

● 6 turmas comuns; 
●  1 turma inversa; 
● 4 turmas bilíngues mediadas. 

● 1 sala de recursos –DA  
● 1 sala para SOE (Serviço de orientação Educacional)  
● 1 laboratório de informática 
● 1 Sala de Leitura 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Dados da Diretoria Regional de Ensino  
CRE  Recanto das Emas  
Endereço completo  Quadra 203 lote 32 Área Especial  
Telefone  3091-2372  
Diretoria  Afonso Wescley de Medeiros 

Santos. 
Dados da Instituição Escolar  

Nome da Escola  Centro de Ensino Fundamental 
106  

Endereço completo  Quadra 106 Área Especial 01  
Telefone  (61) 3901-3354  
Localização  Quadra 106, atrás do 

Supermercado Tatico  
Diretoria Vanessa Nogueira de Souza 

Magalhães  
 

06 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Princípios Epistemológicos Didático-Pedagógicos  

O CEF – 106 acompanha os princípios da Educação Integral das escolas públicas do               
Distrito Federal, observando o planejamento, organização e execução, na qual são           
propostas ações como:  

- Integralidade: a escola abrange um processo de formação integral de nossos alunos,              
buscando atender a todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos            
cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.  

- Intersetorialização: procuramos interagir com as diferentes políticas públicas, como:           
projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos, contribuindo para a melhoria da           
qualidade da educação. 

- Transversalidade: desenvolvemos uma concepção interdisciplinar do conhecimento,         
vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da             
comunidade. 
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- Diálogo Escola e Comunidade: nossa escola promove a legitimação dos saberes            
comunitários, realizando as trocas culturais e a afirmação das identidades sociais dos            
diferentes grupos presentes em nossa comunidade, resgatando tradições e culturas          
populares. 

- Territorialidade: buscamos estreitar parcerias com a sociedade civil organizada e o poder              
local, com vistas à criação de projetos socioculturais significativos e ao melhor            
aproveitamento das possibilidades educativas. Estreitamos relações com igrejas,        
salões, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais e clubes,         
envolvendo múltiplos lugares e atores. 

- Trabalho em rede: trabalhamos em conjunto, trocando informações e experiências, com o              
objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todos os alunos da rede pública             
de ensino do Distrito Federal. Entendemos, que o educando faz parte de toda a rede               
de ensino e não apenas do professor na unidade escolar. 

- A igualdade de condições requer, portanto, mais que a expansão quantitativa de ofertas,               
requer ampliação do atendimento com simultânea manutenção de igualdade. A          
qualidade que implica dimensões formais, técnicas e políticas propiciam uma escola           
para todos. A igualdade incorpora o reconhecimento dos direitos humanos e o            
exercício dos mesmos, como fundamento da preparação do educando para a vida civil.  

A construção do projeto político-pedagógico é coletiva, exige empenho,         
persistência, paciência e crença naquilo que se quer.  

Trabalhar coletivamente é algo a ser conquistado a médio e longo prazo e             
exige à disponibilidade de cada uma das pessoas envolvidas no processo de querer             
crescer, mudar, transformar, querer participar do processo de criação de uma nova            
escola, de uma nova sociedade.  

Um projeto político-pedagógico apoia-se, no desenvolvimento de uma        
consciência crítica e cidadã, no desenvolvimento da comunidade interna e externa à            
escola, na participação e cooperação das esferas envolvidas, na autonomia,          
responsabilidade e criatividade como processo e como produto do projeto.  

O cenário educacional do mundo contemporâneo apresenta vários       
desafios. É latente a necessidade de se construir um “modelo de escola”. Ao aumentar              
qualitativamente o tempo de permanência do aluno na escola, complementando-o de           
forma diversificada, estamos viabilizando os objetivos explícitos em uma educação          
integral, alicerçada na gestão compartilhada (lei 4.036, de 25 de outubro de 2007) que              
dará os subsídios para o desenvolvimento do aluno na instituição educacional ao qual             
está inserido.  

• Princípios Éticos  

O mundo e a sociedade constituem um meio para a formação da           
cidadania. O cidadão deve buscar, incessantemente, meios que possibilitem a sua           
inclusão e integração em um contexto social melhor, mais justo e igualitário.  



  

Dentro dessa visão, o aluno tem a oportunidade de se formar socialmente ativo             
contribuindo assim para a formação de sua identificação e a escola tem como objetivo              
conscientizar alunos e comunidade acerca da democracia racial, valores éticos          
culturais e cidadania através de projetos que trabalhem o desenvolvam ações de            
pluralidade.  

• Princípios Estéticos  

Cada vez mais sabemos que a solução para os problemas de aprendizagem            
que se apresentam dependem de cada um de nós: pais, alunos, professores e escola.              
Entretanto é necessário reconhecer que a maior missão é do professor, como agente             
transformador que promovendo uma educação de qualidade leva o aluno a busca e a              
construção do conhecimento com criatividade e autonomia, valorizando a si mesmo e            
exigindo ser respeitado como sujeito inacabado e com o entendimento de que a vida é               
uma dinâmica em permanente construção.  

 
 
 
 
 
 

 

07 – PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA  

Organização Curricular  

O Centro de Ensino Fundamental 106 segue o Currículo da Educação Básica da              

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que se fundamenta na            

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção       

teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, como na realidade          

socioeconômica da população do Distrito Federal. Estes referenciais pedagógicos         

buscam não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para           

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

para todos. “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em               

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida e coletivamente pelo conjunto            

de homens” (SAVIANI, 2003, p. 07). Nossa escola entende como a Pedagogia            

Histórico-Crítica, que o trabalho pedagógico deve compreender que a transformação          

da prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo             

educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da              
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aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. A            

aprendizagem deve ser compreendida como um processo de interações dos          

estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os               

professores num ambiente favorável à humanização. Seguimos a ótica da Psicologia           

Histórico-cultural, ao contemplarmos na nossa organização escolar as práticas e          

interesses da comunidade na qual fazemos parte. Propomos um trabalho pedagógico           

que possibilite o uso da razão e da emoção, do pensamento e sentimento para tornar               

positivas e significativos as experiências escolares. O CEF 106, juntamente com a            

SEEDF assume seu papel político-pedagógico como todo ato educacional em si o            

revela, apresentando a educação como direito e não como privilégio, articulando as            

dimensões humanas com as práticas curriculares em direção a uma escola           

republicana, justa, democrática e fraterna. Com essa fundamentação, seguimos os          

eixos orientadores do Currículo que devem ser trabalhados de forma transversal,           

articulando conhecimentos de diferentes áreas, como: Eixos Transversais, Educação         

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

para a Sustentabilidade e Formação Humana Integral. 

Pretendemos operacionalizar o currículo adotando o aproveitamento da        

riqueza e da diversidade dos conhecimentos e valores éticos explicitados nas           

experiências de nossos alunos, professores, funcionários e comunidade escolar, sem          

nos afastarmos das diretrizes curriculares nacionais e de suas definições doutrinárias           

sobre princípios, fundamentos e procedimentos que nos orientam na organização do           

projeto político pedagógico.  

Para formar um cidadão capaz de perceber o mundo e atuar sobre ele a partir               

de sua comunidade, o primeiro passo deverá ser estruturado sobre os eixos da             

interdisciplinaridade e da contextualização.  

A interdisciplinaridade proporciona uma visão orgânica do conhecimento e o          

diálogo permanente entre as diferentes áreas do saber, aproveitando sempre as           

relações entre os conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido.  

A contextualização, por sua vez, vai exigir que todo o conhecimento tenha            

como ponto de partida a experiência do estudante, o contexto onde está inserida e              

onde ele vai atuar como um agente ativo de sua comunidade. Para que o aluno               



  

conheça o funcionamento dos aparelhos do organismo humano, ele precisa entender           

como funciona seu próprio corpo e que consequência tem para sua vida determinadas             

atitudes como, por exemplo, fazer dieta sem orientação, fumar, beber e etc.  

 O 3º Ciclo, promove a progressão continuada do processo de aprendizagem.  

Quanto aos alunos com necessidades especiais, o CEF 106 trabalha com           

classes especiais e inclusão. Em virtude das deficiências o currículo deverá dispor de             

métodos, técnicas e recursos educativos para atender suas necessidades, sem fugir           

dos demais temas e projetos interdisciplinares da escola, uma vez que os mesmos             

fazem parte do corpo discente e apresentam habilidades artísticas, artesanais e direito            

a permanência na escola conforme a LDB.  

Ao darmos ênfase à importância de se aproveitar a riqueza da diversidade,            

estamos possibilitando o resgate de valores, que atualmente estão adormecidos na           

maioria das famílias. Os alunos desconhecem a sua própria história, as suas raízes             

tornando o educando um ser frio e distante do mundo real.  

Essa nova forma de ensinar tem por finalidade, capacitar ao longo do            

processo, a construir competências, habilidades e disposições de conduta que o           

acompanharão no seu aprendizado contínuo, pois o indivíduo todos os dias aprende            

coisas diferentes, a cada momento a ciência faz novas descobertas, o mundo não para              

de evoluir, graças a esse ser inacreditável, o homem.  

 

 

08 – CURRÍCULO EM MOVIMENTO – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

A implementação do CURRÍCULO EM MOVIMENTO da Secretaria de Estado          
de Educação do Distrito Federal (SEEDF) é um grande avanço no que concerne os              
conteúdos das áreas do conhecimento contemplando todos os níveis de educação           
oferecidos na rede. Entretanto, mais do que apenas uma seleção de conteúdos, este             
visa democratizar o ensino-aprendizagem reiterando o compromisso com a educação          
pública de qualidade.  
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A organização curricular objetiva uma progressão dos diversos conteúdos         
dentro das áreas do conhecimento para que estes não estejam desvinculados de um             
ano para outro, de uma série para outra.  

Entretanto, para que essa organização ocorra, faz-se necessária muita         
discussão entre pares, necessita-se tempo para que os profissionais em educação           
debatam, discutam e organizem o currículo de forma a torná-lo ainda mais relevante e              
significativo para o aluno.  

Como proposta para 2019, essa discussão será feita ao longo das coletivas de             
2019 para que a construção dessa organização curricular se faça de forma eficiente,             
prática e dinâmica e que, principalmente, atenda às necessidades dos alunos no que             
se refere a uma educação pública sólida e de qualidade.  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 



  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DAS ADEQUAÇÕES ²-ETAPAS E 1

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O Formulário de Registro das Adequações visa descrever a organização dos           

conteúdos, os objetivos para as aprendizagens, as estratégias metodológicas e de           

avaliação para as aprendizagens do estudante público da Educação Especial que           

estão incluídos nas classes comuns, em classes ou unidades especiais.  

    As adequações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar         

frente às dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Pressupõem que se realize a            

adequação do currículo regular para torná-lo apropriado às peculiaridades dos          

estudantes com necessidades educacionais especiais. Um currículo dinâmico,        

alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os estudantes. As             

respostas a essas necessidades devem estar previstas e respaldadas no projeto           

pedagógico da escola, não por meio de um currículo novo, mas da adequação             

progressiva do currículo implementado no ensino regular, buscando garantir que os           

estudantes com necessidades educacionais especiais participem da programação        

geral da escola, igual a qualquer outro estudante, entretanto, considerando as           

especificidades que as suas necessidades possam requerer (MEC/SEESP, 2003). 

As Diretrizes de Avaliação Educacional aprovadas pelo CEEDF fundamentam,         

instrumentalizam e orientam a prática dos profissionais da rede pública de ensino do             

Distrito Federal posicionando-se em defesa da função formativa da avaliação. O           

Currículo de Educação Básica da SEEDF propõe a superação de uma organização de             

conteúdos prescritiva, linear, hierarquizada, fragmentada e descontextualizada. Toda        

adequação curricular deve ser situada social, histórica e culturalmente. É necessário           

1Autores: Nara Liana Pereira-Silva, Giselda B. Jordão de Carvalho, Márcia Silveira da Costa Benetti, Márcia Cabral dos Santos& Márcia Cristina Lima Pereira 
² Revisão e atualização-2014-Suêna Mary D. Santos 
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ressaltar que as adequações devem estar em consonância com o Currículo em            

Movimento que foi concebido a partir de uma perspectiva de educação integral, que             

concebe e valoriza o ser humano em sua multidimensionalidade e se desenvolve            

pautada pelos eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação           

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

Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do          

psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem,          

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas,        

organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente,         

mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a                

resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu              

desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode          

contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato”           

(VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de ser vista como uma            

atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de interações            

de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os                

professores num ambiente favorável à humanização. E a Pedagogia Histórico-Crítica          

esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são             

formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e              

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres             

humanos e a natureza. 

A adequação curricular na perspectiva inclusiva e a CIF (Classificação          
Internacional de Funcionalidade) é complementar a CID 10 e está prevista dentro do             
currículo escolar, contribuindo para superar o enfoque negativo da deficiência e devem            
ser consideradas na elaboração das estratégias de avaliação para as aprendizagem           
dos estudantes com Deficiência, TGD e Altas Habilidades. 
 

O quadro abaixo apresenta norteadores básicos para elaboração das adequações considerando o conte

Adequações organizativas: têm um caráter facilitador do processo educacional. 
Tipo de agrupamento de estudantes 
Organização didática da aula 
Organização dos períodos definidos para o desenvolvimento das atividades previstas. 

Adequações dos objetivos de aprendizagem: 
 Priorização de objetivos que enfatizam capacidades e habilidades básicas de atenção, participaçã
estudante. 



  

Eliminação de objetivos de acordo com as necessidades do estudante. 
Acréscimo de objetivos, considerando as necessidades do estudante. 

Adequações aos conteúdos: 
Priorização de áreas ou unidades de conteúdos que garantam funcionalidade e que sejam essencia
aprendizagens posteriores. 
Sequenciação pormenorizada de conteúdos que requeiram processos gradativos de menor à maio
atendendo à sequência de passos, à ordenação da aprendizagem etc.. 
Priorização da aprendizagem e retomada de determinados conteúdos para garantir o seu domínio e
Eliminação de conteúdos menos relevantes, secundários, para dar enfoque mais intensivo e prolon
básicos e essenciais no currículo. 

Adequações metodológicas e didáticas: realizam-se por meio de procedimentos técnicos metodológic
a aprendizagem, atividades, programas específicos para os estudantes etc. 

Adequações na temporalidade: referem-se à alteração no tempo previsto para a realização das ativida
para alcançar determinados objetivos. 

Adequações avaliativas: consistem em adequações individuais dentro da programação regular consid          
aprendizagens, os conteúdos e os critérios de avaliação para responder às necessidades de cada 

 
 
 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DAS ADEQUAÇÕES-ETAPAS E MODALIDADES DA 

A presente ficha deverá ser preenchida pelo professor regente em articulação com o professor              
Especializado que atuam junto ao estudante público da Educação Especial de           
modalidade/Ciclo/Bloco/Ano que o estudante está matriculado. 

 
 

 
 

3-Descrição sucinta sobre atendimentos ou tratamentos terapêuticos e clínicos recebidos atualm
fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional, neurologia, psiquiatria, equoterapia, nataç
esportivas, atendimento psicopedagógico, modalidades do AEE, etc.)/Descrição das instituiç
atendimento. 
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4-Adequações de acesso ao currículo 

 

ORGANIZATIVAS: 
Organização dos agrupamentos de estudantes (tamanho/homogeneidade/heterogeneidade) 
Organização dos recursos didáticos 

Organização do espaço físico e condições ambientais 
Em sala de aula: Ora em grupo, ora individual, de acordo com a necessidade ou o planejamento para o m

________________________________________________________________________________
___________ 

No contexto escolar: Recreação, festas escolares, jogos, em todos os eventos escolares de acordo com s
________________________________________________________________________________
_______ 

 

METODOLÓGICAS E DIDÁTICAS: 
• Priorização de áreas ou unidades didáticas  
•  Priorização de objetivos  
• Adaptação de critérios regulares de avaliação  
• Facilitação dos planos de ação  
• Introdução de atividades alternativas às previstas  
• Introdução de conteúdos específicos, complementares ou alternativos (substituição) 
• Introdução de critérios específicos de avaliação  
• Introdução de estratégias e procedimentos complementares e/ou alternativos de ensino aprendizag
• Modificação da seleção dos materiais previstos  
• Modificação do nível de complexidade das atividades  
•Adaptação de técnicas, instrumentos e procedimentos 

•Adaptação dos materiais utilizados 

•Introdução de atividades complementares às previstas 
•Modificação da sequência da atividade 
•Priorização de áreas do conhecimento/ componente curricular/ unidades didáticas 
•Reformulação da sequência de conteúdos 

 
Outros:__________________________________________________________________________
_______________________ 



  

 
________________________________________________________________________________
______________________ 

 
________________________________________________________________________________
______________________ 

 

TEMPORALIDADE: 
• Aumento do tempo previsto parta o trato de determinados objetivos  
• Diminuição do tempo previsto parta o trato de determinados objetivos 
• Prolongamento de um ano ou mais de permanência do estudante na mesma série /ano ou ciclo  

Obs:_________________________________________________________________________________

 
4-HABILIDADES BIOPSICOSSOCIAIS (com base nos Currículo Funcional de Educação Especial         

estudante) 

 

CONCEITUAIS: 

         Trabalhar de forma gradativa, efetiva e objetiva a oralidade/libras possibilitando formas de c
social. 

____________________________________________________________________________________
____________________ 

 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

 

SOCIAIS: Desenvolvimento de habilidades pessoais e interpessoais, de autoestima, de respeito e

____________________________________________________________________________________
____________________ 

 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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PRÁTICAS: Atividades de socialização, de memorização, interpretação, etc, voltados para a curio

____________________________________________________________________________________
____________________ 

 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

Habilidades Biopsicossociais: envolve as habilidades conceituais, sociais e práticas que foram           
funcionarem em suas vidas diárias. Exemplos: Linguagem, leitura e escrita, conceitos de dinheiro,            
a relação significado –significante de modo que o aluno agregue em seu vocabulário novas palavra              
percepção visual; psicomotricidade; lateralidade; orientação espaço temporal; Letramento matemát

(Conceituais); interação social, responsabilidade, autoestima, seguir regras etc. (Sociais), ativida         
instrumentais da vida diária – preparar refeições, cuidar da casa, tomar remédios etc.-, habilid             
atividades de orientação e mobilidade (Práticas). 

  

5-ADEQUAÇÕES CURRICULARES 

Período da Adequação: 15/02/2019 a 21/12/2019 

Áreas do 
conhecimento/ 

Componentes 

Curriculares 

 

Objetivos para as 
aprendizagem) 

 

Conteúdos/Unidades 
Didáticas 

 

Estratégias 
Pedagógicas/Re

Didático

 

    PORTUGUÊS 

● Reconhecer 
letras 
maiúsculas e  
minúsculas. 

Estabelecer 
relação entre  
fonemas e  
letras. 

● Alfabeto 
maiúsculo e  
minúsculo 

● Utilização de 
contendo os  
tipos de letra  
mesmas sina 
em LIBRAS. 

● Manuseio das 
em EVA, a  
móvel e leitu  
mesmas em  
ao espelho 
observar os s

 

 ● Conhecer a  
escrita, a  

● Formação de  
palavra com os   

● Formação e  
de p 



  

leitura e a   
sinalização 
de palavras  
com os  
padrões 
silábicos 
simples. 

padrões silábicos  
simples 

utilizando o p  
da leitura a  
na sala de au   
consiste no a  
móvel siláb 
gravuras 
representando
palavras a  
estudadas.  

● Utilização de 
contendo 
sinalização 
mesmas 
LIBRAS. 

 

 ● Escrever, 
alfabeticamen
te, o próprio   
nome, o da   
mãe, dos  
irmãos dos  
colegas, etc. 

 

● Copiar 
alfabeticamen
te frases  
/pequenos 
textos; 

 

● Ler e  
interpretar 
frases curtas  
ou pequenos  
textos por  
meio de  
desenhos 
próprios da  
educanda. 

● Produção de  
textos escritos: 

- Nomes: nome   
próprio, nome dos   
colegas, nome de   
personagens, etc. 

- Cópias 

- Reprodução de   
narrativas por  
meio de desenhos   
e ilustrações. 

  

 

 

 

 

 

● Observação 
gravuras 
produção 
utilizando o  
nome, nome 
membros da  
dos colegas, e

● Leitura 
interpretação 
frases/pequen
textos por m  
desenhos 
recortes e co  
de gr 
envolvendo 
padrões si 
estudados. 

 ● Reproduzir 
em sequência  
por 
ilustrações 
histórias 
contadas pela  
professora. 

● Reprodução 
sequenciada de  
narrativas por  
meio ilustrações  
próprias. 

● Exploração 
gravuras pre 
nas h 
infantis e leit  
histórias. 

   ● Observação 
pontos pre 
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● Identificar o  
sentido de  
uso de um   
sinal de  
pontuação. 

● Pontuação (sem  
regras, apenas  
observar) 

nas frases e   
trabalhados e 
Realização 
atividades 
recorte e c  
de frases co  
a pon 
sugerida 
professora. 

 ● Identificar os  
personagens 
da história; 

● Interagir com  
a história de   
forma 
prazerosa. 

● Recontar, 
coletivamente
, a história de    
Chapeuzinho 
Vermelho 
para 
produção 
resumida da  
história. 

● Verbos (sem  
conceituação; 
palavras que  
indicam ação) 

● Observação 
gravuras 
relacionadas 
verbo est 
Realização 
atividades 
pesquisa, rec 
colagem 
gravuras 
registro no ca  
Pesquisa 
verbos no dic  
bilíngue. 

 ● Identificar os  
personagens 
da história; 

● Interagir com  
a história de   
forma 
prazerosa. 

● Projeto literário –   
Chapeuzinho 
Vermelho - que   
será desenvolvido  
com a turma nos    
três primeiros  
bimestres do ano   
letivo. (As aulas   
referentes ao  
projeto 
acontecerão 
sempre nas  
quartas - feiras). 

● Utilização de 
desenhos 
pintura; s 
para produç 
maquetes 
representando
história;  

● Produção de 
contendo o r  
da história  
ilustrações p 
do educando.

      MATEMÁTICA ● Construir o  
significado 
dos números  
naturais 
menores que  
25; 

● Relacionar 
quantidades 
representada
s por cada   
numeral. 

● Representação do  
algarismo e  
quantidades 
correspondentes 
menores que 25 

● Utilização 
tampinhas, ca 
palitos e grão  
realizar conta 
associar co 
numeral 
corresponden

● Exploração de 
e brinc 
registrando 
número de  
ganho. 



  

  

 

 

● Saber se  
localizar no  
espaço;  

Ter noções de   
direita, 
esquerda, a  
baixo de/ a   
cima de/,  
atrás, em  
frente de, etc.  

● Noção de  
lateralidade, 
posicionamentos 
e posições: acima   
de/abaixo de,  
encima de/  
embaixo de/ à   
esquerda de, em   
frente de/ atrás   
de, etc. 

● Realização 
atividades 
envolvendo 
esquema co 
brincadeiras 
bola, cord 
observação 
objetos co 
posicionados
sala de aula. 

