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1 – APRESENTAÇÃO

1.1 – ELABORAÇÃO

O presente projeto enfoca pontos que devem ser trabalhados para se alcançar um

modelo  de  educação  almejada  pelos  que  nela  estão  envolvidos.  Nele  a  escola  é

representada pelos membros da comissão local que foram responsáveis pela organização e

elaboração deste Projeto Pedagógico, desenvolvendo ações de cunhos pedagógicos, como

as coordenações coletivas (gerais e específicas), utilizando os recursos de questionários,

entrevistas,  discussões e  estudos; reuniões com a comunidade escolar para obter dados

sobre as necessidades apresentadas, bem como questionários enviados para casa; reuniões

com os demais segmentos da escola (servidores e Conselho Escolar); e participação direta

dos alunos, através de aulas debate entre os professores e alunos, para a obtenção de dados

que  revelem  as  necessidades  educativas  e  de  formação  dos  mesmos,  e  de  cunho

administrativo  que  são  responsáveis  pela  organização  da  escola,  como  a  parte  dos

funcionários, funcionamento dos turnos, organização, despesas, entre outros, no quais são

diretamente ligados aos encaminhamentos e eficácia do pedagógico.

Através das diversas reuniões realizadas desde a semana pedagógica no início do

ano letivo e a primeira reunião de pais,  que geralmente é realizada quinze dias após o

início das aulas, e no decorrer das coordenações coletivas durante o primeiro mês de aula,

é  possível  verificar  as  necessidades  que  precisam  ser  atendidas  e  que  estão  sendo

contempladas neste projeto, no intuito de poder saná-las, e a qualquer momento do ano

letivo, serem feitas alterações quando se achar necessário. 

Traz,  também, o PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola,  que é uma das

ferramentas utilizadas para orientar a ação pedagógica e os recursos disponíveis para tal,

juntamente com o plano de ação do PDDE Interativo que através de um diagnóstico dos

planos de ações, das dificuldades e dos índices de aprovação, reprovação, abandono, entre

outros aspectos, auxilia de forma constante, sistemática e persistente o desenvolvimento

pedagógico da escola que representa face às necessidades dos tempos atuais, modificando

a realidade aos poucos.

Este  projeto  pedagógico  é  flexível  e  foi  criado  conforme  a  realidade  desta

comunidade escolar e pode ser modificado de acordo com as necessidades pedagógicas,

administrativas e financeiras a qualquer momento do ano letivo, se assim for necessário.
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1.2 PARTICIPANTES

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Diretor: Toshiro Celestino Yamaguti

Vice-Diretor: Cristina da Silva Hosken

Supervisora Pedagógica: Harrison Rodrigues Lima

Secretária: Maria do Carmo Costa

Coordenadora do 6º ao 9º anos: Dulcileide Barreto Linhares de Azevedo 

                                                       Eline

Coordenador da Educação Integral: Weslley Fernandes Veras

Orientadoras Educacionais: Lucy Moreira Lores Santos

  Fabiana Nunes Garcia

E demais funcionários da Unidade de Ensino, juntamente com a comunidade escolar.

2 - HISTÓRICO

2.1 - CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA

O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga, passou para esta tipologia no

DODF nº 74 seção 1 p. 04/08 de 10 de abril de 2013. Até então era denominada Escola

Classe 40 de Taguatinga, situada na EQNL 10/12, Área Especial N.º 01, Taguatinga Norte,

foi inaugurada em 10 de Abril de 1978 e teve seu funcionamento autorizado pela portaria

n.º 17, de 07 de Julho de 1980. 

A escola foi construída para atender a clientela formada pelos moradores do setor

QNL que, por sua vez, fora criado para resolver a necessidade de moradia dos cidadãos e

fomentar o desenvolvimento da cidade.

Em 1997, algumas partes da estrutura da escola foram reformadas, incluindo parte

elétrica, hidráulica, pintura e troca de canaletas. Após dezoito anos, ano passado, 2015, a

empresa DAN engenharia trocou o forro e a parte elétrica dos blocos 02 e 03, da cantina e

banheiros dos alunos. Colocou as tapas pombos entre o perfil e a telha de toda a estrutura

da escola e trocou várias canaletas. 

Atualmente a escola vem apresentando em sua conservação geral, a necessidade

de reposição de algumas canaletas, troca do piso da quadra, portas nos armários da cantina

e pavimentação no estacionamento que está precário, necessitando de asfalto frisado. Há
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também,  problemas  nas  áreas  externas  ao  redor  da  escola,  pois  não  há  calçadas,  nem

rampas  para  os  Alunos  com  Necessidades  Educativas  Especiais,  tais  como  os  com

deficiência física (cadeirantes) e existe ainda a má iluminação dos postes.

Inicialmente,  a  escola  atendia  alunos  de  Pré-escola  à  4ª  série  e  devido  à

necessidade e grande procura, a Secretaria de Educação passou a atender turmas de 5ª e 6ª

série no ano de 1979.

No ano letivo de 2007, os estudantes de 5ª e 6ª séries, foram remanejados para o

C.E.D. 06 de Taguatinga, voltando assim, os estudantes da Pré Escola (1º período), BIA

Etapas I, II e III, 3ª e 4ª Séries e a escola passou a ser Pólo do C.R.A Norte (Centro de

Referência de Alfabetização). 

Em agosto de 2007 a Escola Classe 49 de Taguatinga precisou passar por nova

construção e, por isso, passou a funcionar nas dependências desta escola.

No  ano  letivo  de  2008  a  Escola  Classe  49  de  Taguatinga  permaneceu  nas

dependências desta escola até o mês de julho do mesmo ano.

No ano de 2009 recebemos a Escola Classe 403 de Samambaia, pois esta passaria

por reforma também. Seus estudantes tiveram aulas no turno vespertino.

No ano de 2010 as turmas de 5ª e 6ª séries que foram remanejadas, voltaram para

esta  I.E.,  atendendo  desde  o  2º  período  da  Educação  Infantil  à  6ª  série  do  Ensino

Fundamental de oito anos, incluindo uma Classe de Ensino Especial. 

No ano de 2011 a turma de Educação Infantil foi remanejada para a Escola Classe

49 de Taguatinga, passando então a Escola Classe 40 a atender do 1º ao 6º ano do Ensino

Fundamental de 09 anos e a 6ª série do Ensino Fundamental de 08 anos e uma Classe de

Ensino Especial.

No ano de 2012, a Classe de Ensino Especial foi remanejada para a Escola Classe

50 de Taguatinga, a Escola Classe 40 atendeu do 1º ao 7º anos do Ensino Fundamental de

09 anos.

No ano de 2013, a Escola Classe 40 passou a ser denominada CEF 19, e atendeu

do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental de 09 anos.

No ano de 2014, a Instituição atendeu do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental de

09 anos, pois o 1º ano não foi colocado a disposição através do 156, devido a retirada

gradativa dos anos iniciais, segundo a S.E.E.D.F.

No ano de 2015, a Instituição atendeu do 3º ao 7º ano do Ensino Fundamental de

09 anos, contudo, no final do ano letivo, os alunos dos anos iniciais foram remanejados

para a Escola Classe 50 de Taguatinga. 
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No ano de 2016, a instituição atendeu do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental de

09 anos.

No ano de 2017, o CEF 19 de Taguatinga atendeu 23 turmas do 6º ao 9º ano do

Ensino Fundamental anos finais e uma turma de Ensino Especial.

No ano de 2018 foi feito o atendimento de 23 turmas do 6º ao 9ºano e uma turma de

Ensino Especial. Para o Ensino Fundamental Anos Finais houve a adoção do Sistema de Ciclos

com a implantação do 3º Ciclo dividido em dois blocos: Bloco I  -  6º e 7º anos turno

vespertino e Bloco II – 8º e 9º anos turno matutino.