 ● Identificar e  
se localizar  
no tempo,  
dia, semana,  
mês, ano,  
manhã, tarde  
e noite. 

● Noções de tempo   
(antes, durante e   
depois; dia,  
semana, mês e   
ano; manhã, tarde   
e noite) 

● Exploração di 
calendário e 
na sala de  
Desenvolvime
atividades 
xerografadas;

 ● Conhecer o  
nome dos  
numerais e  
escrevê-los 
corretamente. 

● Escrita por  
extenso dos  
numerais de 0 a    
25. 

● Realização 
agrupamentos
objetos e uti  
fichas conte 
nome dos nú  
por extenso 
quantificar 
conjunto. Uti 
de jogos de   
e registros 
números de  
por extenso 
pelo próprio 
em fichas. 

  

● Desenvolver 
e aplicar o   
conceito de  
adição e  
subtração. 

 

● Aplicar os  
cálculos da  
adição e  
subtração 
para resolver  
situações –  

● Realização e  
significação de  
adição e  
subtração 
simples. 

 

● Situações -  
problemas 
significativos 
envolvendo a  
ideia de  
juntar/retirar. 

  

● Construção d 
de adicion 
subtrair com 
de jogos  
boliche, d 
entre outros. 

 

● Utilização 
materiais con 
cálculos m 
papel e lápi  
resolver pro 
do cotidiano 
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problema 
com a  
mediação da  
professora. 

envolva adi 
subtração. 

 

CIÊNCIAS ● Perceber o  
próprio 
corpo, seu  
processo de  
crescimento 
e seu  
desenvolvime
nto; 

 

● Conhecer os  
cinco 
sentidos e a   
importância 
de cada um   
no bom  
desempenho 
das funções  
do corpo; 

 

● Reconhecer a  
importância 
da higiene  
corporal e de   
uma boa  
alimentação 
para a  
manutenção 
da saúde do   
corpo. 

● Nosso corpo: as   
partes do corpo e    
os cinco sentidos. 

 

● Cuidados com o   
corpo: 

higiene pessoal e   
hábitos 
alimentares 
corretos. 

 

● Realização 
atividades 
pesquisa, rec 
colagem 
gravuras 
relacionadas 
partes do co  
aos cinco sen

● Desenhando 
próprio 
identificando 
sentidos 
socializando 
colegas. 

 

● Observação 
cartazes 
gravuras 
alimentos sau 
e prejudicia 
saúde e rea  
de ativ 
relacionadas. 

 
 ● Compreender o  

que é o meio    
ambiente; 

 

● Aprender o que   
são recursos  
naturais e saber   
que os seres   
humanos 
dependem deles  
para sobreviver; 

 

● Meio ambiente:  
recursos 
naturais; 

 

 

● Conversa 
informal 
o 
ambiente 
situações 
vivenciada
nossa cida

 

● Observaçã
gravuras 
relacionad
atividades 
pesquisa, 
recorte 



  

colagem 
gravuras 
mostrem a 
do homem 
natureza.  

 ● Identificar o  
desperdício da  
água, que é um    
recurso natural e   
reconhecer a  
importância do  
uso consciente  
adotando 
hábitos simples; 

 

● Água: uso  
consciente 

 

● Conversa 
informal so
o racionam
da água qu
acontece n
nossa cida

● Laboração
lista coletiv
postura qu
deve adota
escola e em
casa, a fim
evitar o 
desperdíci
água. 

● Realização
atividades 
recorte e 
colagem d
gravuras e
produção d
frases sob
utilidade e
importânci
água para 
composiçã
mural na s
de aula.  

 

 

GEOGRAFIA/ 
HISTÓRIA 

 

● Identificar 
diferentes meios  
de transporte; 

● Identificar a  
função dos  
diferentes tipos  
de transporte; 

 

 

● Meios de  
transporte –  
função dos  
meios de  
transporte. 

● Conversa 
informal 
o 
ambiente 
situações 
vivenciada
nossa cida

● Observaçã
gravuras 
relacionad
atividades 
pesquisa, 
recorte 
colagem 
gravuras 
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mostrem a 
do homem 
natureza.  

 ● Reconhecer que  
a preocupação  
com o meio   
ambiente é atual   
e deve envolver   
toda a  
sociedade.  

● Identificar 
atitudes que  
podem ser  
desenvolvidas 
para evitar a   
degradação do  
meio ambiente. 

 

● Definir pequenas  
ações que a   
educanda pode  
fazer cuidar do   
lugar onde você   
vive. 

 

 

 

 

 

 

● Cuidados com  
o meio  
ambiente. 

● Cuidando do  
lugar onde  
você vive 

 

 

● Apresentaç
de imagen 
natureza 
suas be 
curiosidad
fragilidade

● Mostrar 
gravuras 
lados neg 
e positivo 
ação do ho  
na nat 
valorizand
desenvolv
o sustentá

● Produção 
desenho 
pintura 
tinta gu 
onde o ho  
e a nat  
convivam 
perfeita 
harmonia. 

● Ilustração,
caderno, 
atitudes q 
educando 
fazer 
cuidar do  
onde ele v

 

  

● Perceber a  
importância de  
cuidar dos rios   
para a  
preservação da  
vida no planeta   
Terra. 

 

● É preciso  
cuidar dos rios 

● Observaçã
imagens 
degradante
que mo 
lixo nos r  
conversa 
informal. 

● Montagem
mural 
gravuras 
boas açõe 
devem 
feitas co 
lixo par 



  

preservaçã
dos rios. 

 

ARTES E  
LINGUAGEM 
CORPORAL 

 

● Construir 
significação por  
meio da  
realização de  
formas artísticas. 

● Exercitar a 
criatividade e a 
imaginação. 

 

● Realização de 
atividades 
artísticas 
relacionadas 
com a história 
de 
“Chapeuzinho 
Vermelho.” 

 

● Dramatização 

● Produções
artísticas 
utilizando 
sucatas, co
tinta guach
outros mat
na confecç
de maquet
do reconto
história po
meio de 
desenhos 
próprios d
educanda 

● Vivenciand
atividade t
como proc
individual 
coletivo de
socializaçã

● Participand
elaboração
cenários 
máscaras 
a dramati 
da históri 
“Chapeuzi
Vermelho.”

 

 ● Construir 
autonomia no 
agir e no pensar 
arte. 

● Cultivar a 
curiosidade 
como propulsora 
da construção 
artística. 

 

● Confecção de  
jogos e objetos   
artísticos. 

● Interagindo
os coleg 
com a hi  
de Chapeu 
Vermelho 
confecção
jogos e ob  
utilizando 
tintas, pi 
cartolinas,
sucatas 
outros. 

 ● Reconhecer as 
regras e a 
participação 

● Jogos e 
brincadeiras 

Participando de
jogos e 
brincadeira
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coletiva como 
elementos 
organizacionais 
da prática dos 
jogos e 
brincadeiras. 

 

● Jogos de 
raciocínio: 
dama, dominó 
e outros. 

 

 

coletivas 
utilizando 
bolas, pete
cordas, da
dominó en
outros ao l
do não leti

 

Obs.: O registro está de acordo com os Eixos Transversais do Currículo da Educação Básica da SE
diversidade; educação para a cidadania; educação para a sustentabilidade  e educação  para e em

 
 

OBSERVAÇÕES: 

A Adequação Curricular está em consonância com a Resolução nº 02/2001, do Conselho Nacional             
art. 8º. 

 
 
 
 
 
 

 

Currículo em Movimento da Educação Básica – 3º Ciclo 

 

 
Língua Portuguesa 

 
 

6º 

 
1º Bimestre 

1. Var
iaç
ão 
Lin
guí
stic
a;  

2. Tex
to 
jorn
alís
tico
; 

● Utiliz

sabe

da s

parti

●  Com

orais

situa

● Valo

infor

criad

de fr



  

3. For
ma
ção 
de 
pal
avr
as; 

4. Su
bst
anti
vo; 

5. Adj
etiv
o/ 
Loc
uçã
o 
adj
etiv
a; 

6. Arti
go. 

7. S

u

b

s

t

a

n

t

i

v

o

, 

a

d

j
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e

t

i

v

o

.  

 
 
2º Bimestre 

1- Conotação e Denotação; 
2- Textos publicitários; 
3- Pronome; 
4- Numeral; 
5- Interjeição. 

 

● Valer-s

pessoa

sentim

opiniõe

●

a

● C

v
c
e

 
3º Bimestre 

1- Verbos; 
2- Sujeito simples e composto; 
3- Textos reivindicatórios. 

 

●Desenv
sua dive
significa
pensam

●Reconh
tipológic

4º Bimestre 
1- Gêneros digitais; 
2- Figuras de Linguagem (Metáfora;   

Comparação; Prosopopeia; Hipérbole; Ironia) 

● Identifi
diverso
produz

● Recon
função
diferen

● Recon
de aco
produç

●  Explo
vistas 
tonicid

7º 

1º Bimestre 1- Classes Gramaticais; 
2- Descrição; 
3- Narração; 
4- Conotação; 

●utilizar 
adequá-
comunic

●Compre



  

5- Denotação escritos
situaçõe

● Valoriz
recorre
diferen

2º Bimestre  1- Acentuação Gráfica; 
2-Tipos de Sujeito. 

● Iden
com
dife

● Prod
dife
o fo

3º Bimestre 1- Predicado Nominal e Verbal; 
2- Frase, oração e período; 
3- Termos essenciais, integrais e acessórios da      

oração. 

● Prod
exp
ligad

● Com
na o
na f

4º Bimestre 1- Pontuação; 
2- Figuras de linguagem; 
3- Sinônimos, antônimos, parônimos e 

homônimos; 
4- Formação das palavras. 

 
● Ana

por 
dive

● Des
● Loc

imp
 

8º 
1º Bimestre 1- Revisão classes gramaticais.  

2- Verbos regulares e irregulares. 
3- Acentuação gráfica e Pontuação. 
4- Uso dos porquês. 

 

● Re
e h

●  Va
pro

● Ap
inte
dos

●  An
div
com

2º Bimestre 1- Transitividade e predicados. 
2- Vozes verbais. 

● Id

di

(n

ar

di
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jo

● P

lin

ar

pr

3º Bimestre 1- Transitividade e predicados. 
2- Vozes verbais. 

● C

ve

be

di

● In

e 

or

4º Bimestre 1-Orações coordenadas e conjunções ● Reconh

recurso

o efeito

● Amplia

● Aumen

cognitiv

suas re

 

  



  

 

 

9º 
1º 

Bimestre 

1- Variação linguística.  
2- Semântica. 
3- Coesão. 
4- Figuras de linguagem. 

 

● Reconhecer
humanista n

●  Valorizar a 
comunicativ

●  Apropriar-se
interdisciplin
variados dis

2º 

Bimestre 

1- Acentuação e pontuação. 
2- Concordância verbal e nominal. 
3- Colocação pronominal. 
4- Homônimos e parônimos. 

● Confrontar o

despertando

argumentos

● Identificar e 

mistério em 

3º 

Bimestre 

1- Orações subordinadas substantivas. ● Observar e i

pertinentes a

●  Promover d

elaborar text

4º 

Bimestre 

1- Orações subordinadas adverbiais. 

2- Orações subordinadas adjetivas. 

● Reconhecer

formação de

léxico.  

● Reconhecer

funções da p

sentido do te

 

 

 

 

Língua Estrangeira Moderna 

 

6º 

 

1º 

Bimestre 

 Saudações; Vocabulário; Escola; Família; 

Animais; Estações do Ano; Meses do Ano; 

Dias da Semana; Alfabeto; Números de 0 a 

● Sensib

por m 

auxilie
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100  Verbo to be (Tempo Presente Simples); 

Forma Afirmativa; Forma Negativa; Forma 

Interrogativa; Artigos Definido e Indefinido 

aprend

da com

● Relaci

LEM 

identif

2º 
Bimestre 

Demonstrativos: this/that/these/those; Imperativo; 

Imperativo Negativo; Interrogative Words: 

How; What; Who; Where; When; 

Nacionalidades 

● Comp

textua

● Desen

(ouvir,

de rec

● Utiliza

grama

aspec

LEM. 

3º 

Bimestre 

Adjetivos Possessivos; Possessivos: his – her; 

How Many? / How Much?; Plural dos 

Substantivos; Horas 

● Valoriz

● Manus

dicion

● Comp

susten

racion

ambie

4º 

Bimestre 

Present Tense; Revendo o Verbo to be; Revendo 

o Conteúdo do Ano; Traduzindo Pequenos 

Textos 

● Comp

dia a d

 

7º 

1º 
Bimestre 

Saudações; Verbo to be (Revisão/ Tempo 

Presente Simples); Forma Afirmativa; Forma 

Negativa; Forma Interrogativa; Formas 

Contraídas do Verbo to be; Números 

Ordinais do 1º ao 50º; Verbo to be: Tempo 

Passado Simples; Forma Afirmativa; Forma 

Negativa; Forma Interrogativa; There Was / 

There Were; Preposições: in; on; under; of; 

● Comu

esfera

respon

utilizan

familia

aprese

ativida

lugare



  

before; after; at; from; to; for; between; 

among; with, whithout.; Can – can’t; Could – 

could not 

● Identif

cultura

estuda

2º 
Bimestre 

  Simples presente 

 Verbo to have 

Presente contínuos tense 

● Estabe

comem

festiva

países

socioc

● Relaci

idioma

matern

contex

3º 

Bimestre 

Immediate Future 

Interrogative Words: What; Where; How old; How 

tal 

Palavras e expressões interrogativas 

● Comp

textua

● Comp

expres

dia, de

utilizan

expres

simple

de vid

profiss

 

4º 

Bimestre 

Adjetivos Possessivos 

Caso Possessivo ou Genitivo 

Do – Does 

Do not – Does not 

● Ler e c

gênero

estuda

● Ler e e

tais co

postai

pesso

agrade

aconte
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respon

profiss

8º 

1º 
Bimestre 

Pronomes Possessivos 

Preposições: near; along; on; to; from; of; with; in; 

through; into; off; out of, across. 

Much/little, Many/few 

Why? / Because 

Passado do Verbos Regulares 

Occupations (Professions) 

Uso do Did 

 

● Comu

coeren

oral, c

assun

trabalh

argum

conce

● Identif

países

●  Conh

artístic

referê

2º 

Bimestre 

Did not / Didn’t 

Passado dos Verbos Regulares 

Passado dos Verbos Irregulares 

 

● Relaci

LEM c

identif

● Difere

discur

● Comp

textua

3º 

Bimestre 

Object Pronouns 

Traduzindo pequenos textos. 

● Desen

ouvir, 

● Utiliza

grama

aspec

LEM. 

propos

produç



  

 
4º 

Bimestre 

Traduzindo Textos 

Produzindo Pequenos Diálogos em Inglês 

Produzindo Pequenos Textos em Inglês 

● Recon

cotidia

instrum
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9º 

1º 
Bimestre 

Compreensão de diferenças sociopolíticas e 

ideológicas entre países que falam a LEM; 

Expressão de opinião, gostos e preferências; 

Descrição e expressão de pontos de vista; 

Compreensão e uso de diferentes correlações 

de tempos no discurso; Reprodução direta e 

indireta da fala de personagens de um 

discurso; 

Apresentação de projetos temáticos. 

● Com

ma

arg

do c

rev

film

clar

esc

com

inte

que

2º 

Bimestre 

Expressão de opinião, gostos e preferências; 

Descrição e expressão de pontos de vista; 

Compreensão e uso de diferentes correlações 

de tempos no discurso; Reprodução direta e 

indireta da fala de personagens de um 

discurso. 

● Ide

em 

● Rec

ling

fala

● Rel

a lín

con

3º 
Bimestre 

Compreensão e fornecimento de informações 

pessoais em situações informais; 

Desenvolvimento do respeito à troca de turnos 

no diálogo. Apresentação de projetos 

temáticos; Apresentação de relato de 

expectativas e perspectivas de vida; Gêneros 

do discurso oral: características da língua 

falada em determinadas situações; 

adequação planejada da fala (situações 

simuladas). 

● Com

text

● Des

ouv

● Util

gra

asp

LEM

 

4º 

Bimestre 

Reprodução direta e indireta da fala de       

personagens de um discurso; Formulação de      

perguntas e respostas em sala de aula,       

● Est

soc

● Val



  

considerando a situação de interlocução e      

solicitando esclarecimento de forma polida;     

Leitura de diversos tipos textuais, como regras       

de jogos, manchetes, anúncios, reportagens,     

artigos, verbetes de dicionário e enciclopédia,      

textos informativos, biografias, legendas de     

filmes, história em quadrinhos, contos,     

poemas, canções, textos não verbais, textos      

mistos (verbal e não verbal); Procedimentos      

de leitura: recuperação de informações,     

sequências, assuntos, temas, vocabulário,    

estratégias de decifração, seleção,    

antecipação, inferência e verificação 

fam
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Arte 

 

6º 

1º 

Bimestre 

1- Origens e conceitos das Artes Visuais.  
2- A arte como Linguagem Universal. 
3- Modalidades da linguagem visual: desenho,     

pintura, escultura, gravura, fotografia etc. 

● Reconhecer, 
familiar, esco

● Localizar e a  
uso de eleme

2º 

Bimestre 

1- Estudo dos elementos da linguagem visual: cor,        
ponto, linha, plano, textura, figura, ritmo,      
volume, proporção, equilíbrio, simetria,   
assimetria, bidimensionalidade e   
tridimensionalidade. 
2- Tipos de desenhos. 
3- Arte na Pré-história- Período Paleolítico,     

Período Neolítico e Idade dos Metais. 
 

● Reconhecer 
cultural sujeit

● Indicar e co  
Distrito Fede 
construção da

3º 

Bimestre 

1- Características de culturas da antiguidade:     
Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. 

2- Características da Arte Bizantina. 
3- Principais características da arte medieval:     

Românica e Gótica. 
 

●Analisar dife 
como linguage

●Compreender 
apreciação da 
demais manif 
história. 

4º 
Bimestre 

1- Matrizes culturais brasileiras (indígena,    
africana, europeia e demais povos    
imigrantes) e suas influências na formação      
da arte e da cultura local, regional e        
nacional. 

2- Arte pré-colombiana- civilizações maia,    
asteca, inca, marajoara, santarém e outras. 

3- Diferenças e semelhanças das artes visuais      
em diferentes contextos históricos e sociais. 

 
●  Relac

pré-história b

e geográficos

● Apreciar e e

culturais de 

que compõe

universo plu

 

 

7º 

1º 

Bimestre 

1- A arte do Renascimento. 
2- A arte da contra- reforma: Barroco. 
3- Barroco como primeiro estilo artístico     

brasileiro, diferenças regionais e a    
contribuição do negro em seu    
desenvolvimento. 

 

● Conhecer 
global; fo 
espaço esc

● Propiciar 
exposição,
artística. D

2º 
1- Rococó- Origens e características gerais. 
2- Neoclassicismo em manifestações artísticas   

no Ocidente. 

● Identificar,
linguagem
formadores



  

Bimestre 3- Estilo Neoclássico introduzido no Brasil pela     
Missão Artística Francesa. Principais    
artistas e surgimento da Escola Imperial de      
belas Artes. 

 

reconhece
sua formaç

● Reconhece
familiar, e 
cultural. 

 

3º 

Bimestre 

1- Academicismo brasileiro- artistas brasileiros    
oriundos da Academia Nacional de Belas     
Artes. 

2- Romantismo em movimentos da arte no     
Ocidente. 

3- Influência do Romantismo em manifestações     
artísticas brasileiras. 

 

●Localizar e  
uso de elem

●Reconhecer
cultural suje

4º 

Bimestre 

1- Realismo em movimentos da arte no     
ocidente. 

2- Influência do Realismo em manifestações     
artísticas brasileiras. 

3- Obras dos grandes mestres do    
Renascimento. 

 
● Indicar e co

do/no Distrit

para a cons

● Analisar dife

artísticas, co

comunicacio

8º 

1º 
Bimestre 

Nascimento da Fotografia; Repertório musical do      

cotidiano, produzido em sua comunidade     

local, regional e nacional; Impressionismo.;     

Introdução ao cinema: trilha sonora. 

● Compr

históric

cultura

observ

● Entend

produto

entend

 

2º 

Bimestre 

Arte e internet: mercado de arte digital; Evolução        

do mercado fonográfico; Fotografia    

analógica e fotografia digital; Música     

Brasileira: principais gêneros e artistas. 

● Compr

diferen

comun

● Recon

artístic

e fruiçã
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 3º 
Bimestre 

Artistas precursores do Modernismo Brasileiro;     

Movimento Modernista Brasileiro; Heitor Villa     

lobos, Carlos Gomes e Cláudio Santoro:      

valorização da produção nacional; Concurso     

de fotografia: escolha dos temas. 

● Comp

estilo

sécul

brasi

● Dese

anális

visua

movim

ao XX

4º 
Bimestre 

Semana de Arte Moderna de 1922; Sebastião       

Salgado: fotógrafo brasileiro; Concurso de     

fotografia: desenvolvimento. 

● Dese

diver

expe

instru

artíst

Visua

em c

 

 

9º 

1º 
Bimestre 

Artes visuais 

● Expressionismo 

● Cubismo 

● Ponto, linha e plano 

● Abstracionismo 

● Cor, luz e cor pigmento 

● Fotografia e pontilhismo 

● Conh

da 

bidim

difere

● Ident

unive

● Reco

tecno

sécul

2º 

Bimestre 

● Op art/pop art 

● Arte concreta 

● Impressionismo 

● Arte indígena 

● Arte contemporânea (Brasília) 

● Reco

arte e

comp

sécul

● Comp



  

em d

influê

3º 

Bimestre 

● Arte Africana 

● Modernismo 

● Arte no século XX 

● Instrumentos musicais 

● Melodia, harmonia ritmo, altura e     

intensidade 

● Perce

mund

relac

● Dese

anális

conte

artíst

atuai

 

4º 
Bimestre 

● Teatro brasileiro no século XX 

● Dramaturgia brasileira 

● Elementos básicos e consciência    

corporal 

● Jogos dramáticos e teatrais 

● Construção e interpretação de    

personagens 

● Estruturas contemporâneas de   

composição 

● Pop music, pop rock, coutry, falk, entre       

outros. 

● Dese

sobre

crítica

objet

● Comp

lingua
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Educação Física 

 

 

6º 

 

 

 

1º 

Bimestre 

● Conhecimentos sobre o corpo (higiene pessoal,     
alongamento, aquecimento, grupos musculares,   
IMC). 

 
● Considerações sobre os Jogos (jogos recreativos,     

cooperativos). 
 

● Esporte de Invasão – Handebol (origem, regras e        
técnicas).  

 

 
● Compreen

expressão
formas de 

● Participar 
possibilitem
motoras b 
motoras es

2º 

Bimestre 

● Danças Urbanas (origem, desenvolvimento,    
manifestações e compreensão das principais     
características)  

● Esporte de Invasão – Futsal (origem, regras e        
técnicas).  

● Esporte de marca – Atletismo (origem, regras e        
técnicas). 

● Jogos Inter classes (organização e culminância      
do projeto). 

● Conhecer 
esportes, 
rítmico-exp
recreativa 

● Conhecer 
esportes, 
rítmico-exp
desenvolv
elementos

3º 
Bimestre 

● Ginástica (atividade circense). 
● Esporte de Rede – Voleibol (origem, regras e 

técnicas). 
● Introdução ao Tênis de Mesa (origem, regras e 

técnicas). 

● Vivenciar e
permitindo
suas capa
atividades 

● Participar d
suas capa
atividade. 

4º 

Bimestre 

● Esporte de Invasão – Basquete (origem, regras e 
técnicas). 

● Lutas (características da capoeira relacionadas a 
história e cultura do Brasil). 

● Campeonatos internos. 
● Passeio recreativo. 

● Compreen
relacionad
esportes, a
ginásticas.

● Valorizar o
competitiva
desvincula

 

 

7º 

 

 

 

1º 

Bimestre 

● Conhecimentos sobre o corpo (higiene pessoal,     
alongamento, aquecimento, grupos musculares,   
IMC).  

● Considerações sobre os Jogos (jogos de     
tabuleiro, jogos eletrônicos, os riscos ao     
sedentarismo). 

● Participar 
possibilitem
motoras bá 
motoras es

● Conhecer 
esportes, 



  

● Esporte de Invasão – Handebol (origem, regras e        
técnicas). 

rítmico-exp
recreativa 

 

2º 

Bimestre 

● Danças Urbanas (origem, desenvolvimento,    
manifestações e compreensão das principais     
características).  

● Esporte de Invasão – Futsal (origem, regras e        
técnicas).  

● Esporte de marca – Atletismo (origem, regras e        
técnicas). 

● Jogos Interclasses (organização e culminância do     
projeto). 

● Reconhece

ginásticas 

rítmico-exp

o desen 

físicas e e

● Vivenciar 

corporal, 

reconhece

limitações 

rítmico-exp

 

 3ºBimestre ● Ginástica para o condicionamento físico 
(capacidades físicas). 

 
● Esporte de Rede – Voleibol (origem, regras e 

técnicas). 
 

● Introdução ao Tênis de Mesa (origem, regras e 
técnicas). 

 

 
● Participar 

capacidad
● Criar, recr

vivenciand
lúdicas 

4ºBimestre ● Esporte de Invasão – Basquete (origem, regras e
técnicas). 

 
● Lutas (características da capoeira relacionadas a 

história e cultura do Brasil). 
 

● Campeonatos internos. 
 

● Passeio recreativo. 
 

● Compreen
relacionad
esportes, 
ginásticas

● Valorizar o
competitiv
desvincula

 

 

 

 

 

 

1ºBimestre 

● Trabalhar atividades que estimulem a socialização      
e cooperação entre os alunos. 

● Futsal: história, principais regras e fundamentos     
técnicos e táticos. 

● Apresentar aspectos relacionados ao    
conhecimento sobre corpo. 

● Desenvolver
específicas 
esportivas, 
rítmico-expre
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8º ● Desenvolver assuntos relacionados atividade física    
para promoção da saúde. 

● Conhecer a 
individuais, 
convívio soc

 

 

2º 

Bimestre 

● Praticar jogos recreativos e colaborativos. 
● Noções básicas em nutrição e alimentação      

saudável. 
● Vôlei: história, principais regras e fundamentos     

técnicos e táticos. 
● Seminário sobre temas relacionados à     

atividade física e saúde. 
● Realização de jogos interclasse. 

● Compreen
relacionad
esportes, 
ginásticas.

● Vivenciar 
compreend

 

3º 

Bimestre 

● Handebol: história, principais regras e    
fundamentos técnicos e táticos. 

● Videos educativos sobre diversas modalidades     
esportivas de aventura (moutain bike, trilhas,      
corrida de aventura, slackline e escalada). 

● Características gerais sobre práticas corporais    
de aventura. 

● Vivencia 
da cultura 
sua expre

● Vivencia 
emergent
cultural 

 

4º 

Bimestre 

● Basquete: história, principais regras e    
fundamentos técnicos e táticos. 

● Aulas expositivas sobre dança de salão      
(ritmos, músicas e coreografias). 

● Aulas expositivas sobre diversas modalidades     
esportivas (Rugby, Crossfit e atletismo). 

● Documentários e vídeos sobre o esporte. 
 

● Conhecer e 
a prática d  
benefícios à

● Compreend
beleza e es  
padrões di 
consumismo

 

 

9º 

1º Bimestre ● Jogos cooperativos de iniciação ao handebol 
 

● Aulas teóricas com abordagem ao Handebol     
(histórico do esporte e regras básicas).  

 
● Avaliação do IMC dos alunos 

 

● Conhece
práticas c
aprendiza

● Vivenciar
brincadei

 

2º Bimestre ● Jogos cooperativos x competitivos de    
iniciação ao futsal 

 
● Trabalho de pesquisa sobre saúde e     

qualidade de vida. 
 

● Diversidade e tradição cultural das danças de      
salão. 

 

● Vivenciar
contexto 
técnico, to

● Relaciona
ginásticas
com o  
físicas e e



  

● Jogos Interclasses (organização e   
culminância do projeto).  

 

3º Bimestre 
● Jogos cooperativos x competitivos de 

iniciação ao voleibol. 
● Pesquisa sobre preconceito e estereótipo em 

relação a dança. 
● Aspectos teóricos, esportivização e a 

interferência da mídia nas lutas. 

 
● Adotar at

dignidade

qualquer 

preconce

cidadania

● Valorizar 

situações

cooperati

resultado

4º Bimestre ● Jogos cooperativos x competitivos de 
iniciação ao basquetebol 

 
● Procedimentos de segurança e preservação 

do meio ambiente. 
 

● Avaliação de comparação do IMC das 
turmas. 

 

● Perceber
individuai
sexuais, c
aproveita
momento
diálogo. 

● Criar, rec
esportes 
ampliação
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Matemática 

 

6º 
1º 

Bimestre 

Conjuntos; Operações com conjuntos; Conjunto     

dos Números Naturais; Origem e evolução      

dos números; Sistema de numeração     

decimal; 

●

●

●

2º 

Bimestre 

Representação geométrica dos números 

naturais; Operações em N: adição, 

subtração, multiplicação e divisão; 

Situações-problema, expressões numéricas   

envolvendo adição, subtração, multiplicação    

e divisão; Potenciação e radiciação;     

Números primos e compostos; Múltiplos e      

divisores; Critérios de divisibilidade; Mínimo     

múltiplo comum M.M.C; Máximo divisor     

comum M.D.C. 

●

●

3º 

Bimestre 

Conjuntos dos números racionais absolutos: 

definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica; Operações com 

números racionais absolutos; Números 

decimais: definição, identificação e 

representação algébrica e geométrica; 

●

●



  

Porcentagem 

4º 

Bimestre 

Geometria: ponto, reta e plano; Figura 

geométrica; Posições relativas entre as 

retas; Figuras planas; Polígonos; Triângulos 

e quadriláteros; Circunferência e círculo; 

 

●

●

 

 

 

 

 

 

7º 

1º 

Bimestre 

NÚMEROS INTEIROS 
 
Origem e estruturação de números inteiros 
Representações: algébrica, geométrica e utilizando    

notação de conjunto e enumerando seus elementos 
Números opostos, módulo, comparações e simetria 
Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação     

e raiz quadrada 
Resolução de expressões numéricas e    

situações-problema 
NÚMEROS RACIONAIS E OPERAÇÕES 
 
Identificação, conceito e representação geométrica 
Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação     

e radiciação 
Expressões numéricas e situações problema 
Porcentagem 
Acréscimos e decréscimos simples 
 
 

● Esta
mate
conh
curr

● Inter
coop
na 
prop

2º 

Bimestre 

EXPRESSÕES ALGÉBRICAS E SENTENÇAS    
MATEMÁTICAS 

 
Linguagem algébrica: variável e incógnita 
Expressões Algébricas e sentenças matemáticas 
Conjunto universo e conjunto verdade 
Valor numérico de uma expressão algébrica 
EQUACÕES DO 1º GRAU COM UMA VARIÁVEL 
 
Raiz de uma equação 
Resolução de equações do 1 grau com uma incógnita 
Resolução de situações-problema 
 

● Iden
resp
com
abor

● Rec
desc
capa

 

 

3º 

Bimestre 

ÂNGULOS 
 
Construção e Classificação  
Elementos 

● Utiliza

ferram

de de
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Relações entre ângulos formados por retas paralelas       
intersectadas por uma transversal 

RAZÃO E PROPORÇÃO 
Razão entre grandezas da mesma natureza e de       
naturezas diferentes. 
Propriedade fundamental das proporções 
Sequências de números diretamente e inversamente     

proporcionais 
 

● Reso

envol

● Racio

matem

matem

opera

núme

sistem

repre

propo

geom

estatí

bem c

 

4º 

Bimestre 

GRANDEZAS E REGRA DE TRÊS 
 
Grandezas proporcionais 
Regra de três simples e composta 
PORCENTAGEM E JURO SIMPLES 
Porcentagem 
Cáculo de Acréscimos e Descontos 
Juro simples 

● Comp
por 
expre
em 
possi
grand

 

 

 

8º 

1º 
Bimestre 

Conjunto dos números reais; 
Retas; 
Ângulos; 
Triângulos. 
 

● Estabelece
com difer 
outras áre

2º 

Bimestre 

1- Potenciação de números reais; 
2- Monômios e polinômios; 
3- Produtos notáveis; 
4- Quadriláteros 

 
●

●



  

●

3º 
Bimestre 

1- Frações algébricas; 
2- Equações fracionárias; 

●

 
 

 4º 
Bimestr

e 

1- Sistema de equações do 1º grau com duas       
incógnitas; 

2- Inequação; 
3- Circunferência; 
4- Círculo. 

 

● E
c
l
d
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9º 

1º 
Bimestre 

Potenciação e radiciação: Definição e     

identificação; Propriedades e operações;    

Extração da raiz; Simplificação de radicais;      

Operações com radicais; Racionalização 

●

●

2º 

Bimestre 

Equações do 2º grau: Conceito Histórico;      

Resolução de equação do 2º     

grau/situações-problema; Fórmula de   

Bháskara; Funções do 1º e 2º grau:       

Definição, identificação e representação    

algébrica e geométrica; Estudo da Reta;      

Estudo da Parábola 

● Id

c

d

c

p

● R

p

li

c

3º 

Bimestre 

Sistemas de equações de 1º e 2º graus:        

Métodos de resolução; Representação    

geométrica; Matemática financeira: Juros    

simples e composto; Figuras planas e      

espaciais; Perímetro e área; Número de      

diagonais; Soma de ângulos internos de um       

polígono qualquer; Sólidos geométricos:    

área e volume; Razão de semelhança 

Proporções e teorema de Tales; Semelhança de       

triângulos; Teorema de Pitágoras; Relações     

métricas no triângulo retângulo; Polígonos     

● U

c

p

● R

q



  

inscritos e circunscritos em uma     

circunferência 

4º 
Bimestre 

Razões trigonométricas: Seno, cosseno e 

tangente; Noções de contagem e 

probabilidade: Noções de probabilidade, 

Princípio multiplicativo, Espaço amostral 

Estatística: Coleta de dados, Amostragem, 

Construção de tabelas e gráficos/ 

situações-problema, Mediana e moda de 

uma população, aplicadas à pesquisa, 

Histogramas e polígonos de frequência 

● R

m

m

r

s

g

u

c

p

e

p

f

r

a

● E

a

li

d
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Ciências Naturais 

 

 

6º 

 

1º 

Bimestre 

Seres vivos e o ambiente; 

Ecologia – Relações ecológicas entre os      

seres vivos; Troca de energia em um       

ecossistema; Cadeia alimentar – Produtores,     

consumidores e decompositores; 

Água: declaração universal dos direitos da      

Água; Estados físicos da Água; Ciclo      

hidrológico, Recursos hídricos,   

Abastecimento hídrico; Pressão: alguns    

conceitos básicos sobre densidade, empuxo     

e tensão superficial; Água potável, salgada,      

destilada, poluída etc...; Ar: composição do      

ar, atmosfera, aquecimento global, ciclo dos      

gases, doenças transmissíveis pelo ar;     

Preservação do ar e da Água. 

 

● C

C

in

a

h

n

e

 

2º 

Bimestre 

Solo 

O solo e as práticas agrícolas; Degradação 

do Solo; Solo e a saúde; Alimentos – A 

importância dos alimentos; O crescimento e 

a alimentação; Os vários tipos de nutrientes 

presente nos alimentos; Estudos sobre o 

solo: conceito de solo, manejo e 

conservação do solo; Doenças relacionadas 

ao solo, importância do solo; Agricultura e 

preservação do Solo; Ecossistemas: o que 

são ?; Conceitos Básicos em Ecologia; 

Biomas Brasileiros (destaque para o 

Cerrado) 

● C

C

in

a

h

n

e

● C

p

o

n

b

v



  

e

e

e

a

a

in

c

a

d

 

3º 

Bimestre 

Estudando a Água; Propriedades da água: 

Composição e estados físicos; Propriedades 

da água; Água e saúde – Doenças 

relacionadas a água; Estudando o ar; 

Propriedades do ar; Vento; Noções de 

meteorologia; Conservação e manejo dos 

recursos naturais do Cerrado; Conhecimento 

tradicionais; Cadeias e teias alimentares; 

Fatores bióticos e abióticos e condições de 

sobrevivência; Alimentação dos seres vivos; 

Sustentabilidade e Conservação. 

● Aprimorar 

visão prospectiv

desafios ambien

atuais e futuras 

4º 

Bimestre 
Planeta Terra; Estrutura da Terra; Rochas; 

Recursos minerais extraídos da crosta; 

Astronomia; Astros; Sistema Solar; Planetas; 

Planeta Terra e seus satélites; Teoria e 

formação do universo e sistema solar; 

Galáxias e estrelas; Teoria sobre a origem 

da vida na Terra; Condições para a vida na 

Terra; noções de astronomia e suas 

tecnologias. 

● Aprimorar 

visão prospectiv

desafios ambien

atuais e futuras 
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7º 

1º 

Bimestre 

1. Biodiversidade.  
2. Seres vivos – Conceitos gerais 
3. Conceitos ecológicos – Autotróficos e    

heterotróficos. 
4. Introdução a citologia. 
5. Evolução – Conceitos básicos  

 

● Compreen
Naturais para m  
o ambiente, rec  
integrante da na  
vive. 

2º 
Bimestre 

1. Temperatura, calor e sensação térmica 
2. Combustíveis fosseis – Impactos ambientais 
3. Ecossistemas e Biomas brasileiros  
4. Desequilíbrios ecológicos 
5. História da vacina. 
6. Erradicação e controle de doenças 
7. Vertebrados  

● Compreen
teorias sobre a   
para a vida na    
vivos com água  
de ecossistema 
sustentabilidade
ambiente causa 
relação com  
identificando me

3º 
Bimestre 

1. Invertebrados  
2. Parasitas  
3. Nanotecnologia, quântica, robótica, tecnologias    

digitais 
4. Avanços da medicina 

 

● Aprimorar 
prospectiva, cr 
ambientais a se  
gerações. 

4º 
Bimestre 

1. Reinos – Vegetal, fungi  e vida microscópica 
2. Fenômenos geológicos naturais  
3. Efeito estufa  
4. Camada de ozônio 
5. Teoria da deriva continental. 

●Aprimorar a  
prospectiva, c 
ambientais a s  
gerações. 

 

8º 
1º 

Bimestre 

1. Substâncias puras e misturas  
2. Propriedades especificas da matéria 
3. Introdução a citologia  
4. Mitose  
5. Meiose  

●Compreender 
para melhor  
ambiente, reco 
integrante da  
que vive. 

2º 
Bimestre 

1. Energia renovável e não renovável 
2. Conceitos básicos de eletricidade 
3. Impactos socioambientais 
4. Transmissão e uso responsável de energia     

elétrica. 

●Compreender 
sobre a origem  
a vida na Terr   
com água, ar   
ecossistemas, 
sustentabilidad
ambiente caus 
relação com  
identificando m



  

 

  

 

 



62 

 

 
   

 

3º 

Bimestre 

1. Sistema muscular  
2. Sistema esquelético 
3. Sistema nervoso 
4. Sistema circulatório 

● A
p
a
f

 

 

4º 

Bimestre 

1. Nutrição humana 
2. Sistema reprodutor masculino e feminino.  
3. Reprodução humana 
4. Doenças sexualmente transmissíveis 
5. Gravidez na adolescência 
6. Teoria da deriva continental. 

● A
p
a
f

 

 

9º 

1º 

Bimestre 

Matéria e energia: conceitos e suas propriedades;       

Substâncias e misturas e soluções.     

Processos de separação do dia a dia;       

História da química; Átomos: conceito e      

elementos químicos.  

● C

C

i

a

c

t

 

2º 

Bimestre 

Tabela periódica; Noções e ligações químicas e       

reações químicas; Funções Químicas:    

funções básicas de sais, bases, óxidos e       

sais.  

● C

q

a

3º 

Bimestre 

História da física; Mecânica: noções de repouso,       

movimento, referencial e trajetória;    

Velocidade e Aceleração; Interações    

mecânicas; Noções de Gravidade; Noções     

de magnetismo. 

● A

v

t

s

g

    4º 

      Bimestre 

Força e movimento; Energia e movimento; Tipos       

de energia; Trabalho e movimento;  

Noções de magnetismo. 

● A

v

t

s

g

 

  



  

 
História 

 

 

6º 

 

1º 

Bimestre 

Conceitos de história; Investigação histórica; 

A escrita da História (historiografia); Tempo 

histórico; Pré-História; Transformações e 

evoluções humanas. 

●

●

2º 
Bimestre 

Processo de desenvolvimento das 

comunidades; Estado, poder e agricultura; A 

formação das primeiras civilizações 

mesopotâmia; Egito antigo; Civilizações 

orientais 

●

●

3º 
Bimestre 

Formação da população da américa; 

Ocupação do continente Americano; 

Diversidade das Etnias Americanas; Povos 

da antiguidade Brasileira 

●

4º 
Bimestre 

Grécia antiga; Roma antiga  ●

 

 

7º 

1º 

Bimestre 

Transição do Império Romano p/ Idade 

Média; Ruralização da sociedade medieval; 

Alta e baixa idade média; Renascimento 

cultural na Europa século XV 

●

●
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2º 

Bimestre 

Encontros entre europeus e nativos; 

Americanos; Incas; Maias e Astecas; Povos 

nativos do Brasil; Chegada dos portugueses 

ao Brasil; Inicio do processo de exploração e 

colonização do Brasil 

●

3º 
Bimestre 

 Retorno ao renascimento cultural; Reforma 

protestante; Contra-reforma da igreja 

católica; Trabalho e escravidão no Brasil 

colonial; O açúcar, trabalho e exploração; 

Ciclo da mineração 

●

4º 

Bimestre 

Revolução gloriosa na Inglaterra; Introdução 

à revolução industrial; Revolução coloniais 

no Brasil Colonial; Expansão do território 

colonial brasileiro; Processo de 

independência do Brasil 

●

 

 

 

8° 

     1º 
Bimestre 

A Expansão da América Portuguesa: As missões 

jesuíticas. A conquista do sertão. A crise da 

economia portuguesa. Rebeliões na colônia. 

A Época do Ouro no Brasil: A descoberta do ouro. 

A exploração de ouro e diamante. A vida urbana e 

o mercado interno. A vida cotidiana nas cidades 

mineiras. 

●

 

  



  

 

 2º 

Bimestre 

Das Revoluções Inglesas À Revolução Industrial: 

As Revoluções Inglesas do século XVII. O 

desenvolvimento econômico da Inglaterra. A 

Revolução Industrial. As cidades industriais e a 

vida operária. As lutas operárias e os 

sindicatos.Revoluções na América e na Europa: O 

iluminismo. A independência dos Estados Unidos. 

Às vésperas da revolução na França. O início da 

revolução. Do Terror à reação termidoriana. 

Mudanças trazidas pela revolução. 

● C

s

a

c

d

p

a

d

 

3º 

Bimestre 

A Era de Napoleão: Na Europa e na 

América. Napoleão Bonaparte no poder. O 

Império Napoleônico. A independência do 

Haiti. Os a americanos lutam por liberdade. A 

emancipação do México e da América 

Central. 

A Independência do Brasil e o Primeiro 

Reinado: O Brasil sob as regras do pacto 

colonial. A crise do antigo sistema colonial. A 

família real no Brasil. A independência do 

Brasil. O Primeiro Reinado. 

● C

d

a

a

1

e

P

 

4º 

Bimestre 

Revoluções na Europa e a Expansão dos 

Estados Unidos: A Europa das Revoluções. 

A unificação da Itália e da Alemanha. 

Estados Unidos: a conquista do oeste. A 

Guerra Civil Americana. Propostas de 

transformação social. Novas formas de ver o 

mundo. 

Brasil: da Regência ao Segundo Reinado: O 

período regencial. O Segundo Reinado. A 

expansão cafeeira no Brasil. O movimento 

● R

r

e

c

● D

p
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abolicionista. Os imigrantes no Brasil. 

 

 

 

 

9º 

 

1º 

Bimestre 

A Era do Imperialismo: As novas tecnologias. 

A expansão da Revolução Industrial. O 

surgimento da sociedade de massas. Arte 

moderna. A era dos impérios. 

A República Chega ao Brasil: A proclamação 

da república no Brasil. A Guerra de Canudos. 

A Guerra do Contestado. Cangaço: uma 

guerra no sertão. A industrialização e o 

crescimento das cidades. O movimento 

operário na Primeira República. 

● P

c

c

d

s

● P

p

c

2º 

Bimestre 

A Primeira Guerra e a Revolução Russa: A 

Belle Époque. A Primeira Guerra Mundial. A 

Rússia dos Czares. A Revolução Socialista 

na Rússia. A arte e a cultura na Europa dos 

anos 1920.A Crise do Capitalismo e a 

Segunda Guerra mundial: A crise de 1929. 

Os regimes autoritários tomam conta da 

Europa. Uma experiência dolorosa: o 

nazismo alemão. A expansão do Eixo e a 

Segunda Guerra Mundial. A eclosão da 

guerra: o avanço do Eixo. O avanço dos 

aliados. 

● C

d

c

d

3º 
Bimestre 

A Era Vargas: A Revolução de 1930 e o 

Governo Provisório. A ditadura do Estado 

Novo. Educação e Cultura na Era Vargas. O 

Brasil depois de 1945. 

Os anos da Guerra Fria: A Guerra Fria. O 

Estado de Bem-Estar Social. A crise dos 

mísseis em Cuba. Indústria cultural e 

esportes. Revoluções na Ásia. A 

descolonização da África. A questão 

judaico-palestina. 

● C

f

s

M

f

c

● C

o

c

p

p



  
n

 

4º 

Bimestre 

Democracia e Ditadura na América Latina: 

Os anos Dourados. O governo João Goulart 

e o golpe de 1964. O fim das liberdades 

democráticas. O processo de abertura. A 

cultura no regime militar. Ditaduras na 

Argentina militar. 