No ano de 2018 foi feito o atendimento de 23 turmas do 6º ao 9ºano e uma turma de

Ensino Especial. Para o Ensino Fundamental Anos Finais houve a adoção do Sistema de Ciclos

com a implantação do 3º Ciclo dividido em dois blocos: Bloco I  -  6º e 7º anos turno

vespertino e Bloco II – 8º e 9º anos turno matutino.

Para o ano de 2019 foi ofertado o atendimento de 25 turmas, sendo 6 turmas de 6º

anos, 6 turmas de 7º anos, 6 turmas de 8º anos, 6 turmas de 9º anos e uma Classe Especial.

O Ensino Fundamental Anos Finais adota o Sistema de Ciclos com o 3º Ciclo dividido em

dois blocos: Bloco I - 6º e 7º anos turno vespertino e Bloco II – 8º e 9º anos turno matutino.

2.2 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga tem uma área de 6.000 m²

sendo 3.776,93 m² de área construída. A estrutura física foi construída com tijolos e metal,

tendo suas dependências distribuídas da seguinte forma:

• 15 salas em (três blocos), sendo que são: 13 salas de aulas e 02 destinadas

para: sala de leitura e laboratório de informática.

• 01 cantina;

• 01 depósito para gêneros alimentícios;

• 02 banheiros para alunos;

• 01 depósito para material de limpeza;

• 01 sala de auxiliares;

• 01 secretaria;

• 01 sala de direção;

• 01 sala de vice direção e apoio administrativo;

• 01 Sala de Recursos;

• 01 sala para Sala de Recursos Generalista;
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• 01 sala para atendimento da Orientação Educacional;

• 01 mecanografia;

• 02 banheiros para funcionários;

• 01 depósito da administração;

• 01 sala dos professores;

• 01 copa;

• 01 sala de arquivo (passivo);

• 01 sala de vigia dividida com sala para materiais do CID de Handebol e

Ginásticas nas Quadras;

• 01 guarita.

Todas  as  dependências  são  equipadas  com  o  mobiliário  (mínimo)  necessário,

algumas com ventiladores de teto para manter a temperatura agradável.

2.3 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Denominação: Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga

Endereço EQNL 10/12, Área Especial nº 01, Taguatinga Norte. 

Telefone 3901-6664 Orelhão 3561-5001.

Diretor: Toshiro Celestino Yamaguti

Vice-Diretor: Cristina da Silva Hosken

Supervisora Pedagógica: Harrison Rodrigues Lima

Secretária: Maria do Carmo Costa

Coordenadora do 6º ao 9º anos: Dulcileide Barreto Linhares de Azevedo

                                                       Eline

Coordenador da Educação Integral: Weslley Fernandes Veras

Orientadoras Educacionais: Lucy Moreira Lores Santos

  Fabiana Nunes Garcia

3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga está situado numa área com

relativo desenvolvimento, que dispõe de comércio, feira permanente, linhas de ônibus e

quadras poliesportivas. Entretanto, assim como o DF em geral, a área também apresenta

problemas relacionados com a segurança pública, necessitando de policiamento integral,
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uma  vez  que  a  pracinha  situada  à  frente  do  CEF  é  área  pública  de  acesso  livre  da

comunidade,  sendo  por  vezes,  frequentada  por  pessoas  com  desvios  de  conduta  que

eventualmente interferem no andamento dos serviços prestados dentro da escola. 

A presença dos alunos em estágio de adolescência provoca certo desequilíbrio,

nas  relações  entre  os  alunos,  forçando  estratégias  que  minimizem  os  conflitos  e

harmonizem as relações. Para tanto, estamos implantando um intervalo monitorado com

música, que privilegie criatividade e as relações entre os próprios alunos.

Numa sociedade  conturbada  como a  atual,  o  jovem se  depara  com mudanças

ideológicas, tecnológicas e sociais muito rápidas e acentuadas, além da fisiológica. É uma

fase em que procura intensamente um sentido na vida e tenta descobrir meios para obter

aquilo  que  se  quer.  O  adolescente  precisa  especialmente  de  compreensão,  carinho,

motivação, limites, ajuda para se aceitar e se compreender, sentir-se responsável, precisa

de orientação e direção para integrar-se na vida e no ambiente social que o rodeia. Precisa

ser visto como pessoa capaz, com habilidades, valores e necessidades únicas e importantes,

ser reconhecido e ter atenção exclusiva,  num clima propício para o crescimento de sua

autoestima,  autonomia,  integração e transcendência,  através  da sua própria experiência,

permitindo-lhe dar sentido à sua vida e a conquistar a sua própria maturidade. Aquele que

se integra, normalmente, tem uma imagem positiva de si mesmo e demonstra se conhecer

melhor.

Em função disso, propomos um projeto voltado para o desenvolvimento de uma

educação dentro dos parâmetros educacionais de acordo com o que estabelece as normas

para o Sistema de Ensino do Distrito Federal em observância às disposições da Lei nº

9.394  de  20  de  dezembro  de  1996,  a  Resolução  02/98  de  06  de  julho  de  1988  e  os

Parâmetros Curriculares Nacionais – MEC. 

Essa proposta visa o envolvimento dos educadores na busca de soluções conjuntas

que envolvam toda a comunidade escolar, contribuindo desta forma para minimização de

situações de violência, construindo para uma cultura de paz e seres humanos mais capazes

intelectualmente em todos os âmbitos, ressaltando toda a ênfase para a qualidade de ensino

e compromisso com uma escola que tem interesse prioritário em formar cidadãos que farão

prosperar o nosso país.

Dentre os eventos culturais, a Festa Junina é tradicional e conta com a participação

efetiva  da  comunidade.  Porém,  haverá  uma  mudança  no  estilo  e  faremos  a  Festa  do

Estudante.
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Atualmente, além da valorização do pedagógico que é o ponto chave de atuação da

escola, há a participação e apoio dos pais no Conselho Escolar e nas Reuniões de Pais, que

têm sido de grande importância para o desenvolvimento da escola.

3.1 – COMPARANDO OS ÍNDICES DE APROVADOS E RETIDOS 

Este  item  traz  as  análises  quantitativas  dos  dados,  em  especial,  os  índices  e
percentuais de aprovação e reprovação, bem como os defasados, do ano de 2018, para uma
comparação, no qual será um dos meios utilizados para repensar em estratégias a serem
usadas para uma melhor avaliação e mecanismo deste ano letivo de 2019.

A. Percentual de alunos aprovados e retidos ao final do ano letivo de 2018:

ANO ALUNOS
ATIVOS

ALUNOS
RETIDOS

ALUNOS
APROVADO

PERCENTUAL
APROVADOS

PERCENTUAL
RETIDOS

6º ANO 156 11 145 92,95% 7,05%

7º ANO 169 14 155 91,71% 8,28%

8º ANO 149 06 138 95,83% 4,16%

9º ANO 154 13 141 91,55% 8,44%

GERAL 623 44 679 92,94% 7,06%

B. Quantitativo de alunos defasados e percentual ano base 2018:

ANO TOTAL DE
ALUNOS

ALUNOS
DEFASADOS

PERCENTUAL

6º ANO 159 06 3,77%

7º ANO 174 08 4,59%

8º ANO 145 02 1,37%

9º ANO 164 05 3,04%

TOTAL GERAL 642 21 3,27%

10



C. Quantitativo de alunos defasados e percentual ano base 2019:

ANO TOTAL DE
ALUNOS

ALUNOS
DEFASADOS

PERCENTUAL

6º ANO 145 04 2,76%

7º ANO 160 05 3,12%

8º ANO 179 07 3,91%

9º ANO 174 04 2,29%

TOTAL GERAL 658 20 3,04%
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3.2 - PÚBLICO ALVO

Atendimento aos alunos do Ensino Fundamental de 09 anos, anos finais:

Matutino:

ANO NÚMERO DE ESTUDANTES
8º ano A 30
8º ano B 31
8º ano C 28
8º ano D 30
8º ano E 31
8º ano F 28
9º ano A 26
9º ano B 26
9º ano C 26
9º ano D 29
9º ano E 28
9º ano F 29

Ensino Especial 01
TOTAL DE ALUNOS 342

Vespertino:
 ANO NÚMERO DE ALUNOS

6º ano A 27
6º ano B 25
6º ano C 26
6º ano D 25
6º ano E 25
6º ano F 21
7º ano A 28
7º ano B 28
7º ano C 26
7º ano D 27
7º ano E 30
7º ano F 24

TOTAL DE ALUNOS 312
Total Geral de Alunos: dos quais 07 alunos são deficientes intelectuais (DI), 01 aluno

deficiente  mental/down (DM/down), 04 alunos Transtorno Opositor Desafiador (TOD), 01

aluno  Transtorno  de  Conduta  (TC),  01  aluno  Altas  Habilidades  (AH),03  alunos  com

deficiente  física/média  necessidades  educacionais  especiais  (DF/MNE),  28  alunos  com

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 21 alunos com distúrbio do

processamento auditivo central (DPAC), 02 alunos deficientes múltiplas (DMU) , 03 alunos

com Dislexia e 08 alunos Outros .