A Nova Ordem Mundial: O fim da União 

soviética e do socialismo no Leste Europeu. 

A globalização e seus efeitos. Os Estados 

Unidos e o mundo contemporâneo. O Brasil 

na nova ordem mundial. Um balanço do 

Brasil contemporâneo. 

● R

a

d

u

a

B

d

i

● I

p

c

a

d

q
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Geografia 

6º 
1º Bimestre O Lugar, as paisagens e o espaço geográfico;        

As paisagens e a geografia; Os espaços       

da produção; Agricultura brasileira –     

Pecuária brasileira; Atividade industrial:    

Transformando matérias – primas; Os     

espaços da circulação e do consumo; A       

rede viária brasileira; Representação do     

espaço geográfico; Os mapas e a      

cartografia; Fotografias aéreas e imagens     

de satélite 

●

2º Bimestre Convenções cartográficas – Mapas temáticos;     

Terra: Nosso planeta, nossa casa –      

ambientes terrestres; A Terra e o Sistema       

Solar; Os movimentos da Terra – Rotação       

e translação; Orientação e localização na      

Terra; Coordenadas geográficas; Terra,    

planeta da vida ; Zonas térmicas e       

paisagens terrestres; Pequenos   

ecossistemas e a biosfera 

●

3º Bimestre Dinâmica do relevo e as paisagens terrestres; O        

relevo e suas formas; O relevo e os fatores         

endógenos (internos); O relevo e os      

fatores exógenos (externos); A Litosfera e      

seus recursos; Recursos naturais    

renováveis e não renováveis; O     

aproveitamento das rochas e dos minerais;      

A ação das águas e as paisagens da Terra 

As águas continentais; As águas subterrâneas –       

Os aquíferos 

●



  

4º Bimestre As águas oceânicas – Oceanos e mares; O        

Tempo, o clima e as paisagens terrestres;       

Mudanças do tempo; Diferença entre     

tempo e clima; Os climas da Terra; Os        

climas brasileiros; Poluição atmosférica e     

clima; Chuva ácida e inversão térmica;      

Efeito estufa e Aquecimento global;     

Sustentabilidade e Redução da poluição     

do ar 

●

7º 
1º Bimestre O Território brasileiro; Brasil: Território e      

fronteiras; Posição geográfica do território     

brasileiro; Formação territorial do Brasil; A      

organização do espaço geográfico    

brasileiro; O território brasileiro e suas      

regiões; Divisão político administrativa; As     

regiões geoeconômicas – Divisão regional     

do IBGE; Território e distribuição da      

população brasileira; O crescimento e a      

queda natural da população 

●

●

2º Bimestre Distribuição irregular da população brasileira; As      

migrações da população brasileira;    

Distribuição da população por idade e sexo       

– A pirâmide etária; O Campo e as cidades         

no Brasil; Atividades do campo brasileiro –       

Os problemas no campo brasileiro; As      

cidades no Brasil; A urbanização e a       

hierarquia das cidades – As regiões      

metropolitanas; Região Nordeste: Região    

de contrastes; O Nordeste e suas      

sub-regiões; Nordeste e seus contrastes     

socioeconômicos 

●

●
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3º Bimestre Sudeste, centro econômico do Brasil;     

Industrialização na região: A distribuição     

da indústria no Sudeste; Fatores da      

industrialização; A transformação das    

paisagens e os problemas ambientais no      

Sudeste; Industrialização, migrações e as     

cidades do Sudeste; A expansão das      

áreas metropolitanas; Região Sul brasileira 

O Sul e seus habitantes – Imigração europeia; A         

agropecuária e a indústria no Sul; Impulso       

industrial da região Sul 

●

●

4º Bimestre O Norte brasileiro; Região Norte e a Amazônia;        

Região Norte e os elementos físicos;      

Região Norte: Fronteira econômica e     

populacional; Crescimento urbano e a     

população indígena da Amazônia; Região     

Centro-Oeste brasileira; Ocupação e    

povoamento do Centro-Oeste; A intensa     

urbanização do Centro-Oeste; A    

integração econômica do Centro-Oeste;    

Potencialidades agrícolas do Centro-Oeste 

●

●

8º 
1º Bimestre Cartografia: continentes, oceanos e mares: 

ênfase na América e na Africa; Análise de 

sistemas político-econômicos do mundo: 

guerra fria, países capitalistas e 

socialistas; países desenvolvidos, 

emergentes; do norte e do sul (centrais e 

periféricos); Relações de mercado 

mundial: globalização da economia; 

Colonização de exploração e povoamento: 

américa e África. 

●

2º Bimestre África: localização, regionalização e ●



  

características do espaço natural; 

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos; Diversidade étnica e social; 

Conflitos étnicos, políticos e religiosos; 

Segregação racial na África do sul – 

apartheid; Cultura africana e influência no 

Brasil. 

3º Bimestre América latina: Localização, regionalização 

e características do espaço natural; 

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos; Urbanização e suas 

consequências; Relação de interpendência 

da cidade com o campo; Blocos 

econômicos da américa e suas realizações 

com mercados mundiais. 

●

4º Bimestre América Anglo-saxônica: Localização, 

regionalização, características do espaço 

natural, aspectos demográficos, políticos, 

sociais econômicos com ênfase nos EUA e 

Canadá.  

●

9º 
1º Bimestre Cartografia: continentes, oceanos e mares. 

Ênfase na Europa, Ásia e Antártica; 

Revolução tecnológica e formação do 

espaço global; Globalização e 

desenvolvimento tecnológico, aproximação 

entre povos; Blocos econômicos mundiais 

e polos do poder. 

●

2º Bimestre Europa: localização, regionalização e 

características do espaço natural; 

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos; CEI: comunidade do estado 

independentes; Reconfiguração do espaço 

●
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político e econômico da Europa.  

3º Bimestre Ásia: localização, regionalização e 

características do espaço natural; 

Aspectos demográficos, políticos. Sociais e 

econômicos, com ênfase nos tigres 

asiáticos, China e Japão; Os conflitos 

étnicos, políticos e religiosos. 

●

4º Bimestre Oceania: Localização; e regionalização; 

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos, com ênfase na Austrália e 

Nova Zelândia ; Antártica: Localização 

geográfica; A participação brasileira na 

Antártica; Questões ambientais e 

pesquisas cientificas no continente gelado. 

●

 

 

 

PD1 

6º 
1º 

Bimestre 

O Homem e o meio ambiente; Relação homem-natureza; Ações hum

indiretamente na degradação do meio ambiente 

Figuras planas; Representação geométrica dos números naturais na reta n         

Representação geométrica dos números racionais na reta numé       

Representação geométrica dos números decimais na reta numérica –

2º 

Bimestre 

Lixo e qualidade de vida; Coleta seletiva em casa; Importância da col

escola; Destino do lixo reciclado; Unidades de medidas convencionai

relativas entre as retas; Ângulos 

3º 

Bimestre 

Reciclagem; Os “5Rs” na escola (recicle, reduza, repare, re-use e rep

capacidade e tempo; Triângulos e quadriláteros; Perímetro;  

4º 

Bimestre 

A água: a importância da economia no uso da água; Ciclo da água; U

Circunferência e círculo – trabalhando com compasso e régua; Raio e

compasso e régua;  

7º 
1º O Homem e o meio ambiente; Relação homem-natureza; Ações hum



  

Bimestre indiretamente na degradação do meio ambiente 

Figuras planas; Representação geométrica dos números naturais na reta n         

Representação geométrica dos números racionais na reta numé       

Representação geométrica dos números decimais na reta numérica –

 

2º 

Bimestre 

Lixo e qualidade de vida; Coleta seletiva em casa; Importância da col

escola; Destino do lixo reciclado; Unidades de medidas convencionai

relativas entre as retas; Ângulos 

3º 

Bimestre 

Reciclagem; Os “5Rs” na escola (recicle, reduza, repare, re-use e rep

capacidade e tempo; Triângulos e quadriláteros; Perímetro;  

4º 

Bimestre 

A água: a importância da economia no uso da água; Ciclo da água; U

Circunferência e círculo – trabalhando com compasso e régua; Raio e

compasso e régua; 

8º 
1º 

Bimestre 

O que é ecologia?; Há um equilíbrio em tudo o que nos cerca; Os impactos

2º 

Bimestre 

Os problemas da Amazônia e do pantanal; Como se faz um deserto; O imp

3º 

Bimestre 

Os problemas da geração de energia; Chuvas ácidas, efeito estufa e burac

dos oceanos 

4º 

Bimestre 

Inseticidas e cia; O crescimento das cidades e a poluição urbana; Impacto

ambiente 

9º 
1º 

Bimestre 

O que é ecologia? Há um equilíbrio em tudo o que nos cerca; Os impactos

2º 

Bimestre 

Os problemas da Amazônia e do pantanal; Como se faz um deserto; O imp

3º 

Bimestre 

Os problemas da geração de energia; Chuvas ácidas, efeito estufa e burac

dos oceanos 

4º 

Bimestre 

Inseticidas e cia; O crescimento das cidades e a poluição urbana; Impacto

ambiente 

 

PD2 
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6º 
1º 

Bimestre 

A importância dos jogos de raciocínio; Vivência e recriação do criptogram          

jogo Sudoku 4x4. 

 

2º 

Bimestre 

Origem dos jogos de tabuleiro; Recriação de jogos (da memória, ludo

vivência dos jogos criados 

3º 

Bimestre 

Origem do Xadrez; Conhecimento do tabuleiro e movimentação das peças

 

4º 

Bimestre 

 

7

º 

1º 

Bimestre 

A importância dos jogos de raciocínio; Vivência e recriação do criptogram          

jogo Sudoku 4x4. 

 

2º 

Bimestre 

Origem dos jogos de tabuleiro; Recriação de jogos (da memória, ludo          

vivência dos jogos criados 

3º 

Bimestre 

Origem do Xadrez; Conhecimento do tabuleiro e movimentação das peças

 

4º 

Bimestre 

Vivência do Xadrez; Recriação do jogo de dama, tabuleiro e regras; Vivên           

dupla. 

 

 

8º 
1º Bimestre A importância da prática regular de atividade física; Postura e qualidade           

corpos; Produção de um questionário sobra atividade física. 

2º 

Bimestre 

Questionário sobre sedentarismo; Relação altura e peso; Pesagem e medi

 

3º 

Bimestre 

Levantamento de dados sobre o sedentarismo; Produção de mural c         

qualidade de vida da comunidade; Doenças relacionadas ao sedenta

4º 

Bimestre 

Segunda pesagem e medição dos alunos; Obesidade infantil, dados de co



  

9º 
1º 

Bimestre 

A importância da prática regular de atividade física; Postura e qualidade           

corpos; Produção de um questionário sobra atividade física. 

2º 

Bimestre 

Questionário sobre sedentarismo; Relação altura e peso; Pesagem e

3º 

Bimestre 

Levantamento de dados sobre o sedentarismo; Produção de mural c         

qualidade de vida da comunidade; Doenças relacionadas ao sedenta

4º 

Bimestre 

Levantamento de dados sobre o sedentarismo; Produção de mural c         

qualidade de vida da comunidade; Doenças relacionadas ao sedenta
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09 –                        CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As estratégias de avaliação utilizadas nesta unidade de ensino baseiam-se nos 

Fundamentos Teóricos-Metodológicos das Práticas Pedagógicas da secretaria de 

educação do distrito federal que contemplam a concepção da Pedagogia 

Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

O contato permanente com a família auxilia no acompanhamento das atividades 

extraclasses, facilitando um melhor diagnóstico da vida social e dos trabalhos 

desenvolvidos pelo aluno que devem ser avaliados de forma global e contínua, pois o 

aluno é avaliado em todos os momentos de sua vida escolar.  

A avaliação deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da aprendizagem             

cujo objetivo é a melhoria das práticas e sua constante qualificação, possibilitando            

identificar problemas, encontrar soluções.  

O processo avaliativo deve ser formativo, priorizando o crescimento do aluno,             

avaliar numa perspectiva formativa construtiva, baseando-se nas dimensões:        

diagnóstica, processual, contínua, formativa e participativa.  

Considerando que a aprendizagem ocorre da aquisição e construção de           

competências e habilidades úteis a novas experiências, o aluno deve ser avaliado em             

relação a si mesmo, cabendo à escola proporcionar oportunidades de ensino e de             

aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento.  

A avaliação tem por finalidade principal auxiliar no seu processo de aprendizagem,             

favorecendo assim a tomada de competência de suas potencialidades e conquistas.  

- A avaliação será em aspecto contínuo e permanente através de provas, questionários            

e testes. 

 



  

- Diálogo com a orientação educacional;  

- Através do diálogo diário e em momentos de reuniões pedagógicas coletivas.  

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) apresenta as             

Diretrizes de avaliação Educacional (2014) que articulam os três níveis de avaliação            

educacional: avaliação em larga escala ou em redes de ensino, realizada pelo Estado;             

avaliação institucional da escola, desenvolvida por ela mesma; e avaliação da           

aprendizagem em sala de aula, sob a responsabilidade do professor. A perspectiva é             

de que esses três níveis interajam entre si e possam contribuir efetivamente para a              

melhoria da qualidade da educação pública no DF.  

Nesta perspectiva curricular, a avaliação, em quaisquer níveis, deverá ser utilizada            

de maneira que promova a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e              

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. A SEEDF não            

corrobora nenhum ato avaliativo que seja utilizado para excluir ou cercear direitos            

educacionais, garantindo assim, a todos, o direito fundamental e inalienável de           

aprender. Diante da Avaliação Formativa: 

● Utiliza-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino e de            

aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a melhoria da função           

social a que se destina a escola; 

● Deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de             

classificação e exclusão; 

● Constitui prática imprescindível para o progresso das aprendizagens dos         

estudantes e dos demais sujeitos que compõem a escola. 

 

● Um ponto-chave da avaliação formativa é a diversificação de instrumentos em           

busca do aprimoramento das estratégias utilizadas; 

● É preciso estar atento para a melhor forma de avaliar cada conteúdo, assim             

como para os diferentes tipos de competência; 
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● A avaliação pode (e deve) acontecer em qualquer momento do processo, a fim             

de não acumulação de conteúdo; 

● Diferentes estratégias de avaliação atendem melhor as individualidades dos         

estudantes. 

 

Avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia se aprende e 

enquanto se aprende se avalia”. (Villas Boas, 2013) 

 

 

Instrumentos de Avaliação sugeridos aos anos finais: 

● Debate  

● Dinâmicas de grupo 

● Autoavaliação 

● Simulado 

● Prova objetiva 

● Prova dissertativa 

● Caderno* 

● Trabalhos em grupo 

● Trabalhos individuais 

● Seminários 

● Portfólio 

● Estudos dirigidos 

● Mapas Conceituais  

 

 



  

São atividades avaliativas sugeridas pelas Diretrizes Pedagógicas para a          
Organização Escolar no 3º Ciclo para as aprendizagens e que servirão de base para              
as práticas de aprendizagem nesta unidade de ensino: 

 

Contrato Didático 

 Atividades Diversificadas 

Tempestade Cerebral 

 Estudo Dirigido 

 Phillips 6/6 

Grupo de verbalização e de observação (GV/GO) 

Seminário 

Estudo de Caso 

Júri Simulado 

Estudo do Meio 

Oficina 

  Projeto Interventivo 
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10 – PLANO DE AÇÃO – ASPECTOS PEDAGÓGICOS  
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
 

PARCERIAS 
ENVOLVIDA

S 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRO

. Garantir aos   
alunos uma  
experiência 
significativa, 
motivadora e  
instigante de  
aprendizagem 
de todas as   
disciplinas;  
Proporcionar 
uma didática que   
fuja ao  
tradicionalismo 
das explicações  
e correções  
através de salas   
ambientes, onde  
o professor terá   
a sua sala e a     
movimentação 
será dos alunos;  

Possibilitar ao  
aluno a  
construção de  
conhecimento de  
forma agradável  
através de  
material didático  
e pedagógico;  

Facilitar a  
aprendizagem, 
despertar o  
interesse a  
motivação 
através de aulas   
diferenciadas;  

Proporcionar ao  
aluno aulas mais   
criativas e  

Cada professor organiza sua    
sala com atividades   
diversificadas à espera da    
nova turma;  

Os professores receberam   
um armário e material    
didático pedagógico  
escolhido por eles de acordo     
com cada disciplina;  

Na visão de sala ambiente,     
os alunos mudam de sala     
conforme horário escolar   
distribuído no começo do ano     
letivo.  

Tornar acessível a todos os     
alunos materiais didáticos e    
pedagógicos. 

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da 
família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID – 
badminton 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 

Estudante
s do 6º ao 
9° ano. 

Dura
ano 



  

dinâmicas com  
salas ambientes.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ESTRATÉGIA
S 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS 
AÇÕES  

PÚBLICO CRONO

Oferecer um ensino   
de qualidade no   
qual favoreça a   
permanência e o   
sucesso do aluno   
evitando a evasão e    
a repetência;  

Propiciar 
oportunidade de  
orientação 
sistemática aos  
alunos com histórico   
de reprovação e   
evasão.  

Melhorar a participação   
de todos os alunos nas     
disciplinas que  
apresentam maior grau   
de dificuldade evitando   
o desinteresse e   
evasão;  

Propiciar aos alunos   
momentos de interação   
entre comunidade e   
escola, através de   
projetos, reuniões e etc;  

Atendimento e  
acompanhamento 
individualizado aos  
alunos com histórico de    
reprovação e evasão   
pelo SOE (serviço de    
orientação educacional).  
Através de  
acompanhamento 
individualizado e em   
pequenos grupos  
realizado na Sala de    
Orientação Educacional;  

. Igrejas da 
comunidade; 
Polícia 
Militar; 
Clínica da 
família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID – 
badminton 
Projeto de  
atletismo –  
professor 
Evaristo. 

Alunos 
do 6°  
ao 9°  
ano. 

Durante o 

 

 



82 

 

Dinâmica de grupo nas    
salas de aula para    
melhorar a autoestima;   
Através de  
comemorações, 
apresentações e jogos   
que visem maior   
interação do aluno na    
dinâmica escolar  

Através das avaliações   
dos alunos;  

Através de avaliação  
institucional;  

Diálogo com a 
orientadora 
educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

  

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES.  

PÚBLICO CRO

. Propiciar  
recursos e meios   
capazes de  
atender às  
necessidades 
educacionais 
especiais aos  

estudantes, de modo a    
oportunizar lhes  
condições de  
desenvolvimento e  
de aprendizagem,  
segundo os  
seguintes 
princípios:  

. Respeito a dignidade 
humana;  

. Educabilidade  
de todos os seres    
humanos, 
independentement
e de  
comprometimentos 
que possam  

apresentar;  

. Direito à 
igualdade de  

oportunidades 
educacionais;  

. Direito a ser diferente.  

. Ofertar  
suporte 
pedagógico a  
todos os  
estudantes com  
necessidades 
educacionais 
especiais, 
facilitando-lhes 
o acesso aos   
conteúdos 
desenvolvidos 
em classe  
comum e  
turmas de  
integração  

inversa;  

. Promover  
as condições de   
inclusão total  
dos ANEE’S em   
todas as  
atividades da  
instituição 
educacional.  

Realizar as  
atividades que  
estimulem o  
desenvolviment
o dos processos   
mentais: 
atenção, 
percepção, 
memória, 
raciocínio, 
imaginação, 
criatividade,  

linguagem, dentre 
outros;  

. Orientar a   
elaboração de  
material didático  

. Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da 
família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID 
–badminton 
Projeto de  
atletismo –  
professor 
Evaristo.  

Estudantes 
do 6° ao 9°    
ano 

Dura
ano 
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pedagógico que  
possa ser  
utilizados pelos  
estudantes nas  
classes 
comuns.  

 

  
 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

  

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO  CRONO

. Integrar-se  
ao trabalho  
pedagógico da  
Instituição 
Educacional e  
da 
Comunidade 
Escolar na  
identificação, 
na prevenção e   
na superação  
dos  

conflitos;  

. Colocar  
para o  
desenvolviment
o do aluno,   
tendo como  
pressupostos o  
respeito à  
pluralidade, à  
liberdade de  
expressão, à  
opinião e a   
valorização do  
aluno como ser   
integral.  

. 
Conscientizar e  

Garantir a  
integração e a   
participação 
dos envolvidos  
no processo  
educacional ao  
longo do ano   
letivo, 
buscando a  
cooperação da  
família e dos   
professores, 
na busca de   
alternativas 
para ajudar o   
alunado a  
superar as  
dificuldades 
pedagógicas, 
emocionais, 
sociais e  
cognitivas.  

Realizar o  
atendimento, 
através da  
Sala de  
Orientação 
Educacional, 
aos alunos  
através de  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID –badminton 
Projeto de  
atletismo –  
professor 
Evaristo..  

Estudant
es do 6°   
ao 9° ano 

Durante
ano leti



  

sensibilizar a  
família da  
necessidade 
do 
comprometime
nto, da  
necessidade, 
do 
comprometime
nto e  
integração à  
vida escolar do   
aluno.  

. Despertar o   
aluno para o   
compromisso 
com a  
responsabilida
de e autonomia   
enquanto 
pessoa e  
cidadão, para  
estimular a  
reflexão de  
valores: 
honestidade, 
justiça, 
respeito, 
solidariedade, 
fraternidade, 
comprometime
nto social.  

entrevistas, 
diagnosticando 
problemas, 
orientando-os 
de forma  
individual ou  
coletiva, com  
observação, 
acompanhame
nto e  
aconselhamen
to, 
promovendo, 
quando 
possíveis, 
palestras de  
interesses dos  
alunos e dos   
pais.  

  

 

  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES  

PÚBLICO CRONO

. Recuperar  
ou diminuir a   
defasagem de  
aprendizagem 
dos alunos de   
7º e 9º ano,    
referente às  
habilidades 
básicas 
requeridas 

Diminuir os índices 
de reprovação 
nestas séries;  
Proporcionar a  
todos o direito à    
educação de  
qualidade e a  
permanência na 
escola;  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID –badminton 

Estudant
es do 6°   
ao 9°  
ano. 

Durante
ano let
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para um bom   
desempenho;  

. Colocar  
com a  
diminuição dos  
índices de  
reprovação na  
transição 
destes 
períodos;  

. Contribuir  
para a  
elevação da  
autoestima dos  
alunos.  

  

Realização do  
atendimento e do   
reforço individual  
intraclasse e  
extraclasse pelo  
professor;  

Organização de  
grupos de estudos   
semanais atendidos  
por membros da   
Equipe Pedagógica;  

Intervenções com  
dinâmica e  
sensibilizações que  
contribuam com o   
aumento da  
autoestima, o  
respeito por si e    
pelo próximo.  

 

  

Projeto de  
atletismo –  
professor 
Evaristo. 

  

 
PLANO DE AÇÃO – ASPECTOS FINANCEIROS  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

  

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS  

PARCERIAS 
ENVOLVIDA
S 
NAS AÇÕES  

PÚBLICO CRONOG

. Dar  
transparência 
a aplicação  
dos recursos  
públicos 
oriundos do  

Governo Local e   
Federal, 
divulgando 
valores para  
toda a  
comunidade.  