4 – FUNÇÃO SOCIAL
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Oportunizar  uma educação voltada para o desenvolvimento integral  do estudante,

preparando-o para o exercício da cidadania e o prosseguimento dos estudos, por meio dos

princípios  da interdisciplinaridade  e  de  contextualização,  em conformidade  com a  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Projeto Educativo das Escolas Públicas do

Distrito Federal. 

5 – PRINCÍPIOS

5.1- PRINCÍOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

A proposta de promover a Educação Integral é para se ter escolas com espaço de

múltiplas funções e de convívio social, que busca o desenvolvimento integral do ser humano.

Assim, a escola é chamada a desempenhar um conjunto de diversas funções que não eram

vistas tipicamente como escolares, mas que podem inviabilizar a prática pedagógica.

Nesse  contexto  educacional,  a  Educação  Integral  tem  um  novo  paradigma  que

compreende a ampliação de tempos, espaços e novas oportunidades educacionais.

 Tempo – a criança precisa gostar e querer ficar na escola. A escola precisa ser

convidativa.  Assim,  baseado no Currículo  assumido pela  SEEDF, todas  as  atividades  são

consideradas  como  educativas  e  curriculares,  pois  fazem  parte  de  um  projeto  curricular

integrado que oferece oportunidades para aprendizagens significativas.

 Espaço  –  a  escola  não  é  apenas  um  espaço  físico.  É  necessária  uma

ressignificação do próprio ambiente escolar: a escola deixa de ser o único espaço educativo

para  se  tornar  instrumento  de  muitas  outras  oportunidades  educacionais  no  território  da

comunidade. Por isso, o projeto pedagógico não pode ser elaborado para a comunidade e sim

pensado com a comunidade.

 Oportunidades – a opção pela Educação Integral vai além de uma alternativa

de prevenção ao desamparo das ruas, o desejo de um tempo maior de estudo seja a abertura às

oportunidades de aprendizagem, negadas para uma grande parte da população em situação de

pobreza ou de risco social.

A Educação Integral também apresenta os seguintes princípios:

 Integralidade: equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e

sociais, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento.

 Intersetorialização:  articulação  entre  os  projetos  sociais,  econômicos,

culturais e esportivos.
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 Transversalidade: vinculação da aprendizagem aos interesses e aos problemas

reais dos alunos e da comunidade.

 Diálogo  escola  comunidade:  indução  de  intensas  trocas  culturais  e  de

afirmação de identidade sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e

incorporar saberes próprios da comunidade.

 Territorialidade:  significa  romper  com  os  muros  escolares,  entendendo  a

cidade como um rico laboratório de aprendizagem.

 Trabalho em rede: estudante não é só do professor ou da escola, e sim da

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando.

Diante desse desafio, a Educação Integral é uma política pública de inclusão social e

de  vivência  da  cidadania.  Para  isso,  ela  tem  como  alicerce  a  ampliação  de  três  eixos

estruturantes: tempo, espaço e oportunidades.

5.2- PRINCÍPIOS EPISTEMÓLOGICOS

Quanto  aos  Princípios  Epistemológicos,  CEF  19  de  Taguatinga  desenvolve  um

trabalho em consonância com a equipe pedagógica da Coordenação Regional de Ensino de

Taguatinga e aliado ao Currículo em Movimento, partindo do pressuposto de que o educando

aprende pensando e desenvolvendo um raciocínio lógico, dentro de um mundo de estímulos

dos  mais  variados,  saindo  do  concreto  para  o  abstrato,  podendo  assim,  interiorizar  seus

conhecimentos e levando-o a construir o seu próprio saber. Sendo assim, pode-se afirmar que

o  conhecimento  é  uma  construção  coletiva  dentro  e  fora  da  escola,  e  é  no  contexto  do

aprender a conhecer que se busca a sensibilização dos mesmos.

Para que este Currículo seja efetivado sob a óptica da integração, alguns princípios

são nucleares: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.

 Unicidade  Teoria-Prática:  privilegiar  estratégias  de  integração  que

promovam  reflexão  crítica,  análise,  síntese  e  aplicação  de  conceitos  voltados  para  a

construção  do conhecimento,  incentivados  constantemente  ao  raciocínio,  problematização,

questionamento, dúvida.

 Interdisciplinaridade:  mesmo  tema  em  diferentes  disciplinas/componentes

curriculares a partir da reflexão e discussão de base curricular, sem forçar uma integração que

não existe. Para garantir a efetivação desta interdisciplinaridade na sala de aula, é necessária a

ação  conjunta  dos  professores  para  que  dialoguem  e  assumam  concepções  e  práticas

interdisciplinares nas coordenações pedagógicas.
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 Flexibilização: o Currículo define uma base comum de conteúdos, porém há

uma flexibilidade para que as escolas, seus projetos político-pedagógico e as especificidades

locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes

para a formação intelectual dos estudantes. Essa flexibilidade é viabilizada mediante a prática

pedagógica dos professores articulada com o projeto pedagógico.

 Contextualização:  dá  sentido  social  e  político  a  conceitos  próprios  dos

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões

do  processo  didático.  A  organização  do  processo  de  ensino-aprendizagem  em  situações

próximas daquelas  nas quais os conhecimentos  serão utilizados,  facilita  o entendimento e

favorece a aprendizagem do estudante.

6 – OBJETIVOS

6.1 - OBJETIVO GERAL

O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga tem como objetivo geral, a tarefa

de proporcionar aos adolescentes, uma educação voltada para a valorização de ensinamentos

de valores éticos e morais, tão desprezados pela sociedade atual, possibilitando a formação de

cidadãos  capazes  de  compreender  a  realidade  de  modo  crítico,  buscando  e  garantindo  a

inserção social dos mesmos para que atuem com competência, dignidade e responsabilidade

na sociedade em que vivem, aprimorando o educando como pessoa ética, autônoma, crítica,

etc.  Propiciando assim o desenvolvimento  integral  do estudante  em seus aspectos  físicos,

psicológicos, intelectual, emocional e social, complementando assim, a ação da família e da

comunidade, atendendo as necessidades da pluralidade e diversidade cultural da atualidade de

nossos educandos.

6.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estabelecer  linguagem  coletiva  entre  todos  os  segmentos  da  escola  num

objetivo comum: ensino de qualidade e bom atendimento aos pais, com divulgação de dias e

horários de coordenação dos professores para consultas e esclarecimentos;

• Promover  atividades  extraclasses  que  visem  educação  através  de  cultura  e

socialização;
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• Manter o serviço de Orientação Educacional e a Sala de Recursos Generalista,

como elo entre todos os segmentos da escola, visando diagnóstico/resolução de problemas

sejam de aprendizagem ou de comportamento dos alunos;

• Viabilizar os encaminhamentos dos alunos com dificuldades de aprendizagens,

adaptativas e comportamentais  para a Orientação educacional priorizando os atendimentos

individuais e coletivos com vistas à prevenção;

• Elaborar o P.D.E. – Plano de Desenvolvimento da Escola.

• Elaborar e executar coletivamente todos os projetos.