  

. Divulgar  
valores 
recebidos 
pelo Caixa  
Escolar do  
CEF 106 do   
Recanto das  
Emas de  
forma que a   
maior parte da   
comunidade 
escolar tome  
conhecimento
.  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da 
família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID 
–badminton 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 

Estudantes 
do 6º ao 9°    
ano 

Durante 
ano letivo



  

. Promovendo 
reuniões com 

o  
Conselho Escolar e 

a 
Comunidade 
Escolar;  

. Utilizando  
momentos 
dos 
Conselhos de  
Classe 
participativos 
(com pais e   
alunos);  

. Criando  
mural e  
expondo em  
lugar 
acessível a  
todos da  
escola;  

. 
Divulgando 
nas 
coordenações 
coletivas com  
professores e  

funcionários;  

. Ouvindo e   
aceitando 
sugestões da  
comunidade 
escolar.  

 

  
  

  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS  

PARCERIAS PÚBLICO  CRONO
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ENVOLVIDA
S 
NAS AÇÕES 

. Prestar  
contas para  
comunidade 
escolar e  
órgãos 
competentes 
das aplicações  
realizadas 
durante o ano   
respeitando 
datas 
definidas pela  
SEEDF.  

  

Através da análise   
da documentação  
pelo Conselho  
Escolar e Caixa   
Escolar verificar se a    
prestação de contas   
está de acordo com    
as normas exigidas   
tendo como  
referencial o Plano   
de Aplicação  
elaborado pela  
escola em reunião   
agendada para este   
fim.  
Através do resultado   
e aprovação pela   
equipe do UNIAG.  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da 
família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID 
–badminton 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 

Estudante
s do 6° ao    
9° ano 

Durante t 
letivo. 

  
  

  

  

  

 

 

  

 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

  

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

  

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOG



  

. Elaborar  
lista de  
necessidades 
pedagógicas e  
administrativas 
com 
participação da  
Comunidade 
Escolar com  
vistas a  
elaboração do  
Plano de  
Aplicação e  
Ata de  
Prioridades 
anuais dos  
recursos 
existentes no  
Caixa escolar.  

  

. Utilizar a   
totalidade dos  
recursos para  
suprir as  
necessidades 
pedagógicas e  
administrativas 
respeitando a  
legislação 
vigente.  

Convocar o  
Conselho 
Escolar e  
Representantes 
do Caixa  
Escolar;  

. Convocar a 
Comunidade  

Escolar para reunião   
no início do ano    
letivo 
estimulando os  
presentes para  
motivar a  
participação;  

. Através do   
diálogo diário e   
percepção dos  
problemas 
existentes pela  
Equipe Gestora  
e Comunidade  
Escolar;  

. Levantar  
necessidades 
nas 
coordenações 
coletivas 
semanais com  
docentes.  

 

  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia 
Militar; 
Clínica da 
família; 
Universidad
e Católica 
de Brasília; 
CID 
–badminton 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 

Estudante
s do 6° ao    
9° ano 

Durante t 
ano letivo 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
  

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
         NAS 
AÇÕES 

  

PÚBLICO  CRO

. Informar a   
Comunidade 
Escolar gastos  
emergenciais 
realizados com  
recursos 
públicos e  
próprios.  

  

Dividir valores  
gastos em situações   
emergenciais 
fixando informativo  
em mural destinado   
a este fim de forma     
visível a toda a    
comunidade escolar.  

Fixação de  
documento escrito  
assinado e  
deliberado pelo  
Conselho  

Escolar e  
Caixa Escolar  
esclarecendo 
onde e em que    
foi aplicado e   
atendendo a  
que 
necessidade 
foram 
empregados 
os recursos. 

  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID –badminton 
Projeto de  
atletismo –  
professor 
Evaristo..  
 

Estudante
s do 6° ao 
9° ano 

Dura
todo
letivo

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
  

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES  

  

PÚBLICO CRO



  

Divulgar os valores 
próprios arrecadados 
em eventos (festas, 
passeios e outros) 
para toda 
comunidade escolar.  

Expor de forma   
clara e total os    
valores arrecadados  
em eventos e sua    
real aplicação de   
forma que 100% dos    
recursos sejam  
utilizados em  
benefício dos  
alunos.  

Divulgação de  
valores no mural   
visível a todos;  

Elaboração de  
planejamento em  
consonância com o   
Conselho  
Escolar na aplicação 
dos recursos 
próprios;  

Promoção de  
atividades 
extraclasse (saídas  
de campo) para   
alunos (cinema,  
clubes, exposições),  
objetivando 
estabelecer relações  
sólidas entre os   
meios intra e   
extraescolar.  

. Utilização para   
aquisição de  
material expositivo e   
sociais na escola   
direcionados a todos   
os alunos; 

Divulgação de  
valores no mural   
visível a todos;  

Elaboração de  
planejamento em  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID –badminton 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 

Estudante
s do 6° ao 
9° ano 

Dura
todo
letivo
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consonância com o   
Conselho  
Escolar na aplicação 
dos recursos 
próprios;  

Promoção de  
atividades 
extraclasse (saídas  
de campo) para   
alunos (cinema,  
clubes, exposições),  
objetivando 
estabelecer relações  
sólidas entre os   
meios intra e   
extraescolar.  

. Utilização para   
aquisição de  
material expositivo e   
sociais na escola   
direcionados a todos   
os alunos; 

  
 

  . Direcionamento  
pela equipe gestora   
zelando para que os    
recursos arrecadados  
em eventos sejam   
direcionados para a   
melhoria da escola;  

. Aquisição de   
material pedagógico  
direcionado ao uso em    
sala de aula.  

  
  

 

 
 
 
 
 



  

Plano de ação- Gestão de Resultados Educacionais 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
  

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES  

  

PÚBLICO CRO

Fortalecer as 
relações família x 
escola objetivando 
que seja garantido 
aos estudantes o 
acesso, permanência 
e o pleno 
desenvolvimento 
escolar dos  mesmos. 
Fortalecer as 
atividades 
desenvolvidas no 
âmbito escolar de 
forma que garantam a 
formação integral dos 
estudantes e 
reduzam a evasão 
escolar. 
Buscar parcerias com 
outros órgãos que 
garantem que os 
estudantes alcancem 
seus objetivos 
básicos. 
 

Utilizando 
estratégias que  
possam garantir o   
acesso e  
permanência dos  
estudantes na  
escola.  

Entrando em  
contato com a   
família. 

Escuta das  
situações que estão   
impossibilitando 
esse acesso. 

Diálogos, 
orientações e  
interferências que  
possibilitem o  
retorno e  
permanência do  
aluno. 

Enviando relatórios  
ao conselho tutelar   
da região para   
intermediação da  
situação, quando no   
âmbito escolar já se    
esgotaram a  
tentativa de resgate   
do estudante. 

Propiciando 
aprendizagens no  
cotidiano escolar,  
em que o aluno    
desenvolva suas  

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID –badminton 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 

Estudante
s do 6° ao 
9° ano 

Dura
todo
letivo
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habilidades 
plenamente. 

Desenvolver 
projetos 
interventivos. 

Monitoria em  
matemática: 

● Elevar os  
índices 
principalmente 
nas séries que   
mais apresentam  
alunos com  
dificuldades 
(principalmente 
7° e 9°   
anos-séries de  
retenção do  
3°ciclo) 

● O projeto visa   
o 
desenvolvime
nto de  
habilidades 
que garantam  
a 
aprendizagem. 

Educação integral: 

São desenvolvidas  
diversas atividades  
que contribuem no   
fortalecimento das  
práticas 
pedagógicas. 

 

 
Plano de ação- Gestão Participativa 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
  

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES  

  

PÚBLICO CRO



  

● Paróquia São 
Miguel: 

● Cedendo o espaço 
para a realização 
de aulas práticas 
de música: 

● Instrumentos de 
sopro e percussão. 

● Utilização do 
espaço do CEF 
106 aos fins de 
semana para 
atividades da 
paróquia e no 
noturno durante a 
semana e parceria 
de toda  a 
comunidade na 
conservação e 
manutenção do 
prédio escolar, já 
que o mesmo é um 
bem público 
comum a todos os 
integrantes da 
comunidade. 

● Parceria com o 
treinador e 
professor Manuel 
Evaristo Neto 
utilizando a pista 
de 
atletismo(pública) 
na quadra 106 do 
Recanto das 
Emas, para 
promover 
campeonatos de 
atletismo em 
parceria com o 
clube dos 
descalços- Instituto 
Joaquin Cruz e 
apreciação do 

 Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID –badminton, 
desenvolvendo 
atividades no 
período noturno, 
atendendo 75 
integrantes da 
comunidade entre 
alunos e 
ex-alunos, 
participando 
inclusive de 
campeonatos 
nacionais com 
premiação. 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 
Parceria com o 
CID- Ginástica 
nas quadras, 
desenvolvendo 
atividades no 
período noturno, 
atendendo 50 
integrantes da 
comunidade 
escolar. 
 

Estudante
s do 6° ao 
9° ano 

Dura
todo
letivo
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exemplo de uma 
ex-aluna do CEF 
106 atleta 
medalhista 
premiada 
mundialmente Vida 
Aurora. 

● Parceria com a 
clínica da família 
da quadra 104 do 
Recanto das Emas 
com ações de 
Saúde na escola, 
realizando 
palestras de 
prevenção a 
doenças, 
atendimentos e 
orientações 
básicas, 
campanhas de 
vacinação para 
alunos e 
servidores, saúde 
bucal e etc. 

● Parceria com o 
projeto turma do 
bem(Saúde bucal) 
triagem para 
encaminhamento 
de atendimentos 
prioritários. 

 
 
 
 
 
 

 
Plano de ação- Gestão de Pessoas 

1-OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

RESPO

Estimular a 
responsabilidad

Conscientiza
r a 

Promovendo 
reuniões com pais, 

Análise dos 
resultados 

Profes
dir



  

e de prevenção 
e conservação e 
gerenciamento 
do patrimônio 
escolar como 

parte do 
exercício da 

cidadania 

comunidade 
escolar, 

observando 
critérios 
legais 

referentes à 
conservação 

do 
patrimônio 

público 

alunos e 
funcionários no 
início de cada 

semestre letivo e 
extraordinariament
e quando houver 

necessidade. 
Promover a 

conservação da 
estrutura física da 
escola, bem como 
preservar o bom 
andamento do 

acesso da 
comunidade no 

ambiente escolar, 
em parceria com 

os servidores , que 
atuam na portaria 

da escola e 
colaboradores da 

vigilância que 
contribuem na 

preservação do 
patrimônio público. 

da avaliação 
institucional; 
Ouvindo pais 
e alunos no 
período do 

conselho de 
classe 

participativo 
uma vez por 

bimestre. 

 
 
 

2-OBJETIV
OS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPO

Atendimento 
satisfatório e 

adequado 
aos 

servidores 
da instituição 
educacional 
para o bom 
andamento 

de suas 
funções 

Atender aos 
servidores em 

suas 
necessidades 

básicas 
observando os 
critérios legais 
pertinentes a 

cada segmento; 
Promover 

confraternizações 
todos os 

segmentos da 
escola. 

Despachar 
documentos com 

agilidade 
atendendo 

prazos e datas 
exigidas pela 

SEEDF; 
Divulgando 

correspondências 
através de email 
aos funcionários 

interessados; 
Ouvindo opiniões 

individuais e 

Através da 
ficha de 

avaliação do 
conselho de 

classe 
participativo 
já existente. 

Dire
secr

esc
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coletivas de 
todos os 

envolvidos no 
processo 

ensino-aprendiza
gem através de 

reuniões; 
Atualizando 
dados dos 

funcionários 
anualmente; 

Fixando 
correspondência 
em murais dos 

setores da escola 
de acordo com 
cada segmento; 
Orientado sobre 

período de férias, 
abonos, 

atestados e 
outras licenças, 
afastamentos 
sempre que 
necessário; 
Mantendo a 

escola 
organizada e 
prazerosa; 

Promovendo 
encontros e 

momentos de 
confraternizações 

objetivando 
melhor 

envolvimento dos 
segmentos da 

escola. 
Prestando bom 
atendimento à 
comunidade na 

secretaria escolar 
bem como 
realizando 
registro de 



  

escrituração da 
vida escolar dos 

alunos: 
Histórico, 

declarações, 
lançamentos de 

notas e 
frenquências. 

Desenvolvendo 
ações de 

gerenciamento, 
manipulação e 

preparo de 
alimentos e 

baseada em um 
cardápio 

elaborado pela 
equipe de 

nutricionistas da 
Secretaria de 

Educação. 
 
 

3-OBJETIVO
S 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

RESP

Divulgar 
horários de 

funcionament
o dos setores 

da escola 
criando 

normas e 
horários 

adequados 
às 

necessidades 
da 

comunidade 
escolar 

Tornar as 
normas e 

horários de 
funcionament
o dos setores 
conhecidos 

na 
comunidade 

escolar. 

Informar durante 
reuniões no início do 

ano letivo; 
Divulgando o início do 
ano letivo através do 

Regimento Interno aos 
pais e alunos. 

Organizar critérios de 
agendamento de salas 
especiais(atendimentos

). 
Convidando a 

comunidade escolar 
para participar das 

reuniões agendadas 
em cada setor; 

Informando através de 
diálogos diários sempre 

Através de 
ficha de 

avaliação do 
conselho de 

classe 
participativo 
já existente 

D
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que houver dúvidas por 
parte de cada um. 

Desenvolvendo 
atividades 

extracurriculares na 
educação integral em 
horário contrário com 

os colaboradores 
ESV`s educadores 
sociais voluntários, 

promovendo o 
desenvolvimento 

integral do estudante 
com aulas de música, 
karatê, jiu jitsu, reforço 

escolar e dançar 
 

4-OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPO

Manter 
máquinas e 

equipamentos 
existentes em 
funcionamento 
assegurando o 

bom 
andamento 

das atividades 
pedagógicas e 
administrativas 

Fazer 
manunteção 

dos 
equipamentos 

constantemente 
garantindo o 

bom 
funcionamento 

de todos 
proporcionando 

condições de 
desenvolver 

suas atividades. 

Ouvindo os 
funcionários 
sobre a 
necessidade de 
manutenção e 
reparos; 
Fazendo revisão 
em máquinas e 
equipamentos 
constantemente. 
 

Através de 
dialógo com 
funcionários; 
Através de 
avaliação 

institucional. 
 

Dir

 
5-OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPO

Dar autonomia 
aos funcionários 

responsáveis 
pelos setores da 

instituição 
educacional 
tornando as 
ações mais 

democráticas. 

Oferecer 
autonomia de 

gerenciamento 
aos 

responsáveis 
pelos setores 
da instituição 
educacional. 

Respeitando 
opiniões sobre 

o 
funcionamento 
dos setores; 

Atendendo as 
necessidades 

levantadas 
pelos setores. 

Através de 
diálogo com 

visitantes 
atendidos e 

com a 
comunidade 

escolar; 
Através da 

avaliação da 
instituição 



  

Dando 
liberdade de 
organização 
do setor aos 

responsáveis. 
 

educacional 
(questionário 

do país). 

6-OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPO

Fortalecer a 
participação do 

conselho 
escolar na 
tomada de 
decisões 

administrativas 

Convocar o 
conselho 

escolar para 
deliberar sobre 

as decisões 
administrativas 
consideradas 
importantes. 

Convidar os 
membros para 
participar de 

reuniões 
juntamente 
com equipe 

gestora; 
Realizar 
reuniões 

mensais com 
a comunidade 

escolar e 
equipe 

gestora. 

Através do 
conhecimento 
das ações e 
atuação do 
conselho 

escolar pela 
comunidade 

escolar 

Dir

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  

  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 

  
PLANO DE AÇÃO DA Gestão Pedagógica  

  

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas  

  

Equipe Pedagógica da Unidade Escolar: Vanessa (Diretora) e Adriano (Supervisor)  

 

  OBJETIVOS  
  

 TEMAS  JUSTIFICATIV
A  

ESTRATÉGIA
S  

R
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 Criar senso 
crítico e 
reflexivo. 
Resgatar 
valores. 
Despertar no 
aluno o 
desejo pela 
leitura.  

  
  

 
Interventiv
o Leitura e 
literatura 

Dificuldade na  
leitura e escrita 
apresentando 
pelos alunos. 

• Leitura e 
produção 
de livros.  

• A hora 
do conto.  

• Leitura e 
intepreta
ção.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  OBJETIVOS  
  

 TEMAS  JUSTIFICATIV
A  

ESTRATÉGIA
S  

R

  
  

  

  

 Melhorar o 
rendim
ento 
dos 
alunos.  

Facilitar a  
compreensã

o e 
assimil
ação 
das 
habilid
ades 
propost
as. 
Diagno
sticar e 
acomp
anhar 
as 
dificuld
ades 

    
Reagrupament

o  

  
 Através 

do teste 
da 
psicogên
ese os 
alunos 
são 
agrupado
s por 
níveis 
duas 
vezes por 
semana.  

  
 

Dificulda
des 
encontra
das 
pelos 
professor
es 
principal
mente 
nos 1º  
anos.  



  

dos 
alunos.  

  

  
 
 OBJETIVOS  

  
TEMAS  JUSTIFICATIV

A  
 ESTRATÉGIA

S  
RE

  Preparar o 
professo
r para 
um 
melhor 
desemp
enho 
com os 
alunos 
que 
apresent
am 
necessi
dades 
especiai
s.  

• Transto
rno de 
compor
tament
o.  

• Formaç
ão 
continu
ada  

 Grande 
número de 
alunos 
que 
apresenta
m 
transtorno
s.  

(A ESCOLA É 
POLO DE 
DA)  

  
 
 
 
  

Palestras  
Dinâmicas  
Filmes  
Vídeos  
Debate  

•

•
•

 OBJETIVOS  
  

TEMAS  JUSTIFICATIV
A  

 ESTRATÉGIA
S  

RE

  

  

  

Possibilitar a 
comunid
ade 
escolar 
conheci
mento 
básicos 
de 
Libras. 
Diminuir 
as 
barreira
s 
línguistic
as e 
culturais 
entres 
surdos e 
ouvintes

 Libras – 
Formaç
ão 
continu
ada.  

  
(A ESCOLA 

É 
POLO 

DE DA)  
  

 Grande 
número de 
alunos DA 
na 
instituição 
escolar.  

  

  

  

Momento de 
formação 
com os 
professor
es nas 
coletivas.  

Exercícios 
práticos e 
teóricos.  

Vídeos.  
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. 
Fortalec
er a 
cultura e 
identida
de surda 
no 
ambient
e  

escolar  
  

 
 
 
 OBJETIVOS  

  
 TEMAS  JUSTIFICATIVA  ESTRATÉGIAS  RES

PON
SÁV
EIS  

 Estimular o 
gosto pela arte 
para fazer dela 
instrumento de 
transformação e 
inclusão social. 
Favorecer o 
desenvolvimento 
da sensibilidade, 
da criatividade, 
do senso rítmico, 
do prazer de 
ouvir música, da 
imaginação, 
memória, 
concentração, 
atenção, do  
respeito ao 
próximo, 
também 
contribuindo 
para uma efetiva 
consciência  
corporal e de 
movimentação  

  ● Música  
● Instrumen

tação  
● Leitura de 

partitura  

O “Projeto 
Música na 
Escola” 
surgiu da 
necessidade 
de oferecer 
às nossas 
crianças e 
jovens uma 
atividade 
que vá além 
do currículo 
e do âmbito 
da Escola, 
pois é certo 
que a 
Música, a 
Dança e as 
demais artes 
fazem parte 
do dia-a-dia 
dos nossos 
alunos, 
independent
e de sua 
classe 
socioeconô
mica.  

• A primeira se 
refere ao 
nivelamento e 
capacitação 
dos 
professores 
que 
trabalharão 
neste projeto  

• a Música será 
trabalhada 
serão 
trabalhadas em 
todas a escola 
nas aulas de 
instrumentos 
musicais e 
teoria. A 
primeira etapa  
servirá de  

encaminhamento 
para inserção 
da Música 
dentro do 
dia-a-dia da 
escola.  

• Futuramente 
será  

elaborado festivais 
de música 

• A d

• Pr
• Al



  

interno e os 
alunos serão 
estimulados a 
participarem do 
festival de 
musica da 
Regional do 
Recanto das 
Emas.  

  
 OBJETIVOS  

  
 TEMAS  JUSTIFICATIVA  ESTRATÉGIAS  RESPO

 

 

 

Organizar a 
rotina 
escolar dos 
alunos no 
momento 
da 
ausência 
do um 
professor. 
Planejar 
semanalme
nte as 
aulas de 
maneira 
sistemática 
e objetiva.  

Deixar as 
atividades 
pedagógica 
sempre 
que 
solicitado 
para ser 
aplicada 
pela 
coordenaçã
o/ direção.  





Planejamento 
Ausência 
de 
professor  

 Quando um   
professor se  
ausenta por  
motivos 
alheios a  
sua vontade  
(abono, 
atestado 
médico, 
TRE e etc),   
geralmente 
a rotina da   
escola fica  
bastante 
comprometi
da 
pedagogica
ment e.  
Então faz  
necessário 
um 
planejament
o para  
podermos 
verificar o  
ponto de  
partida do  
conteúdo 
professor 
faltante.  

• A coordenção/  
direção deverá  
acompanhar o  
planejamento 
de  

todos os 
professores.  

• Os professores  
deverão deixar  
a atividade  
subsequente 
do conteúdo  
trabalhado. 
Este deverá  
esta no  
planejamento 
do professor.  

• C

• P
•
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PLANO DE AÇÃO - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

1 - OBJETIVOS  
  

METAS  
  

ESTRATÉGIAS  
  

. Estimular a   
responsabilidade de  
toda comunidade  
escolar na prevenção   
e conservação e   
gerenciamento do  
patrimônio escolar  
como parte do   
exercício da  
cidadania.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. Conscientizar a   
Comunidade Escolar,  
observando critérios  
legais referentes à   
conservação do  
patrimônio público.  

  

. Promovendo reuniões 
com pais, alunos e 
funcionários no início de 
cada semestre letivo 
e extraordinariamente 
quando houver 
necessidade;  

. Desenvolver ações   
educativas para a   
comunidade em geral e    
alunos fazendo com que as     
pessoas se sintam   
responsáveis pelo bom   
andamento do processo;  

. Manter a escola limpa e  
organizada;  

. Zelar e adotar medidas     
de segurança em cada    
setor;  

. Convocar reunião   
mensal com serviço de    
limpeza orientando os   
servidores para a   
necessidade de manter um    
ambiente limpo e   
organizado buscando o bem    
estar de todos.  

2  - OBJETIVOS  
  

METAS  
  

ESTRATÉGIAS  
  

. Atendimento  
satisfatório e  
adequado aos  
servidores da  
instituição 
educacional para o   
bom andamento de   
suas funções.  