• Atender  adequadamente  alunos  com  necessidades  especiais,  inclusive  no

aspecto de encaminhamento para a equipe de diagnóstico e atendimento específico;

• Valorizar a relação com a comunidade no processo de tomada de decisões com

a participação do Conselho Escolar e da Associação de Pais e Mestres;

• Estabelecer  e  manter,  entre  os  membros  da  escola,  clima  de  respeito  e  de

confiança mútua;

• Possibilitar um melhor relacionamento entre as pessoas da comunidade escolar;

buscar viver em harmonia; levar o estudante a analisar, discutir, vivenciar e propagar valores,

atitudes e comportamentos fundamentados em princípios humanitários;

• Promover uma educação voltada para o desenvolvimento integral do estudante,

preparando-o para o exercício da cidadania e o prosseguimento dos estudos;

• Contribuir com o desenvolvimento das capacidades de ordem cognitiva, física,

social, ética e estética;

• Promover a utilização do discernimento e do raciocínio lógico nas atitudes de

análise e síntese das diversas situações problemas a que está sujeito;

• Trabalhar  de  forma  interdisciplinar,  a  formação  e  o  resgate  dos  valores

familiares, proporcionar momentos de integração entre família e escola;

• Contribuir  para  o  processo  de  participação  social  e  política,  assim  como

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia, atitudes de

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças e a discriminação racial, respeitando o outro

e a si mesmo;

• Estimular  a  leitura  de  obras  literárias,  gibis,  jornais  e  outros  materiais

impressos, através de atividades prazerosas e diversificadas, promovendo o gosto pela leitura,

envolvendo alunos, direção, funcionários e comunidade;

• Desenvolver  hábitos  de  relacionamento  com  a  natureza,  mostrando  a

importância da vida.
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6.3 - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

 Propiciar  a  construção  de  conhecimentos,  consolidar  e  aprofundar  os

conhecimentos adquiridos nas etapas da Educação Básica dos Anos Finais;

 Preparar o aluno para o exercício da cidadania;

 Aprimorar o educando como pessoa, incluindo a formação ética;

 Desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico;

 Propiciar  o  desenvolvimento  integral  do  educando  em seus  aspectos  físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade;

 Contemplar a teoria e a prática no desenvolvimento dos eixos do currículo,

 Permitir  a  atuação do aluno como protagonista  do processo de ensino e  de

aprendizagem para que possa ser um cidadão participativo na sociedade.

7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS

Para efetivar uma educação pública democrática e emancipatória, o Centro de Ensino

Fundamental  19 de Taguatinga,  ao discutir  e apresentar as concepções que vigoram neste

documento retoma o Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Educação

do  Distrito  Federal.  Esse  currículo  incide  na  formação  de  uma  sociedade  mais  justa  e

desenvolvida  nos  aspectos  sociais,  culturais  e  econômicos.  E  a  partir  deste  projeto

pedagógico, construído com o coletivo desta instituição de ensino, o Currículo se expressa na

sua intencionalidade.

As rápidas transformações ocorridas na sociedade nas últimas três décadas refletem-

se em novas configurações culturais, novas formas de ser e estar na sociedade, interferindo

diretamente na prática educativa e influenciando as reformas educacionais. Nessa perspectiva,

a escola desempenha uma função social que necessita de um currículo que apresente uma

concepção de educação integral e a criação de condições por meio da educação para que o

estudante se humanize, apropriando-se também da cultura. Assim, o currículo precisa ser um

instrumento aberto em que os conhecimentos se dialoguem entre si, estimulando a pesquisa, a

inovação  e  a  utilização  de  recursos  e  práticas  pedagógicas  mais  criativas,  flexíveis  e

humanizadas. (Currículo de Ed. Básica, 2014, p. 21).

Uma  vez  que,  tendo  como  referência  o  Currículo  em  Movimento  da  Educação

Básica,  são  trabalhados  alguns  pressupostos  da  Teoria  Crítica  ao  questionar  o  que  pode

parecer  natural  na  sociedade,  incentivando  assim  a  crítica,  a  reflexão,  a  discussão,  a

construção coletiva de conhecimentos, etc.
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Alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica também fundamentam este documento.

Tal teoria propõe a análise dos processos de diferenças ao serem produzidos pelas relações de

desigualdades.  Ao  questionar  essas  diferenças,  são  propostos  como  eixos  transversais:

educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e

educação para e em direitos humanos.

O que se pretende é a emancipação pelo conhecimento no espaço concreto da sala de

aula  e  da  escola,  favorecendo  uma  aproximação  entre  o  conhecimento  universal  e  o

conhecimento local em torno de questões sociais que podem ser trabalhados como projetos

pedagógicos.

Contudo este presente projeto trabalha em consonância com os documentos básicos

da  SEEDF,  e  assim  coadunam  com  o  Currículo  em  Movimento  da  Educação  Básica,  a

Pedagogia  Histórico-Crítica  e  a  Psicologia  Histórico-Cultural  por  apresentarem elementos

objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, de acordo com os

princípios da Unidade Escolar. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, a prática social do estudante é ponto

de partida para a  problematização diária  na escola e  é transportada  para a  construção do

conhecimento científico.

 Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural favorece as interações e as resoluções

de problemas, pois a aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro.

8  - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

8.1 - PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Para tornar realidade uma educação dentro dos parâmetros educacionais de acordo

com o que estabelece as normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal em observância

às disposições da Lei N. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e Resolução 02/12 de 15 de

junho  de  2012,  o  CEF  19  de  Taguatinga,  respeitando  as  hierarquias  e  competências,

fundamenta-se nos seguintes princípios:

• Princípio da individualidade e da construção coletiva, pelo qual a escola deve

conscientizar-se de que a educação é a construção existencial de indivíduos e da coletividade,

onde cada cidadão tem o direito de ser o que é, e ao mesmo tempo, completar a realização do

grupo;

• Princípio da cidadania e do respeito à ordem democrática, pelo qual o sistema

contribui  para  a  participação  do  educando  na  vida  em  sociedade,  por  meio  de  ações
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pedagógicas que o levem à compreensão, criticidade, ética, responsabilidade, solidariedade e

respeito ao bem comum;

• Princípio da democratização do saber, pelo qual se possibilitará ao estudante a

apropriação e a transformação dos conhecimentos historicamente acumulados, como condição

necessária à construção de uma escola sintonizada com a atualidade e comprometida com uma

sociedade em mudança, mais justa, fraterna e solidária;

• Princípio  do  dinamismo  e  melhorias  progressivas,  pelo  qual  o  sistema  de

ensino  tenderá  a  tornar-se  laboratório  de  experiências  pedagógicas  em  um  movimento

permanente de interação com a realidade, visando aperfeiçoar-se qualitativamente;

• Princípio da gratuidade e obrigatoriedade da educação pública de qualidade;

• Princípio da fraternidade humana e solidariedades nacionais e internacionais,

pelo  qual  a  escola  colaborará  para  o  desenvolvimento,  no  educando,  da  consciência  de

convivência pacífica e ética entre os homens e as nações;

• Princípio da historicidade entre o passado e o presente, pelo qual se renovará

constantemente  o  sistema  de  ensino,  e  se  preservarão  os  valores  mais  significativos  das

tradições brasilienses e nacionais;

• Princípio do respeito à pessoa do educando, pelo qual é considerado centro de

toda ação educativa, como ser ativo e participante, construtor do seu presente e futuro, na

perspectiva do desenvolvimento máximo de suas potencialidades;

• Princípio da coparticipação, pelo qual, família, escola e comunidade envolver-

se-ão efetivamente na discussão e na definição de prioridades, estratégias e ações do processo

educativo enquanto instrumento essencial para a defesa da dignidade humana e da cidadania;

• Princípio  da  transcendentalidade,  pelo  qual  a  escola  contribuirá  para  a

discussão dos fins transcendentais da passagem do homem na terra, firmando um sistema de

valores éticos que, livre de quaisquer sectarismos e preconceitos, considerem a essencialidade

da natureza humana;

• Princípio da valorização dos profissionais da educação, pelo qual o sistema de

ensino oferecerá condições para o crescimento profissional e realizações pessoais, uma vez

que é agente de promoção de garantia na qualidade da educação.

9 - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Para o Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga, a avaliação não se restringe

a  mero  julgamento  sobre  fracassos  ou  sucessos  do  estudante,  e  sim,  uma  sustentação

pedagógica  onde  o  processo  é  contínuo  e  sistemático  por  meio  da  interpretação  do
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conhecimento  construído  pelo  aluno.  O  sistema  de  avaliação  visa  demonstrar  as

potencialidades  da  criança  e  do  adolescente,  tanto  no  desenvolvimento  dos  componentes

curriculares, como no seu papel de aluno em relação ao professor, aos colegas ou à escola.

A avaliação deverá estar em consonância com o Regimento Escolar, Currículo em

Movimento, a LDB e o Projeto Educativo desta Instituição de Ensino, sendo esta processual e

contínua,  observando  o  ser  humano  quanto  ao  seu  crescimento  individual  e  coletivo,

valorizando  seu  progresso e  o aprendizado  significativo,  assumindo um caráter  inclusivo,

tendo que infundir no aluno confiança em si mesmo e estimulá-lo a avançar sempre.

As avaliações serão realizadas por meio de: observações, relatórios, questionários,

tarefas de casa, atividades de sala de aula, perguntas, testes, avaliações bimestrais, avaliações

multidisciplinares, assiduidade, frequência, disciplina e participação.

As  avaliações  dos  projetos  serão  realizadas  com as  culminâncias,  verificando  os

erros e/ou acertos para que as ações possam ser reorganizadas ou mudadas quando for o caso;

buscar  sugestões  entre  os  participantes  para  enriquecer  o  projeto  e  para  incentivar  o

envolvimento do grupo.

Com a  participação  ativa  dos  estudantes,  é  possível  avaliar  que  o  envolvimento

efetivo faz parte  do sucesso do projeto,  e  esse é  o  termômetro  do mesmo e valorizamos

também a opinião dos pais e interessados.

Promover  por  meio  dos  projetos,  avaliações  multidisciplinares  e  contextualizadas

com os temas trabalhados, processo avaliativo de dependência, entre outros.

A avaliação também tem como objetivo levar os professores a práticas participativas

e construtivas, por meio das quais os estudantes sejam desafiados a se fazerem sujeito do

processo, o que amplia a necessidade de orientá-los a serem críticos e criativos, avaliados pelo

critério do pensar e recriar conhecimentos e não pela atitude receptiva e copiadora. 

9.1 – AVALIAÇÃO

A avaliação  no  âmbito  da  pedagogia  é  um processo  sistematizado  de  registro  e

apreciação dos resultados obtidos em relação a metas educativas estabelecidas previamente. É

o processo de diagnosticar, acompanhar e controlar. A avaliação abrange dois focos distintos:

a Escola, como Instituição, e o educando, em seu desempenho. Para isso, consideramos que a

avaliação do desempenho do educando é diagnóstica, cumulativa, processual e participativa; a

avaliação da escola ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem, no qual se faz

necessário  para  poder  avaliar  todos  os  níveis,  tem  a  função  de  reorientar  o  processo

pedagógico. 
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O sistema de avaliação visa demonstrar as potencialidades do adolescente, tanto no

desenvolvimento dos componentes curriculares, como no seu papel de aluno em relação ao

professor, aos colegas ou à escola.

Avaliação formativa é avaliar a ação do aluno como o sujeito a partir de um novo

sistema de aprendizagem, estimulando à autocrítica e mensurando as expectativas, o potencial

e as carências do aluno. Ela foi adotada como concepção e prática norteadora para a educação

básica e suas respectivas modalidades. Esse tipo de avaliação possibilita análise e apreciação

do processo de ensino e de aprendizagem oportunizando a progressão a progressão continuada

à progressão continuada e  assistida  das  aprendizagens  de todos os  estudantes  de maneira

responsável.  

Com a  participação  ativa  dos  estudantes,  é  possível  avaliar  que  o  envolvimento

efetivo faz parte  do sucesso do projeto,  e  esse é  o  termômetro  do mesmo e valorizamos

também a opinião dos pais e interessados.

A  avaliação  institucional  caracteriza-se  pela  análise  do  desenvolvimento  de  seu

projeto pedagógico, identificando recuos, avanços, possibilidades, redefinição de estratégias,

metas e responsabilidades de seus atores sociais  com o intuito de garantir  a qualidade do

trabalho escolar.

A reflexão deve ser coletiva e não centralizada apenas nas pessoas, mas, sobretudo,

em processos afirmadores ou reorientados da prática pedagógica tendo como referencial, o

Projeto Pedagógico.

A  avaliação,  Procedimentos  e  Instrumentos  Avaliativos  por  pares  ou  colegas  –

Consiste  em colocar  os  estudantes  avaliando uns  aos  outros,  ou realizando atividades  em

duplas ou em grupos. Esse procedimento potencializa a auto avaliação.

As provas  devem incluir  itens/questões  contextuais  e  instigantes.  Requer  análise,

justificativa, descrição, resumo, conclusão, inferência, raciocínio lógico. Enunciados devem

ser  elaborados  com  precisão,  sentido  no  contexto,  e,  em  determinados  casos,  incluírem:

imagem/figura, gráfico/tabela, textos, etc.

Estas devem ser elaboradas,  levando em conta os objetivos  de aprendizagem e o

nível em que se encontram os estudantes, definindo-se os critérios de avaliação que devem ser

comunicados aos estudantes ou, sempre que possível, escrito com sua participação.

O  Portfólio  também  é  um  procedimento  que  permite  ao  aluno  realizar  a  auto

avaliação para a aprendizagem. Deve ser acrescido de comentários ou reflexões sobre o que

aprende,  como aprende  e  por  que  aprende;  além de  favorecer  o  diálogo  com o docente,

possibilitando a realização de feedback constante.
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Os Registros Reflexivos permitem aos docentes e discentes o acompanhamento das

evoluções nas narrativas, bem como na auto avaliação de cada um que produz o registro.

Os Seminários, pesquisas, trabalhos de pequenos grupos devem ser orientados pelo

docente e avaliados por ele e pelos estudantes dentro dos critérios de avaliação.

A auto  avaliação oportuniza  ao estudante  analisar  seu desempenho e perceber-se

como corresponsável  pela aprendizagem. Podendo ser registrada de forma escrita ou oral.

Requer orientação do professor, a partir dos objetivos de aprendizagem e do reconhecimento

dos princípios éticos.

10 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O  trabalho  pedagógico  realizado  pelos  professores  é  organizado  por  uma

metodologia  de  trabalho  diversificado,  em  atendimento  as  diferentes  necessidades  e

expectativas dos alunos. A organização escolar conta com a atuação da equipe da Sala de

Recursos Generalista, composto por uma professora da área de códigos e linguagem e outra

na  área  de  exatas,  atendendo  os  alunos  semanalmente,  dando  atendimento  ao  professor,

conversa com os responsáveis e encaminhamentos devidos.  A Unidade escolar também conta

com o serviço de Orientação Educacional composto por uma professora que atende aos alunos

encaminhados pelos professores e direção, faz relatórios dos alunos atendidos pela sala de

apoio e/ou em terapia psicológica, convoca os pais para maiores esclarecimentos e organiza

coletivas  de  acordo  com  temas  selecionados  por  necessidades  da  equipe  de  direção  ou

solicitação dos professores.

Semanalmente,  nas coletivas há o momento didático/  pedagógico,  para garantir  o

atendimento  às  necessidades  pedagógicas  dos  alunos  que  foram  mapeadas  através  de

avaliações  diagnósticas  periódicas.  Através  destas  reflexões  provenientes  da  avaliação

formativa  que  integramos  as  várias  áreas  de  conhecimento  ao  desenvolvimento  de  temas

transversais, oportunizando assim a constituição do saber aliado ao exercício da cidadania

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

contextualizada.