  

. Atender aos   
servidores em suas   
necessidades básicas  
observando os critérios   
legais pertinentes a   
cada segmento;  

. Promover 
confraternizações 

. Despachar documentos   
com agilidade atendendo   
prazos e datas exigidas pela     
SEEDF;  

. Divulgando  
correspondências através  
de email aos funcionários    
interessados;  

. Ouvindo opiniões   
individuais e coletivas de    



  

todos os segmentos da 
escola.  

  

todos os envolvidos no    
processo 
ensino-aprendizagem  

através de reuniões;  
. Atualizando dados dos  

funcionários anualmente;  
. Fixando  

correspondência em murais   
dos setores da escola de     
acordo com cada segmento;  

. Orientado sobre período    
de férias, abonos, atestados    
e outras licenças,   
afastamentos sempre que   
necessário;  

. Mantendo a escola 
organizada e prazerosa;  

. Promovendo 
encontros e momentos 
de confraternizações 
objetivando melhor 
envolvimento dos 
segmentos da escola.  

 

3  - OBJETIVOS  
  

METAS  
  

ESTRATÉGIAS  
  

. Divulgar horários de 
funcionamento dos 
setores da escola 
criando normas e 

horários  
adequados às 

necessidades da 
comunidade escolar.  

. Tornar as normas    
e horários de   
funcionamento dos  
setores conhecidos  
por na comunidade   
escolar.  

  

. Informar durante   
reuniões no início do    
ano letivo;  

. Divulgando o início    
do ano letivo através    
do Regimento Interno   
aos pais e alunos;  

. Organizar critérios   
de agendamento de   
salas especiais  
(atendimentos),  

. Convidando a   
comunidade escolar  
para participar das   
reuniões agendadas  
em cada setor;  
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. Informando  
através de diálogos   
diários sempre que   
houver dúvidas por   
parte de cada um.  

  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 

  

4  - 
OBJETIVO

S  
  

METAS  
  

ESTRATÉGIAS  
  

AVALIAÇÃO  
  

. Manter  
máquinas 
e 
equipamen
tos 
existentes 
em 
funcionam
ento 
asseguran
do o bom   
andamento 
das 
atividades 
pedagógic
as e  
administrat
ivas.  

  

. Fazer  
manutençã
o dos  
equipament
os 
constantem
ente 
garantindo 
o bom  
funcioname
nto de  
todos 
proporciona
ndo 
condições 
de 
desenvolve
r suas  
atividades.  

  

. 
Ouvindo os  
funcionários 
sobre a  
necessidad
e de  
manutençã
o e  

reparos;  

. 
Fazendo 
revisão em  
máquinas e  
equipament
os 
constantem
ente;  

. 
Substituind
o máquinas  

. Através de 
diálogo 
com  

funcionários;  

. 
Através 

de 
avaliação 
institucional
.  

  



  

sem 
condições 
de reparos  
por 
equipament
os novos  
adquiridos 
com verba  
destinada 
para esse  
fim  

 
 
 
 
 
 
  

5 – OBJETIVOS  
  

METAS  
  

ESTRATÉGIAS  
  

. Dar autonomia aos    
funcionários 
responsáveis pelos  
setores da instituição   
educacional tornando  
as ações mais   
democráticas.  

  

. Oferecer  
autonomia de  
gerenciamento aos  
responsáveis pelos  
setores da instituição   
educacional.  

  

. Respeitando  
opiniões sobre o   
funcionamento dos  
setores;  

. Atendendo as 
necessidades  

levantadas pelos setores;  

. Dando liberdade   
de organização do   
setor aos  
responsáveis.  

  
 
 
 
 
 
 

6 – OBJETIVOS  
  

METAS  
  

ESTRATÉGIAS  
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. Fortalecer a participação 
do conselho escolar 
na tomada de 
decisões 
administrativas.  

. Convocar o conselho 
escolar para deliberar 

sobre as 
decisões 
administrativas 
consideradas 
importantes.  

. Convidar os membros para 
participar de reuniões 
juntamente com 
equipe gestora;  

. Realizar reuniões mensais 
com a comunidade 
escolar e equipe 
gestora.  

  
 .  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIA
S 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NA AÇÕES 

PÚBLICO CRO
A 

Orientar, 
acompanhar e 
avaliar a elaboração 
e a execução do 
planejamento 
pedagógico 
desenvolvido pelos 
professores. 

Dar suporte 
técnico-pedagógico 
ao planejamento, 
desenvolvimento e 
avaliação do projeto 
interventivo e 
reagrupamento. 

Viabilizar a vivência 
dos estudantes no 
ano escolar 
subsequente, 
conforme análise de 
equipe pedagógica 
da escola, com o 
objetivo de promover 
o seu avanço. 

Planejar momentos 
de estudos 
relacionados ao 
aprimoramento das 
estratégias 
pedagógicas 

Realização de 
encontros com os 
docentes e equipe 
pedagógica para 
organização dos 
projetos e ações 
pedagógicas. 

Execução das 
atividades e projetos 
previstos na PP e 
propostos pelos 
professores no decorrer 
do ano letivo 

Promoção das ações 
de agrupamento, 
reagrupamento e 
projetos interventivos, 
através das ações 
pedagógicas propostas 
pelos docentes, 
utilizando os espaços 
disponíveis da unidade 
escolar. 

Disponibilizar a sala de 
leitura, sala de 
monitoria e outros 
espaços da escola para 
que os alunos possam 
desenvolver trabalhos e 
projetos que 

Igrejas da 
comunidade; 
Polícia Militar; 
Clínica da 
família; 
Universidade 
Católica de 
Brasília; 
CID 
–badminton, 
desenvolvend
o atividades 
no período 
noturno, 
atendendo 75 
integrantes da 
comunidade 
entre alunos e 
ex-alunos, 
participando 
inclusive de 
campeonatos 
nacionais com 
premiação. 
Projeto de 
atletismo – 
professor 
Evaristo. 

Estudante
s do 6° ao 
9° ano. 

Dura
ano 



  

utilizadas pelos 
professores. 

Planejar, orientar e 
acompanhar a 
análise do 
desempenho dos 
estudantes a partir 
da avaliação 
realizada em seus 
três níveis (da 
aprendizagem, 
institucional e em 
larga escala). 

Criar senso crítico e 
reflexivo, resgatando 
valores e 
despertando o 
desejo pela leitura. 

Diagnosticar e 
acompanhar as 
dificuldades dos 
alunos. 

Preparar os 
professores para um 
melhor atendimento 
e adequação aos 
alunos que 
apresentam 
necessidades 
especiais. 

Diminuir a taxa de 
evasão e reprovação 
através de ações 
que motivem à 
continuidades dos 
alunos na escola. 

Organizar a rotina 
escolar dos alunos 
no momento da 
ausência de algum 
professor. 

Deixar atividades 
pedagógicas sempre 
que solicitado para 
ser aplicada pela 

contribuam para a 
aprendizagem. 

Analisar os resultados 
das avaliações dos três 
níveis e apontar 
soluções para sanar as 
dificuldades 
detectadas. 

 

Parceria com 
o CID- 
Ginástica nas 
quadras, 
desenvolvend
o atividades 
no período 
noturno, 
atendendo 50 
integrantes da 
comunidade 
escolar. 
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coordenação/direção
. 

 

 

 

   
 

Plano de Ação 2019 
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 
CRE: Recanto das Emas 
Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 106 Telefone: 3901-3354 
Psicólogo responsável: Michelle Queiroz Rezende Matrícula SEEDF: 226.822-1 CRP: 01/9
E-mail: michelle.rezende76@gmail.com Celular: 9 8238 1064 
Turno(s) de atendimento: segunda (manhã) e quinta (tarde) - intinerante 
Pedagogo responsável: Amanda Franco de Sousa Matrícula SEEDF: 219.951-3 
E-mail: amanda.francounb@gmail.com Celular: (61) 993564362 
Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

 
 

Diagnóstico inicial (Neste campo, deverá ser descrito o breve histórico sobre a Unidad

O Centro de Ensino Fundamental 106 (CEF 106) foi inaugurado no dia 08 de agosto de 1994, trazendo u
comunidade em razão do número reduzido de Escolas que eram apenas quatro para atender toda a pop
Atualmente, o 
CEF 106 atende as mais diversas camadas da comunidade, como estudantes da Região do Santo Antôn
alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais (ANEE’s), Transtornos Funcionais Específicos (TFE’s), estudante
mães, 
funcionários. 
A Escola segue o Currículo em Movimento do Distrito Federal do Ensino Fundamental – anos finais (2º e
na 
Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico Cultural, buscando colocar em prática sempre de fo
contextualizada. 
Quanto aos alunos com necessidades especiais o CEF 106 tem hoje classe inclusiva, Sala de Recursos 
DA, Serviço 
de Orientação Educacional e o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, sendo que esse último 
psicóloga itinerante e a pedagoga. 
Acreditamos que a interação entre os diferentes saberes no cotidiano do educando, será permitido dar si
curricular fazendo a ponte necessária entre o que se aprende e o que se faz, vive e observa no cotidiano
dar significado 



  

a qualquer conteúdo curricular fazendo a ponte necessária entre o que se aprende e o que se faz, vive e
tornando-o agente 
ativo de sua comunidade, não sendo assim o aluno um mero espectador, mas sim um agente transforma
mundo. 
 

PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 

DIMENSÕES 

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/ 

META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ

VEIS 

CRON

Mapeamento 
Institucional 

Estratégia 2.14 
Reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar 
a qualidade da 
educação. 

1 - Conhecer as 
estruturas físicas, 
materiais e 
comunidade escolar 
da UE; 
2 - Conhecer a 
equipe pedagógica 
e gestora, bem 
como seus anseios 
e dificuldades; 
3 - Identificar os 
avanços e 
dificuldades 
existentes nas 
ações já 
desenvolvidas 

na UE. 

1.1Ler e analisar 
o 
PPP, regimento 
interno da UE e 
demais 
documentos. 
2.1 - Promover 
ações por 
entrevista 
e discussões, 
buscando 
conhecer 
as práticas 
educativas e 
projetos da UE; 
3.1 – Participar 
de 
reuniões, grupos 
de 
discussão para 
organização dos 
Projetos da 
Escola, bem 
como, atuar na 
implementação 
do 
PPP juntamente 
com todo o grupo 
escolar. 

 

 

 

SEAA, Direção, 
supervisão, 
coordenação, Sala 
de Recursos 
Generalista, Sala 
de Recursos DA, 
docentes, 
monitores e 
estudantes. 

Ao lon
letivo c
para: S
Pedag
Planej
Pedag
Comu
Escola
calend
SEED
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PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – E

DIMENSÕES

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/ 

META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ

VEIS 

CRON

Assessoria ao 
Trabalho 

Coletivo 

Estratégia 7.22 
Constituir e 
implementar o 
sistema 
permanente de 
avaliação 
educacional do 
Distrito Federal, 
articulando-o com 
os indicadores de 
avaliação 
institucional e 
com 
o Sistema 
Nacional 
de Avaliação da 

Educação 

Básica. 

Estratégia 3.4 
Promover a 
formação 
continuada dos 
profissionais da 
educação, bem 
como a sua 
valorização e 
fortalecimento 
profissional. 
Estratégia 2.14 
Reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando 
melhorar 
a qualidade da 

educação. 

Ressignificar a 
práxis pedagógica 
do professor com 
vistas às 
aprendizagens; 
Contribuir com a 
formação 
continuada dos 
professores, 
viabilizando a 
aquisição de 
conhecimentos 
teóricos, e 
desenvolvimento de 
habilidades; 
Estabelecer 
parceria com a Sala 
de Apoio à 
Aprendizagem 
(SAA), SOE, Sala 
de Recursos 
Generalista e DA, 
Coordenação e 

Equipe 

Gestora. 

Promover 
momento 
de formação 
docente com os 
temas: 
Apresentação do 
trabalho no 
SEAA 
na Escola, 
Transtornos 
Funcionais 
Específicos, 
Funções 
Executivas, 
Prevenção ao 
abuso sexual de 
crianças e 
adolescentes e 
Comunicação 
Não- 
Violenta (poderá 
surgir outros 
temas 
conforme a 
demanda da 
escola). 
Participar das 
Ações 
Pedagógicas do 
Programa Escola 
que Queremos. 
Assessoria 
pedagógica aos 
docentes na 
implantação de 
práticas do 
Programa 
“Escola 
que Queremos” 
Realizar escuta 
sensível e 
devolutivas. 
Sugerir 
atividades 
diferenciadas 
para 

Nas ações 
previstas para essa 
dimensão atuará o 
SEEA, equipe 
pedagógica, corpo 
docente e 
convidados 
externos quando 
necessário em 
alguma formação 

docente. 

Duran
letivo e
consid
Calend

da SE



  
auxiliar no 
trabalho 
pedagógico 
docente 
em sala de aula 
com alunos 
TFE’s. 
Participar de 
estudo 
de caso e 
reavaliações, 
quando 
necessário. 
Encaminhamento 
à 
Sala de Apoio à 
Aprendizagem. 
Semana Distrital 
de 
Conscientização 
e 
Promoção da 
Educação 
Inclusiva 
aos ANEES; 
Dia Nacional de 
Luta das 
pessoas 
com deficiência; 
Avaliar os 
resultados do 
SIPAEDF 
juntamente com 
a 
equipe 
pedagógica 

e o corpo 

docente. 

 
PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – E

DIMENSÕES 

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/ 

META 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ

VEIS 

CRON

Acompanhamento 
do Processo de 
Ensino e de 

Estratégia 2.12 
Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 

1 - Aplicar 
estratégias 
previstas no 
PAIQUE. 

Atendimento aos 
adolescentes 
individualmente 
ou 

SEAA contando 
com a parceria do 
SOE, Sala de 
Recursos, equipe 

Ao long
letivo co
Calendá
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Aprendizagem individualizado 
dos 
alunos do Ensino 
Fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de 
forma 
a garantir a 
qualidade do 

atendimento

. 

2 - Analisar o 
desenvolvimento 
escolar do 
estudante, assim 
como suas 
potencialidades 
e/ou aspectos a 
serem 
desenvolvidos; 
3 - Promover a 
inclusão através do 
projeto realizado na 
"semana da 
inclusão" em parceria 
com o AEE. 
4 - Contribuir no 
processo de 
aprendizagem do 
adolescente com 
ações que 
promovam a 
autoestima, 
organização, 
motivação, 
perspectiva de 
futuro, etc. 
5 - Desenvolver 
momentos de 
discussão e reflexão 
com os pais; 
6 - Intervir 
pedagogicamente 
junto aos alunos 
com TFE. 
7 – Desenvolver 
parcerias com os 
professores, 
atividades 
escolares, 
reagrupamentos e 

Projeto 

Interventivo. 

em grupos 
utilizando jogos 
pedagógicos, 
oficinas, testes 
psicopedagógico
s, 
testes 
psicológicos 
(psicólogo 
escolar) 
e outros 
instrumentos de 
intervenção 
pedagógica e 
avaliação. 
- Atendimento 
dos 
responsáveis 
pelos 
estudantes para 
acolhimento, 
anamnese e 
encaminhamento
s 
para as Redes 
de 
Apoio. 
- Intervenção em 
sala de aula, 
envolvendo os 
alunos de cada 
segmento com 
projetos que 
abordem temas 
que 
são relevantes 
nos 
processo de 
ensino 
aprendizagem: 
 6º ano: 
#chegueinosexto 
 6º ao 9ºano: 
Faça Bonito 
(Prevenção e 
Combate ao 
Abuso e 
Violência 
Sexual) 
 9º: O Melhor 
ano da minha 
vida até então 
(perspectivas 
de futuro e 
preparação 
para o Ensino 

pedagógica e 

corpo 

docente. 

da SEE



  
Médio) 
 6º ao 9º ano: 
Semana de 
Prevenção ao 
Uso de 
Drogas. 
- Sugerir 
atividades 
diferenciadas a 
ser 
desenvolvidas, 
em 
sala, pelo 
professor. 
- Grupo de Pais 
com o tema: 
Saúde 
Emocional dos 

Adolescent

es. 

 
 
 
 
 
 
 

Recanto das Emas ____________ de __________ de___________. 
 
 
 

______________________________________ 
 

Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s) 
Assinatura com carimbo 

 
_____________________________________ 

Psicólogo(a) Responsável/matrícula 
Assinatura com carimbo/CRP 

 

 

 

 

  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
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Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

 
 

Plano de Ação 2019 
Orientação Educacional (OE) 

 
 
CRE: Recanto das Emas – DF 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 106                                                      Telefone: (61
Orientador(a) Educacional: Lilian e Luciene  

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 
 
 
 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

 O Centro de Ensino Fundamental 106 foi inaugurado no dia 08 de agosto de 1994, trazendo um grande 

população, devi 

do ao fato de haver apenas 04 escolas no Recanto das Emas. O número de alunos é de 933, divididos e

Vesper 

tino.Caracteriza-se por ser polo de Educação para os Deficientes Auditivos. É uma escola que trabalha a

diversas 

dimensões. O P.P.P(Projeto Político Pedagógico)está sendo construído continuamente. Além de acolher

próximos,também 

recebe alunos de lugares próximos a Santo Antônio Descoberto (GO). O CEF 106 desenvolve projetos v

leitura 

(Contação de Histórias, Visita a Biblioteca, Teatro), e também eventos, tais como: Hora Cívica, Feira Cul

Passeios. 
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EIXOS DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META (Lei 
5.499, de 14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES 

AÇÕES PARA 
IMPLANTAÇÃO 
DO SOE  

        Não houve            Não houve    Não houve  

AÇÕES NO 
ÂMBITO 
INSTITUCIONAL 

Meta- 22.20 

Garantir que as 
unidades escolares de 
ensino fundamental, no 
exercício de suas 
atribuições no âmbito 
da rede de proteção 
social, desenvolvam 
ações com foco na 
prevenção, na detecção 
e no encaminhamento 
das violações de 
direitos de crianças e 
adolescentes (violência 
psicológica, física e 
sexual, negligência, 
constrangimento, 
exploração do trabalho 
infanto-juvenil, uso 
indevido de drogas e 
todas as formas de 
discriminação), por 
meio da inserção 
dessas temáticas no 
projeto 
político-pedagógico e 
no cotidiano escolar, 
identificando, 
notificando e 
encaminhando os 
casos aos órgãos 
competentes. 

Trabalhar de 
maneira 
articulada e 
coletiva com 
todos os setores 
educacionais 
para promover 
uma educação de 
qualidade para os 
educandos. 

1- Participar da 
organização e 
da realização 
do PP da 
escola. 

2- Mediar 
conflitos entre 
alunos e 
professores e 
outros 
membros da 
comunidade 
escolar.  

3- Elaborar o 
Plano de 
Ação do 
SOE. 

4- Encaminhar 
aos órgãos 
competentes 
os casos de 
suspeita de 
abuso sexual. 

1

2

3

4
A

 



  

AÇÕES JUNTO 
AO CORPO 
DOCENTE 

2.20-Garantir que 
as unidades 
escolares de 
ensino 
fundamental, no 
exercício de suas 
atribuições no 
âmbito da rede de 
proteção social, 
desenvolvam 
ações com foco na 
prevenção, na 
detecção e no 
encaminhamento 
das violações de 
direitos de 
crianças e 
adolescentes 
(violência 
psicológica, física 
e sexual, 
negligência, 
constrangimento, 
exploração do 
trabalho 
infanto-juvenil, 
uso indevido de 
drogas e todas as 
formas de 
discriminação), 
por meio da 
inserção dessas 
temáticas no 
projeto 
político-pedagógic
o e no cotidiano 
escolar, 
identificando, 
notificando e 
encaminhando os 
casos aos órgãos 
competentes 

Sensibilizar e 
orientar 
professores, para 
que melhorem 
suas respectivas 
atuações, 
visando a melhor 
formação do 
educando, 
possibilitando a 
eles maior 
conhecimento do 
aluno e uma 
visão maior de 
como se dá o 
processo de 
aprendizagem 
para uma relação 
positiva entre 
ambos e uma 
ação didática 
mais eficiente. 

1- Participar 
das reuniões, 
coordenações 
coletivas e 
conselhos de 
classe. 

2-Propor 
atividades que 
favoreçam as 
relações 
interpessoais 
entre os 
alunos e seus 
pais; aluno x 
professores; 
alunos x 
demais 
servidores. 

3- Identificar 
junto com os 
professores, 
os alunos e as 
turmas que 
necessitem da 
intervenção do 
SOE, tanto 
comportament
al e de 
aprendizagem. 

  

1
S
C
d
S

2
A

3
S
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AÇÕES JUNTO 
AO CORPO 
DISCENTE 

 

2.12 – Criar 
mecanismos 

para o 
acompanham

ento 
individualizad
o dos alunos 

do ensino 
fundamental, 

atentando 
para as 

especificidad
es do 

estudante de 
forma a 

garantir a 
qualidade do 
atendimento. 

 

1-Identificar e 
trabalhar as 
causas que 
interferem 
no avanço 
do processo 
ensino-apre
ndizagem. 

2- Promover 
momentos 
de reflexão 
entre os 
alunos 
sobre suas 
condutas 
inadequadas 
ao ambiente 
escolar. 

3- Ajudar o aluno 
a 
desenvolver 
hábitos de 
estudo. 

4- Encaminhar o 
aluno, 
quando 
necessário 
os outros 
profissionai
s da escola 
(Sala de 
Recursos, 
SEAA), e 
também as 
Redes de 
Apoio fora 
da 
Instituição 
Escolar, 
(Conselho 
Tutelar, 

 

1-Atender os 
alunos 
individual 
e 
coletivam
ente. 

2-Realizar 
intervenç
ão em 
sala de 
aula 
sempre 
que 
necessári
o 

3- Orientar e 
desenvolv
er 
atividades 
de 
hábitos 
de 
estudos 

4- Promover 
atividades 
que 
favoreça
m a 
integraçã
o e a boa 
convivênc
ia escolar 

5-Mediar 
conflitos 
entre os 
alunos  

6-Orientar os 
alunos em 
seu 
desenvolv
imento 
pessoal, 

 

1

2

3

 

 

 

 

 



  

CAPSI e 
outros). 

preocupa
ndo-se 
com  

a formação de 
seus 
valores e 
atitudes 
emoções 
e 
sentiment
os 

7-Encaminhar 
quando 
necessári
o os 
alunos ao 
conselho 
tutelar, 
equipes 
especializ
adas, 
serviços 
de saúde, 
redes 
sociais 
etc. 