Com o estudo do currículo, aliado à prática docente, podemos subsidiar a escola na

seleção e na organização de conteúdos relevantes a serem trabalhados ao longo de cada ano

letivo, pautado nos eixos educar, cuidar, letrar e atender as diversidades, nas bases legais da

educação  básica,  bem  como  as  competências,  as  habilidades  e  os  conteúdos  a  serem

desenvolvidos.
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A prática pedagógica deve ser integrada, reflexiva e contextualizada. Sendo assim, os

eixos transversais favorecem uma organização curricular focada em temas e conteúdos atuais

e relevantes socialmente. Os conteúdos são organizados em torno de determinada ideia ou

eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores e

estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada.

São os eixos transversais:

 Educação para a Diversidade: Com base na natureza das diferenças. Pensar

uma educação para a diversidade significa na prática, reconhecer a existência da exclusão no

ambiente escolar; buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão; repudiar toda

e  qualquer  atitude  preconceituosa  e  discriminatória;  considerar,  trabalhar  e  valorizar  a

diversidade presente no ambiente escolar, pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do

processo; pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre

os diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica brasileira.

 Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos:  a Cidadania é a

relação do indivíduo como o Estado (relação jurídica e política – direitos e deveres definidos

na legislação). Os Direitos Humanos são os direitos aceitos universalmente.

 Educação para a Sustentabilidade: constitui a relação entre os seres humanos

e  o  meio  ambiente.  Sugere  um  fazer  pedagógico  que  busque  a  construção  de  cidadãos

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

próximas gerações.

Para atender esta proposta, se faz necessário a implementação do Currículo integrado

em que os conteúdos mantêm relação entre si e podem ser desenvolvidos em torno destes

eixos  transversais  e  de  outros  eixos  integradores  indicados  pelas  Diretrizes  Curriculares

Nacionais.

10.1 – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO:

O Ensino Fundamental terá jornada anual de 200 dias letivos e diários de 5 horas de

trabalho  efetivo  na  escola.  Nesta  modalidade,  o  estudante  deverá  ser  capaz  de  articular

conhecimentos para a resolução de problemas e/ou situações, mostrar aquisição das seguintes

competências:

• Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é destinatário

direto ou indireto;
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• Ler automaticamente diferentes textos dos gêneros previstos para estas séries,

sabendo identificar aqueles que correspondem às suas necessidades;

• Utilizar a linguagem para sentimentos, experiências e ideias;

• Utilizar a linguagem oral com eficácia, começando a adequá-la a intenções e

situações comunicativas que requeiram o domínio de registros formais;

• Produzir textos escritos, coesos e coerentes, dentro dos gêneros previstos para

as séries, revisando-os com ajuda do professor até considerá-lo suficientemente bem escrito;

• Identificar  os  conhecimentos  matemáticos  como  meio  para  compreender  e

transformar o mundo à sua volta;

• Fazer  observações  sistemáticas  de  aspectos  quantitativos  e  qualitativos  do

ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles,

utilizando para isso o conhecimento matemático;

• Resolver  situações-problema,  sabendo  validar  estratégias  e  resultados,

desenvolvendo formas de raciocínio e processos;

• Comunicar-se matematicamente;

• Sentir-se  seguro  da  própria  capacidade  de  construir  conhecimentos

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções;

• Observar,  registrar  e  comunicar  algumas  semelhanças  e  diferenças  entre

diversos ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e

características específicas dos diferentes ambientes;

• Reconhecer algumas semelhanças e diferenças sociais, econômicas e culturais,

do seu dia-a-dia, tanto no convívio escolar como na comunidade, comparando acontecimentos

no tempo, tendo como referência: anterioridade, posteridade e simultaneidade;

• Expressar  e  saber  comunicar-se  em  arte  mantendo  uma  atitude  de  busca

pessoal  e/ou  afetiva,  articulando  a  percepção,  a  imaginação,  a  orientação,  a  emoção,  a

sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas;

• Participar de atividades corporais, reconhecendo e respeitando algumas de suas

características físicas e de desempenho motor.

A  organização  curricular  deve  proporcionar  discussão  e  reflexão  da  prática

pedagógica para além da sala de aula, ampliando a toda unidade escolar e sua comunidade,

como exercício de planejamento coletivo e de ação concreta da proposta pedagógica,  uma

educação que busque ensinar na perspectiva de instigar, provocar, buscar o desejo de aprender

por  meios  das  relações  que  possam  ser  estabelecidas  entre  conteúdos  e  a  realidade  dos

estudantes. 
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Nessa  perspectiva,  o  Currículo  em  Movimento  para  Educação  Básica  da  SEDF

valoriza o papel da apropriação da experiência histórico-cultural no desenvolvimento psíquico

dos indivíduos.

-Enriquecer os conteúdos com a introdução de projetos e atividades do interesse da

comunidade, inclusive mediante pesquisa de campo na busca de costumes, valores e outras

especificidades regionais e locais; 

-Propiciar  situações  que favoreçam as  relações  de diálogos entre  os  membros da

comunidade escolar, visando à formação da cidadania; 

-Exercitar  a  interdisciplinaridade  como forma de contextualização dos  conteúdos,

associando-os também à prática social; 

-Cultivar a diversidade de fontes de informação e recursos tecnológicos, enfatizando

o  caráter  relativo  do  conhecimento  e  as  ferramentas  para  sua  constante  atualização  e

recriação; 

-Abordar  profissionalização,  economia  e  mercado  de  trabalho  em  perspectiva

contextualizada e global; 

-Respeitar os níveis de interesse e de aprendizagem do aluno. 

O currículo será constantemente aprimorado com a integração de outras fontes de

influências  educativas,  como  mídia,  família  e  igreja,  para  o  processo  de  construção  de

significado dos conteúdos, preparando os alunos para um mundo tecnológico e em constante

transformação.

 10.2 – ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E DOS ESPAÇOS

Em  relação  à  Organização  dos  tempos  e  espaços  da  escola,  o  CEF  19  segue  a

distribuição prevista na Matriz Curricular do Ensino Fundamental, organizada de acordo com

os dispositivos da Lei 9394/96 e Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede

Pública de ensino do Distrito Federal. 

O ano letivo  é  composto por  200 (duzentos)  dias  letivos,  divididos  em 04(quatro)

bimestres com 50(cinquenta) dias em cada um. Diariamente as aulas são divididas em 06(seis)

horários, sendo 45(quarenta e cinco) minutos cada um dos horários. Os horários são feitos de

acordo com a carga horária de cada disciplina e observando os números de professores para

não haver choque nos horários.
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 A grade horária de cada disciplina/componente curricular dos Anos Finais é composta

da seguinte maneira:

Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga - 200 dias letivos
Turno: Matutino 

Partes do Currículo
Componentes
Curriculares

Séries

6º ano 7º 
ano

8º ano 9º ano

Base Nacional
Comum

Língua Portuguesa 5 5 5 5

Matemática 5 5 5 5

Ciências 4 4 4 4

História 3 3 3 3

Geografia 3 3 3 3

Educação Física 3 3 3 3

Arte 2 2 2 2

Inglês 2 2 2 2

SUBTOTAL 27 27 27 27

Parte Diversificada

Projeto I: Diversidade e 
Cidadania

1 1 1 1

Projeto II: 
Sustentabilidade

1 1 1 1

Projeto III: Análise textual 1 1 1 1

TOTAL SEMANAL DE AULAS 30 30 30 30

Além das disciplinas da Base Nacional Comum a Matriz Curricular do CEF 19 conta

com a parte diversificada para as turmas do 6º ao 9º anos através de projetos pré-definidos no

início do ano letivo para contemplar as necessidades da escola.

A parte diversificada, PD I, tem uma proposta na qual vem de encontro com o objetivo

maior do nosso PP, que é a valorização de ensinamentos de valores éticos e morais visando à

formação integral de cidadãos responsáveis.

Já a parte diversificada II, PD II, busca a orientação e conscientização dos alunos em

relação ao meio  ambiente,  tendo-os  como multiplicadores  em sua comunidade,  com uma

visão  da  sustentabilidade,  com o  objetivo  de  preservação  para  a  sobrevivência  de  nosso

planeta.
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Em relação à parte diversificada III, PD III, trabalha-se de forma mais aprofundada a

prática da leitura e da escrita por meio da Análise textual devido às dificuldades evidenciadas

na utilização da língua oral e escrita.

No decorrer do ano letivo dinamizamos a Coordenação Pedagógica para avaliação e

redefinição  dos  projetos  apresentados,  para  que  as  ações  educativas  desenvolvam  com

sucesso.

10.3 - RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE

No início do ano letivo a comunidade escolar recebe um questionário informativo

sobre a  situação familiar  do aluno.  Este  instrumento é  utilizado pela  escola para orientar

diversas práticas, entre elas a definição de alguns projetos.

Posteriormente, é realizada com a comunidade escolar uma primeira reunião, a fim

de apresentar a equipe da escola e o planejamento pré-definidos na semana pedagógica e que

ocorrerá durante o ano: a estrutura de avaliação e acompanhamento, presentes nos projetos

interdisciplinares  e  nas  atividades  referentes  à  composição  das  notas  bimestrais,  normas

disciplinares e questões referentes ao Regimento Escolar.

Faz-se também ainda nesta reunião um trabalho de sensibilização para à participação

nos projetos a serem desenvolvidos.

Os  pais  e/ou  responsáveis  também  são  convidados  a  participar  das  reuniões

bimestrais e/ou extraordinárias para tratar de assuntos referentes aos estudantes, atendimentos

individualizados  e  encaminhamentos  de  acordo  com  as  necessidades  apresentadas  pelos

alunos, detectadas pelos professores durante o processo educativo e divulgadas /discutidas no

Conselho de Classe e Conselho Escolar.

11 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP

Sabemos  da  importância  que  a  escola  tem em abrir  espaço para  participação  de

todos, conscientizando-os sobre direitos e deveres de cada pessoa, dentro de seu segmento,

tendo regras claras, direcionando o trabalho de forma planejada. Com isso há Gestões para o

bom andamento da Instituição de Ensino.

11.1 – GESTÃO PEDAGÓGICA

Na gestão pedagógica temos além da Equipe diretiva (diretor, vice-diretora, 

supervisora pedagógica, duas coordenadoras e um coordenador da Educação Integral), fazem 
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parte os professores regentes e readaptados, duas orientadoras educacionais e duas professoras

da sala de recursos generalista, uma professora na área de código e linguagens e outra na área 

de exatas.

POTENCIALIDADES: Avaliação, atualização e enriquecimento do currículo, das

Diretrizes; Análise dos resultados da avaliação dos alunos; Ações da escola articuladas ao PP.

DIFICULDADES: Dados,  Gráficos,  (sobre  a  aprendizagem)  resistências  às

mudanças de metodologias e instrumentos de avaliação.

A ESCOLA QUE PRETENDEMOS: Uma Gestão democrática que avalie sempre

suas ações para reorientar as atividades sempre que necessário.

O QUE VAMOS FAZER-AÇÕES: Em reuniões específicas disponibilizar dados,

gráficos sobre aprendizagem dos alunos por série e disciplinas aprimorando assim o processo

de avaliação; acompanhamento da equipe pedagógica nas ações executadas pelos professores

e a coerência destas ações com o PP através de relatórios ou observações; socialização dos

critérios de avaliação com toda a comunidade escolar em reuniões. 

11.2 - GESTÃOADMINISTRATIVA

Na gestão administrativa, estão envolvidos, além da equipe gestora, os representantes

de todos os segmentos escolares, juntamente com a diretora, tesoureira e presidente do Caixa

Escolar.

a) OBJETIVOS
PRIORITÁRIOS:

b) METAS PRIORITÁRIAS:
Tentar atingir as metas em sua totalidade,
ou seja, 100%.

-Assegurar  a  transparência  dos
recursos administrativos;

-  Expor  as  documentações  dos
procedimentos administrativos;

-  Garantir  atendimento
adequado aos servidores da escola;

- Identificar possíveis entraves ou
insatisfação dos funcionários;

-  Melhorar as condições físicas
da escola e

-  Encontrar  mecanismos  de
superação para as insatisfações;

-  Garantir  os  recursos
pedagógicos.

- Utilizar as verbas PDAF, PDDE
e recursos arrecadados com eventos, para
melhorar a estrutura física da escola e
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-  Aperfeiçoar  e  renovar  os
recursos tecnológicos necessários para o
bom funcionamento da escola.

-  Avaliar  as  ações  pedagógicas
para  melhor  atender  os  recursos  por  elas
utilizados.

A  gestão  administrativa  também  está  relacionada  com  os  recursos  materiais

necessários para o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas na escola, que possui: 03

microcomputadores (dois na secretaria e um no apoio administrativo), 02 computadores na

sala de recursos, um na direção e um na supervisão pedagógica, no qual os professores podem

acessar a internet para retirarem material pedagógico. No laboratório de informática há 20

computadores de uso dos alunos da educação integral, 01 duplicador, 07 televisões, 01 data

show,  01  tela  retrátil,  01  projetor,  03  impressoras,  mapas,  globos,  materiais  esportivos,

microfone, aparelho de som (mini-system), sistema de som ambiente, 01 videocassetes, 03

DVDs,  armários  e  arquivos,  02  freezers,  03  geladeiras,  01  fogão  doméstico,  01  fogão

industrial, 01 forno elétrico e 01 micro-ondas.

Na área interna da escola, existe um estacionamento fechado com portão automático

acionado  por  controle  remoto;  uma  área  ou  pátio  na  entrada  da  escola,  uma  quadra

poliesportiva sem cobertura destinada a aulas de educação física, recreação e realização de

jogos; um pátio coberto destinado ao refeitório e à realização de eventos comemorativos.

Os  recursos  materiais  disponíveis  têm  a  meta  e  o  objetivo  de  proporcionar  aos

funcionários e principalmente aos alunos e comunidade, um ensino de maior qualidade com

recursos variados, que podem ser melhores, que proporcionam metodologias variadas.

11.3- GESTÃO DE PESSOAS

• 01 Diretor

• 01 Vice-Diretora

• 01 Supervisora Pedagógica

• 01 Chefe de Secretaria

• 02 Técnicos de Gestão Educacional

• 06 Assistentes de Gestão educacional

• 03 Coordenadores  Pedagógicos  (01 coordenador da  Educação Integral  e  02

coordenadores gerais)

• 03 Apoios da coordenação pedagógica

• 29 Professores regentes

• 02 Orientadoras Educacionais

• 02 Professores da Sala de Recursos Generalista

• 01 Monitora
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• 02 Agentes de Portaria (sendo 01 cedido pelo S.L.U. E 01 readaptado)

• 02 Merendeiras terceirizadas

• 07 Funcionários Terceirizados de Conservação e Limpeza

• 03 Vigias

• 08 Educadores Sociais  Voluntários (sendo 04 na Educação Integral e 04 no

Ensino Especial)

POTENCIALIDADES: Gestores, Professores, Funcionários, Pedagogos, Discentes,

Pais, etc

DIFICULDADES: Resistência  às  mudanças,  compromisso  dos  pais  e  Instâncias

Colegiadas com o PP e a vida escolar como um todo.

A  ESCOLA  QUE  PRETENDEMOS:  Participativa,  motivada,  valorizada  com

muito compromisso e integração entre toda a comunidade escolar. 

O QUE VAMOS FAZER - AÇÕES: Valorizar, motivar e agregar a comunidade

escolar através de projetos que acontecerão dentro e fora da escola; Proporcionar momentos

para reuniões e palestra com temas diferenciados a toda a comunidade escolar, principalmente

com membros do conselho escolar; Oferecer oportunidades a toda comunidade para conhecer

a importância do PP; trazer para a escola a contribuição de profissionais de diversas áreas

(psicólogos,  sociólogos,  médicos,  etc.)  para  falar,  dialogar  sobre  liderança  e  motivação;

elaborar atividades culturais e esportivas envolvendo pais, alunos, professores, funcionários e

comunidade em geral, integrando assim a escola à comunidade; oportunizar a participação dos

professores, em cursos de formação continuada para aprimorar seus conhecimentos.