  

AÇÕES JUNTO A 
FAMÍLIA 

 

2.56 – Articular 
escola, 

família e 
comunidade 

com os 
conselhos 

escolares, os 
conselhos de 

defesa dos 
direitos de 
crianças e 

adolescentes, 
as entidades 

 

-Realizar e 
participar 
ativamente 
de ações e 
projetos que 
objetivem 
uma melhor 
integração 
família/escol
a/comunidad
e 

 

1- Identificar e 
trabalhar 
juntament
e com 

a família, as 
causa que 
interferem 
no 
processo 
de 
aprendiza
gem e de 
comporta

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 



124 

 

religiosas e 
congêneres, 

com vistas ao 
combate ao 

trabalho 
infantil em 

todo o 
Distrito 
Federal. 

mento 
dos 
alunos 

2- Orientar a 
família 
sobre os 
direitos e 
deveres 
tanto dos 
alunos 
como das 
famílias 

3-Observar 
possíveis 
influencia
s no 
ambiente 
familiar 
que 
possam 
prejudicar 
o 
desempen
ho 
acadêmic
o do 
aluno 

4-Informar a 
redes 
sociais 

5- Contribuir 
para uma 
relação 
saudável 
entre 
escola e 
comunida
de 

6- Orientar a 
família 
sobre o 
sistema 
de 

 

 

5

C

 

6

 

 

 



  

garantia 
de 
direitos 
da criança 
e 
adolescen
te  

família sobre 
as 

AÇÕES JUNTO 
AS REDES 
SOCIAIS 

 

2.18 – Fortalecer, 
em 

articulação 
com os 
demais 

órgãos da 
rede de 

proteção 
social, o 

acompanham
ento e 

monitorament
o do acesso e 

da 
permanência 
das crianças 

e dos 
adolescentes 
matriculados 

no ensino 
fundamental, 
priorizando 

as 
populações 
em peculiar 
situação de 
risco e ou 

vulnerabilida
de. 

 

 

-Integrar ações 
do Serviço 
de 
Orientação 
Educacional 
e 
estabelecer 
parcerias 
com as 
redes 
sociais e 
profissionai
s de outras 
instituições 
para o 
aprimorame
nto das 
ações 
realizadas 
na escola 

 

-Identificar e 
encaminh
ar alunos 
ao 
Conselho 
Tutelar, 
Serviços 
de Saúde, 
Coomp, 
Adolesce
ntro, 
Delegacia
s, 
Ministério 
Público 
etc 

 

-
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01 – PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA 

Etapas, Fases e Modalidades de Ensino, Programas e Projetos:  

EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL  

- PDDE – Mais Educação (Escola Integral)  

- SOE – (Serviço de Orientação Educacional)  

- EEAA – (Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem)  

- Ciclos: 3º 

- Agrupamento (Proposta dos Ciclos) 

- REAGRUPAMENTO (Proposta dos Ciclos)  

- Projeto Interventivo ( Proposta dos Ciclos) 

-Jogos Interclasses –  
-Projeto de Monitoria 

 
PROJETOS EM 
DESENVOLVIMENTO  

PROFESSORES 
RESPONSÁVEI

S  

CARGA HORÁRIA  
DESTINADA AO  

PROJETO PELOS  
PROFESSORES  
RESPONSÁVEIS  

Mulherismo africana, 
matriarcado e Dança 
afro 

Wilda Barbosa 
Fabiana 

Anual 

Projeto de Monitoria: 
Multiplicando o 

conhecimento 

Jhones Marciano 
Clodoaldo Santos 

Anual  



  

● Jogos Interclasses. Thais Medeiros da Silva 
Érica Carvalho 

Anual  

 

Projeto de Ciências: DNA – 
O que nos torna 
iguais... e diferentes. 

 
Iuri, Clodoaldo  

 

Anual 

Projeto de Jogos Populares 
e de Tabuleiro  

Thais Medeiros da 
Silva Érica Carvalho 

Anual 

Plano de ação da 
coordenação  

Direção e professores  Anual  

Educação Física e Saúde Thais Medeiros da 
Silva Érica Carvalho 

Anual  
 

Meio Ambiente, Educação 
Cidadania 

Fernando Santos Anual  

Inversão Pedagógica  Anual  

Escola Integral  Adriano Jerônimo Anual  
Projeto de Transição Todos os professores Anual  

  Anual  

  

12 – ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA PP  

  

Através da avaliação institucional realizada a cada semestre letivo;  

Pela observação das atividades realizadas diariamente e a superação dos desafios           

pessoais;  

Através da evolução e resultados dos projetos apresentados;  

Participação e interesse nas atividades propostas pela escola;  
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A avaliação será processual e contínua por meio da prática pedagógica reflexiva e             

interventiva sobre a relação ensinar-aprender;  

Observação do rendimento e participação em sala e ouvindo pais e alunos no período              

do conselho de classe participativo uma vez por bimestre.  

Reuniões: Direção, pais e alunos   

  

 

  

APÊNDICE  

  

  

PROJETOS 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 106 

RECANTO DAS EMAS 
 

Professores: Clodoaldo Santos Silva 
           Iury Bijos Laureano 
 

 
Coordenadores: Jhones Marciano Monte 

Gustavo Resende 
Ano: 6º, 7º, 8º e 9º  

 

 
 

Projeto de Ciências da Natureza - 2019 
 
 
 
 
 

PROJETO 
● Descrever o projeto a ser trabalho no ano/turmas. Pode ser a manutenção dos projetos              

já existentes, ou a elaboração de um novo projeto. 
 

TÍTULO DO PROJETO 
 

DNA – O QUE NOS TORNA IGUAIS... E DIFERENTES.  
 

JUSTIFICATIVA 
O ano de 2015 apresentou uma oportunidade histórica e sem precedentes para 

reunir os países e a população global e decidir sobre novos caminhos, melhorando a 
vida das pessoas em todos os lugares. 

Essas decisões determinarão o curso global de ação para acabar com 
a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio 
ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. 

Em 2015, os países tiveram a oportunidade de adotar a nova agenda de 
desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre a mudança climática. 



  

As ações tomadas em 2015 resultaram nos novos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se baseiam nos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

O ODS de número 10 trata sobre a “Redução da Desigualdade entre os Países              
e entre eles” e, em 2017, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e             
Comunicações anunciou este como tema da Semana Nacional de Ciência e           
Tecnologia (SNCT) de 2018. 

Baseando-se nisto, faz-se necessária a discussão e realização de atividades          
no ambiente escolar visando o amplo debate acerca do tema. 

 
OBJETIVOS 

● Compreender o DNA (ácido desoxirribonucleico) como a molécula presente nos seres           

vivos e que carrega as informações para a formação e desenvolvimento destes seres             

vivos; 

● Identificar tais informações contidas no DNA como GENES; 

● Conhecer as expressões de genes na forma de genótipos e fenótipos; 

● Definir raça do pronto de vista antropológico; 

● Compreender o ponto de vista genético para o conceito de raças no que concerne a               

espécie humana; 

● Aplicar, na comunidade local, um questionário de pesquisa envolvendo 3 subtópicos:           

“raça”, condição econômica e educação; 

● Tabular os dados do questionário de pesquisa a fim de inter-relacionar os subtópicos e              

compreender melhor a comunidade. 

 
METODOLOGIA 

Apresentação inicial utilizando recursos visuais sobre DNA, Genes, Genótipo, Fenótipo          

e o conceito de Raça (para todas as séries do Ensino Fundamental II); 

Aplicação do questionário de pesquisa para as famílias da comunidade (6º anos do             

EF); 

Tabulação dos dados do questionário de pesquisa (7º anos do EF); 

Confecção de banner com fotos dos alunos exaltando as singularidades das           

características expressas fenotipicamente; 

Confecção de camisetas para divulgação do tema. 

 
CULMINÂNCIA 

A culminância acontecerá em dois momentos: 

1. Etapa regional do Circuito de Ciências realizada no Recanto das Emas – DF; 

 

 

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
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2. Feira Cultural (Dia temático da escola com apresentação de todos os projetos            

desenvolvidos ao longo do ano. 

REFERÊNCIAS 
 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/ 

https://www.facebook.com/semananacionalct/posts/1690462127672153 

 

 

 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://www.facebook.com/semananacionalct/posts/1690462127672153


  

 

 

 

PROJETO 
TÍTULO DO PROJETO 

 
Jogos Populares e de Tabuleiro  

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O uso dos jogos de tabuleiro como forma educativa e lúdica na metodologia de              

ensino facilita o aprendizado do aluno, estimulando o raciocínio lógico, a elaboração de             

estratégias, resolução de problemas e interpretação de texto. Por meio da utilização            

de jogos é possível proporcionar uma aprendizagem de forma prazerosa, além de            

trabalhar conteúdos interdisciplinares.  

Conforme Piaget, o jogo possui estreita relação com a construção da           

inteligência. Ressaltando ainda o prazer que resulta do jogo espontâneo motivado a            

aprendizagem. O jogo cria uma situação de regras que proporcionam uma zona de             

desenvolvimento proximal no aluno. Assim é possível que o aluno se comporte de            

forma mais avançada do que nas atividades da vida real e também aprende a separar               

objeto e significado” (OLIVEIRA, 1999, p.67). 

Elaborar o jogo é seu outro grande prazer, principalmente pelo desafio de            

construir experiências ricas e complexas a partir da simplicidade, sem qualquer           

subterfúgio tecnológico.  

A neurociência já comprovou os benefícios dos estímulos para manter o cérebro            

ativo e retardar o surgimento das doenças neurodegenerativas do cérebro, como o            

Alzheimer. Os benefícios dos jogos de tabuleiro são derivados principalmente do fato            

de que estes exigem que o cérebro se mantenha concentrado durante um longo            

período. E é a concentração um dos pilares fundamentais para o bom funcionamento             

cognitivo. 
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O projeto de jogos populares e de jogos de tabuleiros será responsável por             

estimular a autoestima, a competição saudável e o trabalho em equipe, além de             

proporcionar prazer em seu estudo e prática, socializando um esporte que, até bem             

pouco tempo, era exclusividade de alguns grupos, como o xadrez. Além de buscar             

outros jogos conhecidos tradicionalmente como a dama, o gamão, a trilha, o ludo, entre              

outros.  

OBJETIVOS 
 

Desenvolver o raciocínio lógico, a disciplina e o trabalho em equipe dos alunos             

do turno vespertino do CEF 106. Além de reforçar a concentração, responsabilidade            

individual e coletiva e a tomada de decisão, todos esses estimulados pela            

aprendizagem e vivência dos jogos. 

 
METODOLOGIA 

 

As atividades serão feitas no tempo e espaço destinado as aulas do Projeto             

Interdisciplinar, com o acompanhamento da professora regente. Os alunos serão          

orientados quanto a disciplina e organização da sala de forma que não danifique, suma              

ou ocasione qualquer dano aos materiais utilizados no decorrer das aulas. 

Serão trabalhados jogos diversos, com material concreto manipulável para que          

os alunos possam vivenciar das mais variadas formas possíveis. A proposta é            

apresentar aos mesmos jogos tradicionais, de forma que eles possam também           

recriá-los. E ainda propor a construção de jogos novos e/ou tradicionais desde a             

criação das regras, tabuleiro e peças.  

As turmas serão divididas em grupos para a produção de jogos não tradicionais,             

a dama, a tria, o gamão, o criptograma, o ludo, o jogo da memória. Os alunos ao longo                  

das aulas produzirão os jogos em sala. 

CULMINÂNCIA 
 

O projeto terá a culminância na Semana da Feira Cultural, com apresentação            



  

dos trabalhos produzidos ao longo dos das aulas e apresentação dos alunos na             

explicação do projeto. 
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PROJETO 
TÍTULO DO PROJETO 

 
Educação Física e Saúde  

JUSTIFICATIVA 
 

O projeto justifica-se pela importância da conscientização da atividade física          

como uma prevenção a saúde, partindo dos alunos para a comunidade escolar. A             

Organização Mundial de Saúde – OMS, aponta para a necessidade de políticas e             

programas que levem em conta as necessidades e possibilidades das diferentes           

populações e sociedades, com o objetivo de integrar a atividade física no dia-a-dia de              

todas as faixas de idades, incluindo mulheres, idosos, trabalhadores e portadores de            

deficiências, em todos os setores sociais, especialmente na escola, no local de            

trabalho e nas comunidades. 

A atividade física pode ajudar a atingir o peso corporal apropriado e contribui             

positivamente para a mudança de outros fatores de risco de doenças, também permite             

aumentar a nossa energia de diversas maneiras, melhora o transporte das substâncias            

essenciais e facilita a eliminação dos resíduos tóxicos. 

É importante compreender a relação entre a saúde e estilo de vida (hábitos             

sociais e culturais), e que o corpo humano foi projetado para a ação, e não para a                 

inatividade. 

 

OBJETIVOS 
Conscientizar a comunidade escolar a respeito da importância da prática de           

exercício físico como forma de prevenção de lesões e doenças, além de incentivar a              

prática regular. 

 
METODOLOGIA 

 



  

As atividades serão feitas no tempo e espaço destinado as aulas do Projeto             

Interdisciplinar, com o acompanhamento da professora regente. Os alunos serão          

orientados quanto a leitura dos textos, produção de material para confecção de murais             

informativos, e produção de questionários.  

Serão trabalhados diversos temas relacionados a Educação Física e Saúde,          

além de incentivar os alunos a pesagem e medição dos colegas de sala, de forma que                

possa formar um banco de dados inicial e final. As turmas serão divididas em grupos               

para a produção de murais e de material para a divulgação do que está sendo feita em                 

sala. 

CULMINÂNCIA 
 

O projeto terá a culminância ao longo dos bimestres com a produção de             

materiais relacionados ao tema trabalhado e com apresentação dos trabalhos          

produzidos ao longo das aulas em sala de aula. 

 

 

PROJETO 
TÍTULO DO PROJETO 

Educação Física e Saúde 
JUSTIFICATIVA 

 

O projeto justifica-se pela importância da conscientização da atividade física          

como uma prevenção a saúde, partindo dos alunos para a comunidade escolar. A             

Organização Mundial de Saúde – OMS, aponta para a necessidade de políticas e             

programas que levem em conta as necessidades e possibilidades das diferentes           

populações e sociedades, com o objetivo de integrar a atividade física no dia-a-dia de              

todas as faixas de idades, incluindo mulheres, idosos, trabalhadores e portadores de            

deficiências, em todos os setores sociais, especialmente na escola, no local de            

trabalho e nas comunidades. 

A atividade física pode ajudar a atingir o peso corporal apropriado e contribui             

positivamente para a mudança de outros fatores de risco de doenças, também permite             
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aumentar a nossa energia de diversas maneiras, melhora o transporte das substâncias            

essenciais e facilita a eliminação dos resíduos tóxicos. 

É importante compreender a relação entre a saúde e estilo de vida (hábitos             

sociais e culturais), e que o corpo humano foi projetado para a ação, e não para a                 

inatividade. 

 

OBJETIVOS 
 

Conscientizar a comunidade escolar a respeito da importância da prática de           

exercício físico como forma de prevenção de lesões e doenças, além de incentivar a              

prática regular. 

 
METODOLOGIA 

 

As atividades serão feitas no tempo e espaço destinado as aulas do Projeto             

Interdisciplinar, com o acompanhamento da professora regente. Os alunos serão          

orientados quanto a leitura dos textos, produção de material para confecção de murais             

informativos, e produção de questionários.  

Serão trabalhados diversos temas relacionados a Educação Física e Saúde,          

além de incentivar os alunos a pesagem e medição dos colegas de sala, de forma que                

possa formar um banco de dados inicial e final. As turmas serão divididas em grupos               

para a produção de murais e de material para a divulgação do que está sendo feita em                 

sala. 

CULMINÂNCIA 
 

O projeto terá a culminância ao longo dos bimestres com a produção de             

materiais relacionados ao tema trabalhado e com apresentação dos trabalhos          

produzidos ao longo das aulas em sala de aula. 

 

PROJETO 
TÍTULO DO PROJETO 

 



  

 
Meio Ambiente, educação e cidadania. 

 
JUSTIFICATIVA 

 

OBJETIVO 
 

Contribuir para a formação de cidadãos consciente do seu papel na preservação do meio 
ambiente. Levar o aluno a entender a importância da reciclagem para a redução do 
impacto que o lixo causa no meio ambiente.  

 
METODOLOGIA 

 

Os alunos de verão escolher matérias descartáveis e a partir destes materiais, produzir um              

novo objeto. Por exemplo: brinquedos, enfeites, etc.  

CULMINÂNCIA 
 

Os objetivos criados pelos alunos poderão ser apresentados no dia reciclagem ou em um 
evento em que se exponha os trabalhos da escola. 

 

 

 

6º Ano 
PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO 
 

Inversão pedagógica 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A necessidade de inovações pedagógicas tendo em vista que o alunado já não responde da 

mesma forma aos métodos tradicionais. Desta forma pensou-se em trabalhar temas, 
que sejam dos interesses dos alunos, sejam transversais. Com mais relevância que 
nos temas, ao passo que anteriormente haveria preponderância nos conteúdos. 

 
OBJETIVO 
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Fazer com que os discentes aprendam de forma mais efetiva, pois por meio da pesquisa e 
justificativa do porquê determinado conteúdo contribuir para elaborar e explicar 
determinado tema. 

 
METODOLOGIA 

 
Pesquisar, ler, interpretar, e explicar por que os conteúdos contribuem para o tema proposto. 

Em grupos de alunos terão que elaborar e ressignificar os conteúdos para explicar o 
tema proposto. 

 
CULMINÂNCIA 

 

A cada bimestre, ou semana, acontecerá um debate, plenária para aferir se a metodologia 
está sendo entendida pelos alunos. 

 

 

7º Ano 
PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO 
 
 

Inversão Pedagógica 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A necessidade de inovação pedagógica, tendo em vista que o alunado já não responde da               

mesma forma dos métodos tradicionais. Desta forma pensou-se em trabalhar temas,           
sejam do interesse dos alunos, sejam transversais. A relevância estará nos temas,            
sendo os conteúdos os alimentadores, assim acontecendo a inversão. 

 
 
 

OBJETIVO 
 
Fazer com que os discentes aprendam de forma mais efetiva, pois por meio de temas 

relevantes os alunos poderão ter aprendizagens significativas. 
 

METODOLOGIA 
 
Pesquisar, ler, interpretar e explicar farão com que os alunos tenham autonomia. Em grupos              

ou individualmente os alunos terão que elaborar e ressignificar os conteúdos para            
explicar os conteúdos ligados com o tema proposto. 

 
CULMINÂNCIA 

 



  

Em todas as aulas, quando possível acontecerão os debates, conversas e apresentações 
sobre os temas pesquisados. 

 
  

 
 
 

Governo do Distrito Federal - GDF  

Secretaria do Estado da Educação – SEEDF 

Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas – CEF 106  

  

  

PROJETO FANFARRA CEF 106 do RECANTO DAS EMAS  

 

AUTORIA  

Professores Bruno Portella e João Victor Godinho  

INTRODUÇÃO  

A música, como parte da cultura de uma sociedade, extrapola os limites            
individuais de cada indivíduo e o integra de maneira plena na comunidade a qual              
pertence. Portanto, a Banda ou Fanfarra Musical pode ser um poderoso instrumento de             
integração entre os membros de uma comunidade, além de resgatar nossa cultura,            
propiciar lazer, participar de eventos, formar profissionais na área de música e            
principalmente tornar mais democrático, a acesso à cultura.  

  

OBJETIVOS GERAIS  

Propiciar aos alunos o acesso e aprendizado dos instrumentos que compõem           
uma Fanfarra e simultaneamente preservar e resgatar tradições musicais e culturais.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

A inclusão social através da música;  

Participar ativamente dos eventos culturais;  
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Fazer com que o aluno se sinta parte de uma comunidade através de uma              
atividade prazerosa;  

Divulgar a música de fanfarra, seu repertório tradicional e integrar as diferentes            
modalidades musicais com as diferentes manifestações culturais, sociais e de lazer da            
comunidade.  

  

JUSTIFICATIVA  

A música está cada vez mais presente no nosso cotidiano, e a Banda de Música               
é uma das formas mais duradouras e marcantes para a transmissão e perpetuação             
dessas sensações sonoras.  

Através da Banda de Música poderemos formar profissionais e cidadãos          
conscientes da importância da cultura em uma comunidade e futuros instrumentistas           
que poderão abraçar a música como profissão, envolvendo os alunos em uma            
atividade prazerosa e saudável, o que por si só já justifica aprovação de tal projeto.  

  

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES  

O planejamento em questão visa à utilização racional do tempo de forma a             
atender as peculiaridades do projeto.  

São inúmeras as diferenças de atividades relacionadas a uma banda, o que            
requer também diferentes estratégias de ensino e aprendizagem. Dentro desse          
contexto podemos citar a necessidade de alfabetização musical, a diversidade de           
instrumentos, bem como suas características próprias aliadas aos mais diferentes tipos           
de arranjos musicais e as limitações apresentadas individualmente por cada aluno, o            
que reflete diariamente no resultado do conjunto.  

Segunda-Feira  Quarta-Feira  
Ensaio de Naipes Ensaio Geral  Teoria Musical  

Prática Musical Individualizada  
  

TEORIA MUSICAL  

Conjunto de conhecimentos mínimos necessários para leitura, compreensão e         
execução de partituras.  

Conteúdo programático a ser desenvolvido:  

- Parâmetros do Som: Altura, Intensidade, Timbre e Duração.  

- Notação Musical: Notas, Pentagrama, Linhas e Espaços Complementares na Clave de           
Sol.  

- Figuras de Som e Silêncio: Semibreve, Mínima, Semínima, Colcheia e Semicolcheia.  



  

- Divisão Proporcional dos Valores: Compasso Simples e Compasso Composto.  

- Dinâmica: Ligadura, Ponto de Aumento e Diminuição, Acentuação em Geral.  

- Intervalos: Maiores, Menores, Justos, Aumentados e Diminutos.  

- Escalas: Maiores e Menores.  

  

PRÁTICA INSTRUMENTAL INDIVIDUALIZADA  

Conjunto de conhecimentos específicos relativos ao instrumento a ser aprendido, tais           
como:  

- Emissão do Som  

- Posições  

- Afinação  

- Escalas  

- Exercícios  

- Músicas a Serem Executadas  

  
 ENSAIO DE NAIPES  

 Estudo em conjunto voltado para os instrumentos da mesma família.  

 ENSAIO GERAL  

Culminância de todo o trabalho envolvido. É caracterizado pelo perfeito entrosamento            
e afinação entre as vozes distribuídas aos instrumentos a serem executados.  

  

RECURSOS EXISTENTES  

 A escola dispõe dos instrumentos relacionados abaixo:  
INSTRUMENTO  QUANTIDADE  

Corneta Mib  03  
Corneta Sib  03  
Corneta Fá  03  

Cornetão Sib  02  
Cornetão Fá  02  

Surdo  02  
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Bumbo  02  
Prato de 14”  02  

Caixa de Guerra 13x14”  02  
  

RECURSOS HUMANOS  

Para a execução do presente projeto se faz necessário à presença de dois              
professores de música para o ensino de teoria e práticas instrumentais. Caberá, ainda,             
a ação de coordenar as atividades musicais, fazer os arranjos das músicas a ser              
executado, ensaiar e reger a Fanfarra.  
A Fanfarra contará com os alunos do Ensino Integral do CEF 106. Com duas turmas                

no período matutino e duas turmas no período vespertino, compostas por 21 (vinte e              
um) alunos. Contemplando assim, 84 (oitenta e quatro) alunos no total.  

  

 CONCLUSÃO  

A execução desse projeto visa a inserção social através da música, para alunos que,               
em outras condições, provavelmente não teriam acesso a esta prática.  

  

  

PÉS DESCALSOS CEF 106 do RECANTO DAS EMAS 

 

Introdução:  

Como deve ser o ensino do esporte e o que deve ser ensinado? A busca de                

resposta a essas perguntas tem uma longa história de pesquisas em Educação Física             

e Esporte, resultando na proposição de uma diversidade de métodos de ensino.  

No entanto, quando se trata da verificação experimental dessas proposições, há           

de se verificar que, comparativamente, poucos estudos têm sido reportados na           

literatura. Obviamente, não só desse conhecimento depende o estabelecimento dessa          

relação, mas sem o mesmo fica muito mais difícil tomar decisões sobre o que, para               

que, quando e como ensinar. Um bom exemplo é a iniciação esportiva precoce com              

todas as suas implicações negativas já bem conhecidas e divulgadas. Trata-se,           

tipicamente, de uma falha no relacionamento entre a estrutura técnica de uma            

modalidade esportiva (matéria) e o estágio de desenvolvimento motor (aluno),          

resultando numa superestimulação, isto é, a submissão do aluno a uma experiência            



  

para a qual ainda não está devidamente preparado. A mesma falha pode resultar, ao              

contrário, na subestimulação, ou seja, na proposição de um conteúdo aquém das            

capacidades já adquiridas do aluno, o que provoca falta de interesse para a             

aprendizagem e queda de motivação. Os conhecimentos acerca do processo de           

desenvolvimento motor permitem, antes de tudo, interpretar com mais propriedade os           

significados do movimento nas diferentes fases do ciclo de vida do ser humano (TANI,              

1987, 1998). Dessa forma, facilitam o diagnóstico das necessidades e interesses dos            

alunos que sejam coerentes com as suas características de desenvolvimento,          

viabilizando tomadas de decisão mais adequadas em relação aos objetivos, métodos e            

conteúdo de ensino (TANI, MANOEL, KOKUBUN & PROENÇA, 1988). Esses          

conhecimentos possibilitam também a observação e a avaliação mais apropriadas dos           

movimentos de cada aluno ao longo do processo de aprendizagem, permitindo um            

melhor acompanhamento das mudanças no seu comportamento motor. Apesar desse          

potencial de contribuição que os conhecimentos de desenvolvimento motor têm para o            

ensino do esporte, são muito frequentes situações em que seus princípios básicos são             

negligenciados, desrespeitados e até mesmo afrontados.  

  
Objetivo:  

- Conhecer alguns elementos do atletismo como modalidade esportiva olímpica.  

- Refletir sobre a questão do gênero nas modalidades esportivas.  

  
Conteúdo:  

- Conceituação do atletismo.  

- Jogos e situações próximas às da modalidade oficial.  

- Competições oficiais e as diferenças de gênero.  

  
Material necessário   

Cordas, garrafas PET com um pouco de água, giz, medalhas, cones, fita crepe, jornal,              

fita adesiva grossa e etc.  

Metodologia:  

Os alunos de 5º ao 9º ano Ensino Fundamental II usou a pista do Instituto Joaquim                 
Cruz. As turmas foram organizadas em grupos de 5 alunos. Foram feitos tiros de 100m               
e medidos os tempos dos alunos. Ao final ganharam medalhas os dois primeiros             
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lugares de cada bateria. Os meninos correram com meninos e meninas correram com             
meninas. No caso do salto à distância este esse salto é efetuado em uma área dividida                
em três segmentos: uma pista de impulso com um mínimo de 45m de comprimento;              
uma tábua de madeira maciça com 1,22m de comprimento, 20cm de largura e 10 de               
espessura, fixada ao solo ao nível da pista de impulso, antes da caixa de areia e a                 
caixa em si, onde o atleta deve cair ao saltar. O solo da pista de impulso pode ser de                   
saibro, terra fina ou carvão. Primeiro o atleta se concentra para saltar, em seguida              
inicia uma corrida em direção a caixa de areia que começa devagar e vai aumentando               
a velocidade até bater o pé de apoio na tábua de salto (aproximação) e se impulsionar                
para saltar, feita a impulsão, o saltador lança a perna, que está livre para a frente                
ganhando elevação e desenvolvimento horizontal. A distância do salto será medida do            
ponto em que o saltador tocou a areia até a tábua de salto. Se o saltador, ao cair                  
colocar as mãos para trás para se apoiar, será medido a partir do local em que tocou o                  
chão com as mãos. Se o atleta cair fora da caixa de areia é considerado falta. Se isso                  
se der na terceira tentativa, o saltador é eliminado, pelo juiz da prova ou seus               
auxiliares.  

  

  
Referências bibliográficas:  

1- BASSO. L; CORRÊA. U. C; O ensino do esporte para crianças e jovens: 
considerações sobre uma fase do processo de desenvolvimento motor 
esquecida, Rev. bras. Educ.  

Fís. Esporte, São Paulo, v.26, n.2, p.339-50, abr./jun. 2012  
2- https://novaescola.org.br/conteudo/1209/atletismo-em-tres-modalidades  

 
 
 

6º Ano 
PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO 
 
 

Plantando ideias  
 

JUSTIFICATIVA 
 
As mudanças climáticas e a redução no regime de chuvas acarretou a diminuição das              

espécies de ipês no Df. 
 
 
 

OBJETIVO 
 



  

Promover a conscientização ambiental por meio de estudo das práticas de arborização. 
METODOLOGIA 

 
Coletar sementes, cultivar e transplantar mudas da espécie ipês 
 

CULMINÂNCIA 
 

Em todas as aulas, quando possível acontecerão os debates, conversas e apresentações 
sobre os temas pesquisados. 

 

7º Ano 
PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO 
 
 

Bloco de notas 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Necessidade de combater atitudes de racismo e preconceitos no geral. 
 
 

OBJETIVO 
Promover e incentivar o hábito da tolerância. 

METODOLOGIA 
 
Produzir bloco de notas com frases de incentivo e empoderamento da pessoa negra. 
 

CULMINÂNCIA 
Em todas as aulas, quando possível acontecerão os debates, conversas e apresentações 

sobre os temas pesquisados. 

 

 
 
 
 
 

 
TÍTULO DO PROJETO 

 

Projeto de Monitoria: Multiplicando o conhecimento 

 
JUSTIFICATIVA 
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Combater as dificuldades de aprendizagem e também aprofundar o conhecimento das           
disciplinas de ciências e matemática 

OBJETIVOS 
● Melhorar a aprendizagem dos estudantes 
● Motivar o estudante quanto à busca contínua do aprendizado 
● Elevar a compreensão de conteúdos estudados em sala; 
● Aperfeiçoar o relacionamento pessoal e comunicação dos monitores e alunos; 
● Estimular o trabalho em equipe 
● Valorizar a empatia e a colaboração entre os alunos; 

 
METODOLOGIA 

• Baseado no ano anterior são escolhidos estudantes que tiveram desempenho          
excelente nas duas disciplinas; 

• A prioridade é para alunos que cursam o 9° ano do 3° ciclo do 2° bloco, pois eles                  
poderão ajudar nos anos anteriores (6°, 7° e 8° anos); 

• Os estudantes serão selecionados para participar no contraturno, de atividades de           
monitoria. 

• Os monitores serão responsáveis por tirar dúvidas e ajudar nas dificuldades de            
aprendizagem das disciplinas de ciências e matemática. 

• Os professores responsáveis auxiliarão os estudantes com aulas de revisão e de            
aprofundamento de conteúdo. 

 
CULMINÂNCIA 

• Em 2019 a monitoria funcionará todas as segundas e terças-feiras das 9:30h às 
11:30h. 

 

TÍTULO DO PROJETO 
● Jogos Interclasses. 

 
JUSTIFICATIVA 

● O esporte trás a responsabilidade de desenvolver a socialização, respeito,          

companheirismo, trabalho em equipe, valorização da cultura. Sendo a atividade mais           

utilizada nas aulas de educação física, devido a facilidade de aplicação e o interesse dos               

alunos. A realização das competições dentro do ambiente escolar quando bem           

direcionadas trás com sigo fatores positivos como a cooperação e disciplina.  

OBJETIVO 
 

● Desenvolver nos alunos o sentimento de equipe, mostrar as possibilidades de           

envolvimento com os jogos, com a organização da torcida, gritos de incentivo, realização             

de apresentações de dança, realização de reportagens jornalísticas com os resultados,           

curiosidades, bastidores dos jogos e divulgação dos resultados pelos alunos.  

METODOLOGIA 



  

● Para a realização dos jogos cada turma será dividida em três grupos: 

1° Grupo – alunos/atletas, abcederão a critérios técnicos do professor bem como ao             

regulamento que será disponibilizado posteriormente. 

2° Grupo – alunos que participarão da torcida, que serão organizadas pelos próprios             

alunos, cuja tarefa são: os gritos de incentivos, apresentação de dança, acessórios para             

torcida entre outros. 

3° Grupo – alunos/jornalistas esses terão a responsabilidade de semanalmente divulgar o            

jornal da turma, com resultados, bastidores, curiosidades e outras noticias. 

O professor ficará responsável em dividir os grupos, divulgar as regras a serem seguidas,               

e os critérios de classificação, desempate e premiações.  

CULMINÂNCIA 
● Data dos Jogos (será organizada junto aos professores de educação física coordenação e             

direção da escola). 

● Abertura dos Jogos.  

● Hino Nacional. 

● Entrada das equipes. 

● Apresentação de dança (grupos organizados pelos professores). 

● Apresentação de grupos convidados. 

● Jogo de futsal dos professores. 

● Realização das competições (rodadas dos jogos). 

● Modalidades: futsal masculino, queimada feminina, vôlei misto. 

● Premiações: medalhas.  

● Encerramento (finais dos jogos). 

As partidas dos jogos ocorrerão no próprio turno, sendo que para diminuir os transtornos               

as partidas poderão ocorrer nas últimas aulas.  

          Os alunos deverão participar de todo o processo dos jogos.  

Os professores de outras disciplinas podem e devem ajudar na organização da turma em               

que é conselheiro. Os professores de língua portuguesa na orientação dos jornais.  
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A direção da escola ajudará na organização das turmas que participarão dos jogos,              

orientando e organizando a saída e volta dos alunos as atividades dentro de sala após os jogos,                 

cuidando e orientando também na parte disciplinar. 

Observando esses fatores os Jogos do CEF 106 Recanto das Emas tem condições de ser                

realizado com sucesso de forma educativa, lúdica, e socializante para todos neles envolvidos.  
 
 
 
 
 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS  
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 106 DO RECANTO DAS EMAS  

  

PROJETO: ESCOLA INTEGRAL  
  

COORDENADOR: Adriano Jerônimo  

APRESENTAÇÃO  

O projeto Escola Integral do CEF 106 é uma proposta pedagógica baseada na criação               
e execução de diferentes projetos que buscam modificar a maneira de se ensinar e              
construir uma interação entre alunos, pais e educadores.  

A escola não é colocada apenas formal de aprendizagem, mas sim onde se adquire o                
conhecimento por meio de experiências vividas.  

Pretende-se defender uma concepção de educação, que coloca o indivíduo          
como agente do processo educacional. Isto significa pensar o pedagógico em           
permanente construção, rico em possibilidades que se definem nas comunicações          
sociais por meio de uma relação dialógica, em que os alunos se afirmem como sujeitos               
criadores de conhecimento, de identidade, de significação, de cidadania, e não           
somente receptores de conteúdo, através de técnicas e procedimentos, vazios de           
identidade pessoal e memória social.  

  

INTRODUÇÃO  

A educação integral foi implantada em nossa escola no ano de 2008, sendo apreciado               
pelos pais e alunos como um benefício produtivo e enriquecedor.  



  

Iniciamos com 2 projetos e 46 alunos. Foram muitas as dificuldades encontradas             
como: falta de espaço físico, recursos humanos e matérias, porém o trabalho foi             
desenvolvido e de grande aceitação. O resultado foi visto por meio do rendimento             
escolar dos alunos.  

Acreditamos que a função da escola é ajudar no desenvolvimento intelectual e social              
do aluno, preparando-o para que possa exercer sua função como cidadão, consciente            
e como sujeito transformador do ambiente em que vive.  

  
JUSTIFICATIVA  

  

A escola vem percebendo ao longo dos anos uma sociedade passando por             

transformações que refletem na vida escolar dos nossos alunos, como: dificuldade de            

aprendizagem e falta de interesse. Diante da necessidade de promover integração           

entre pais, alunos e educadores, com intuito de somar essas dificuldades, elaborou-se            

o projeto com o objetivo de resgatar a identidade e construção da autonomia e              

aprendizagem significativa de nossos alunos, bem como promover uma educação          

integral que compreenda a ampliação de tempos, espaços e oportunidades          

educacionais, visando à formação integral do educando.  

OBJETIVO  

• Objetivo Geral:  

Com a implantação do Projeto Educação Integral a escola espera contribuir para a              
melhoria da aprendizagem, despertar o interesse pelas diversas atividades lúdicas e           
desportivas propostas pela escola visando contribuir para a formação do cidadão como            

um todo.  

• Objetivos Específicos:  

- Trabalhar as atividades propostas pelos professores regentes como forma de fixação           

de conteúdo (acompanhamento individualizado).  
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- Desenvolver tolerância, concentração e autoestima através do teatro e dança.  

- Melhorar a disciplina  

- Interagir com alunos de outras turmas num ambiente de socialização cooperação,           

descontração e ludicidade atrás das práticas desportivas como Karatê, Futsal, Teatro,           

Música, Badminton e Dança.  

  
 
 
 
 
 

Governo do Distrito Federal - GDF  

Secretaria do Estado da Educação – SEEDF 

Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas – CEF 106  

 

  

Projeto de Transição   

 INTRODUÇÃO:  

Começamos trazendo o significado da palavra ruptura segundo os dicionários da           

Língua Portuguesa: ato ou efeito de romper; rompimento, interrupção. É exatamente o            

que ocorre com a passagem do Jardim III para o 1º ano do 2° ciclo, 5º para 6º ano do                    

3° ciclo e do 9º ano para 1ª série do Ensino Médio (ANDRADE, 2011).  

Verifica-se o fim de ciclos entre as séries o que, segundo o autor Dermeval              

Saviani, compromete o processo de aprendizagem dos estudantes e resulta nos altos            

índices de reprovação ou evasão escolar. As diferenças entre as duas séries são             

percebidas nos objetivos, procedimentos, organização didática e também interação         

professor-aluno, entre outras. A escola tem o papel de socializar o conhecimento            

organizado entendido como necessário para o desenvolvimento do indivíduo tornando          

possível sua interação na sociedade como cidadãos autônomos e conscientes de sua            

atuação social (ANDRADE, 2011).  

De acordo com a lei das diretrizes e bases da educação brasileira (LDB), a              

matrícula de todas as crianças na escola acontece a partir dos 4 anos e tornou-se               



  

obrigatória em 2009 por meio de uma emenda constitucional. A criança entra no Jardim              

I da pré-escola aos 4 anos, no 1º ano do ensino fundamental I por volta dos 6 anos e,                   

com mais ou menos 11 anos encontra-se no 6ª ano e entra no 1ª série do Ensino                 

Médio aos 15 anos, idade esta que coincide com a puberdade, ou seja, o início da                

adolescência.  

O início da vida escolar do aluno coincide com o final da primeira infância. A               

criança já deve apresentar vocabulário amplo, conversar mais, falar o que pensa, fazer             

mais pergunta  

 

recortar e rasgar papéis. É nessa faixa etária que se inicia o preparo para a saída da                 

pré-escola e o início da vida escolar no Ensino Fundamental e o adulto tem papel               

primordial nesse processo.  

O aluno na pré-escola é permitido - e valorizado - correr, brincar, conversar e              

beber água quando dá vontade. Mas no primeiro dia do Ensino Fundamental dá de              

cara com um mundo novo, poucos meses depois, após o recesso escolar, a situação é               

outra: a mesma criança precisa ficar sentada em sua carteira, em silêncio e trabalhar              

sozinha. Ir ao parque, só é permitido uma vez na semana em um horário específico. A                

descrição pode parecer insólita, mas esses fatos são bastante recorrentes na transição            

da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.  

As pesquisas evidenciam como os alunos desenvolvem táticas de resistência ao           

processo de escolarização e reforça que eles continuam sendo crianças após ingressar            

no 1º ano. De acordo com pesquisadora Flávia Motta (2009), a regra de que o barulho                

não deve estar presente na classe - uma das grandes diferenças da nova fase para a                

anterior - apareceu em vários momentos durante sua observação das aulas.           

Procurando manter as atividades da pré-escola que estão acostumados, os estudantes           

desenvolvem algumas estratégias. Levantam-se constantemente para apontar o lápis,         

conversam baixinho, se mexem na cadeira, levam brinquedos escondidos e          

transformam materiais escolares em ferramentas da cultura infantil, por exemplo,          

fazendo de uma régua uma vara de pescar.  

Já a adolescência, está é uma fase singular da vida do indivíduo devido à              

ocorrência simultânea de um conjunto de mudanças evolutivas na maturação física e            
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na formação de grupos sociais. Todas essas alterações físicas e emocionais           

paralelamente à entrada para o ensino fundamental II: muitas vezes faz-se necessário            

a mudança de escola, novos colegas são conhecidos, a rotina escolar é outra, por              

exemplo, com aulas de 50 minutos envolvendo diferentes professores. Parece que,           

num piscar de olhos, a criança tem que aprender a lidar com todas essas alterações. A                

maior dificuldade para os estudantes nessa fase é a organização. Há o aumento no              

número de professores, ampliação dos conteúdos curriculares, dos deveres de casa e            

trabalhos, sem contar que cada professor possui metodologia diferente para ensinar e            

formas diferentes de se relacionar com os alunos. É evidente que todas essas             

alterações interferem na vida da criança que começa a frequentar a 6º ano             

(ANDRADE, 2011).  

Neste período de transição entre as fases é visível uma dualidade: os alunos             

não estão preparados para essas mudanças e os professores e as escolas não estão              

preparados para receber esses alunos. Essa transição provoca nos alunos receios e            

angústias, o que pode explicar os índices de desistência ou repetência nos 1º anos, 6º               

anos e no 1ª ano do Ensino Médio.  

No entanto, os elementos que marcam essas passagens, ficam invisíveis em meio ao             

turbilhão de acontecimentos que ocorrem cotidianamente nas escolas (ANDRADE,         

2011).  

No contexto social, a entrada do aluno no do 3° ciclo e Ensino Médio              

representam um crescimento, a conquista de nova identidade.  

Mas também promove o medo do desconhecido (ANDRADE, 2011).  

  

JUSTIFICATIVA:  

O Brasil passa por um grave problema quanto ao fracasso escolar, e os índices              

de reprovação e evasão das crianças do 6º ano contribuem na constituição desse             

contexto. Essa base sólida começa a ser construída desde dos 4 anos de acordo com               

a LDB. Na escola analisamos que são apresentadas diversas causas para explicar tal             

situação, dentre as quais constam: medo do desconhecido, relações interpessoais          

entre educadores e educando, dificuldade de aprendizagem, indisciplina, evasão,         

retenção e ruptura que vem acompanhada pela desmotivação para a aprendizagem, a            

falta de estímulo ou exigência dos pais com relação aos estudos.  



  

  
OBJETIVOS:  

Diminuir a distorção idade/série, assim como a repetência em série de transição 7º ano               

do 3° ciclo bloco I para o 8º ano do 3° ciclo bloco II e 9º ano para 1ª do Ensino Médio).                      

Ambientar os alunos nas séries de mudanças de ciclos e favorecer o seu             

amadurecimento.  

PÚBLICO ALVO:  

  Alunos dos 6º e 9º anos.  

PROFESSORES ENVOLVIDOS NO PROJETO:  

            Professores de todas as turmas da escola.  

  
  
  
  

 PROCEDIMENTOS E MÉTODOS:  

Nos 8º e 9º anos a escola irá oferecer palestras sobre o PAS/ UnB, ENEM,               

SISU, PROUNI, vestibulares e etc. A escola também irá fazer uma parceria com             

Universidade de Brasília (UnB) para trazer alunos dos diversos cursos visando           

despertar o interesse do aluno da escola em alguma desta área. E no final os alunos                

irão conhecer os laboratórios e os diversos cursos da universidade. E assim como no              

5º ano, as turmas de 9º anos irão realizar um simulado com 44 questões com 11                

questões das 4 áreas (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e           

Português).  

Em todas as turmas da escola os alunos egressos também serão avaliados por             

meio de um teste diagnóstico para verificar o nível da turma. Para a partir deste teste                

sabermos o nível de aprendizados das turmas referente ao ano anterior.  

RESULTADOS ESPERADOS- METAS:  

✔ Diminuição da evasão/ reprovação nas séries de transição;  
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✔ Inserção de alunos futuramente nas universidades públicas e privadas;  Melhoras           

do IDEB da escola nos 6º e 9º anos.  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:  

6º  

Discussão e 
apresentação do  
Projeto aos 
estudantes e à  

família (Motivação  
inicial), através 
de encontros, 

dinâmicas,  
oficinas,  

atividades em  
grupos e reuniões de 

pais.  

Professores, 
Gestor,  

Supervisor 
pedagógico,  

coordenador  
pedagógico e 

Equipes de 
apoio.  

A definir  

 

7º  

Levantamento, em 
carta ou 
e-mail,  

das principais 
dúvidas e  

expectativas, para 
que os 

estudantes 
da etapa 
seguinte 
possam 

passar as  
informações na 

hora da visita  
(gerar registro 

escrito).  

Professores e 
estudantes 
em sala de 

aula.  

A definir  

8º  

Visitação à UE 
sequencial 

para 
conhecer  

professores,  
estudantes e o  
novo ambiente  
(sala de aula, 

novas 
disciplinas, 
materiais e 
espaços 

utilizados).  

Gestor, Equipes de 
apoio, 

professores e 
estudantes.  

A definir  



  

9º  

Promoção de 
atividades 
culturais,  

esportivas  
envolvendo  

estudantes das 
duas etapas.  

Supervisor e 
coordenador 
pedagógico,  

professores e 
estudantes.  

Novembro  

10º  

Promoção de 
encontros 

dos  
professores da UE  
sequencial, com os 

estudantes 
da  

etapa anterior,  
para darem 
aulas das 

várias 
disciplinas.  

Equipes de 
apoio, 

coordenadore
s 

pedagógicos,  
professores e 

estudantes.  

A definir  

11º  

Reflexão e 
reavaliação 

do  
currículo para a  

fase de transição  
(organização 

curricular/ 
Projeto  

Integração) 
com a 

participação 
dos 

professores 
das duas 
etapas.  

Reflexão e 
reavaliação 

do  
currículo para a 

fase de 
transição  

(organização 
curricular/ 

Projeto  
Integração) com a 

participação 
dos  

professores das 
duas etapas.  

A definir  

12º  

Elaboração de 
portfólio com  

fotos e 
registros dos 
estudantes 
sobre as 

novas  
experiências (O  

que aprenderam e 
o que 

esperam do 
próximo ano).  

Professores e 
estudantes.  A definir  
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13º  

Avaliação do  
Projeto –  

Conversar sobre os 
resultados  

alcançados junto 
aos 

estudantes,  
equipe pedagógica 

e famílias.  

Todos os 
responsáveis 

direta ou 
indiretamente

.  

A definir  
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