11.4 - GESTAO FINANCEIRA

O CEF 19 de Taguatinga busca suprir suas dificuldades financeiras, não só com os

recursos governamentais, mas, também, com a promoção de eventos para angariar fundos e a

participação da APM (Associação de Pais e Mestres), composta por pais e professores, atua

como instituição de apoio à Direção. Tais recursos são usados na manutenção da rede física e

na complementação da merenda escolar.

A Unidade de Ensino tem como mantenedora a Secretaria de Estado de Educação e

recebe  recursos  do  FNDE-PDDE –  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  e

PDAF (Caixa Escolar).

30



Os  recursos  financeiros  serão  destinados  a  comprar  materiais  pedagógicos  para

melhoria das aulas e eventos, compra de materiais de limpeza, melhoria e conservação do

espaço físico e compra de equipamentos elétricos e eletrônicos.

POTENCIALIDADES: PDAF, PDDE. 

DIFICULDADES: Verbas insuficientes.

A ESCOLA QUE PRETENDEMOS: Escola de qualidade educacional e excelente

espaço físico e com maior autonomia para os gastos dos recursos financeiros.

O QUE VAMOS FAZER -  AÇÕES: Elaborar  projetos  e  pleitear  novas  verbas

através  de  cota  extra  para  reforma,  ampliação,  manutenção  do  prédio  e  equipamentos  e,

adequação do espaço físico; avaliar anualmente através de pesquisa o atendimento ao público;

executar o plano de aplicação das verbas enviadas para a escola nas mais diferentes cotas,

seguindo assim a decisão do colegiado: Conselho Escolar.

11.5 - GESTÃO PARTICIPATIVA

A Instituição de Ensino tem uma gestão participativa em consonância com :

 Caixa Escolar, que constitui unidade executora representativa da comunidade

escolar, responsável pelo recebimento e execução dos recursos transferidos pelo Governo em

favor da Escola, sujeita às normas do órgão competente da SEEDF, sujeita à fiscalização e

obedecendo a disciplina normativa do TCU.

 Conselho  Escolar  constitui-se  em  colegiado,  de  natureza  consultiva  e

deliberativa,  sendo  o  órgão  máximo  do  estabelecimento  de  Ensino  e  preconizado  por

Regimento, respeitando a legislação vigente e a regulamentação do Conselho de Educação do

Distrito  Federal.  É  composto  de  07  membros,  sendo  esses:  02  (dois)  representantes  do

segmento de professores, 02 (dois) representantes do segmento da carreira de educação, 02

(dois) representantes do segmento de Estudantes, 02 (dois) representantes do segmento de

pais de alunos devidamente matriculados na escola e o diretor da escola. O Conselho tem a

função de deliberar sobre a aplicação de verbas públicas, aprovar calendário escolar e demais

assuntos de interesse geral da comunidade, juntamente com a Direção.

POTENCIALIDADES: Comunidade  Escolar,  Conselho  Escolar,  Conselho  de

Classes/séries.

DIFICULDADES: Devido  a  sua  vida  particular,  principalmente  pelo  trabalho

diário,  os  membros  do  Conselho  e  comunidade  Escolar,  muitas  vezes  não  conseguem

participar efetivamente da vida escolar, das reuniões e capacitações.
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A ESCOLA QUE PRETENDEMOS: Participação ativa de todos os membros das

instâncias colegiadas, pais e comunidade escolar.

AÇÕES:  Reuniões,  conversas  informais  em  horários  e  dias  diferenciados

proporcionando assim uma maior participação; coleta de sugestões dos membros; convite para

participarem das atividades extraclasses. Em todos os encontros disponibilizar o Regimento

Interno e as conquistas dos nossos alunos.

12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO  PEDAGÓGICO 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico acontecerão, no decorrer do

ano letivo,  nos espaços de coordenação pedagógica,  nas reuniões de pais ou responsáveis

envolvendo  alunos,  professores,  equipe  pedagógica.  Dar-se-á  por  meio  da  avaliação

institucional  que  se  destina  a  analisar  o  desenvolvimento  das  propostas  construídas,

identificando  suas  fragilidades  e  potencialidades  a  fim de  que  se  garanta  a  qualidade  do

trabalho escolar. A forma de registro da avalição desse processo se dará através de anotações

em atas e reuniões e se necessário serão feitas alterações no processo de construção do Projeto

Pedagógico.

13 – PROJETOS ESPECÍFICOS

13.1 - PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS:

Os  objetivos  a  seguir,  foram  desenvolvidos  com  o  objetivo  de  atingir  as  metas

propostas nos projetos em evolução. São eles:

 Sistematizar, interdisciplinarmente, a aprendizagem por meio das sequências
didáticas planejadas quinzenalmente nas coordenações setorizadas;

 Valorizar  e  estimular  as  individualidades  promovendo  atividades  que
potencializem as habilidades de cada um;

 Trabalhar temas transversais que incluam as diferenças;
 Incentivar  a  participação  dos  docentes  em cursos  de  formação continuada

promovida pela EAPE e outros;
 Promover  formação  em  lócus  nas  coordenações  coletivas  realizadas  às

quartas-feiras;
 Instaurar acompanhamento sistemático pedagógico em coordenações;
 Compartilhar experiências pedagógicas exitosas entre os docentes através de

encontros específicos para tal fim;
 Elaborar  e  executar  projetos  significativos  e  atuais,  onde  os  estudantes

desenvolvam a capacidade de aprender e o gosto pela aprendizagem;
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 Proporcionar atividades que envolvam os alunos de forma cooperativa;
 Incentivar a Prática de Esportes e a participação dos alunos nas atividades da

Educação Integra, em horário contrário realizam o CID de Handebol. 
 Conscientizar os nossos alunos da importância do esporte junto aos estudos.
 Preencher o tempo ocioso.
 Orientar e ensinar a prática esportiva como meio de socialização, interação e

educação.
 Descobrir  novos  talentos  e  dar  ênfase  aos  alunos  atletas  a  participarem de

várias competições.
 Promover recreação e lazer.

13.2-PRINCIPAIS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DOS PROJETOS

Os projetos terão como foco principal o desenvolvimento dos estudantes tanto no

campo cognitivo e psicomotor quanto no desenvolvimento social. 

De  acordo  com  os  índices  do  IDEB  (Índice  do  Desenvolvimento  da  Educação

Básica) de 2013, a escola teria que ter alcançado a meta de 5,8, portanto o índice foi de 5,7. 

Visando aumentar o índice do IDEB da escola, foram planejados projetos para que o

aluno progrida cognitivamente  e  sejam sanadas  possíveis  dificuldades  que venham ter  no

aprendizado.

Em alguns projetos,  o objetivo principal  é incentivar  a leitura para que assim os

estudantes  aumentem  o  vocabulário,  conheçam  vários  estilos  literários  e  adquiram

conhecimentos em todas as áreas (conhecimentos gerais). Tais como:

• Estudar para a vida, Educação Integral, O Aprender Lúdico e Virtual.

Os projetos a serem trabalhados no ano letivo de 2019 propiciam a participação ativa

dos  estudantes  com necessidades  educacionais  especiais.  Os  professores  e  a  escola  estão

preparados para atender a estudantes que necessitem de atendimento ou atenção especial.

O CEF 19 propicia aos estudantes contato com novas práticas de ensino de acordo

com as  possibilidades  da  instituição.   No  laboratório  de  informática  o  aluno  entrará  em

contato com o mundo informatizado, de estudantes que nunca teve oportunidade ou interesse.

A  internet  trará  aos  estudantes  oportunidades  de  conhecer  outras  culturas,  além  de

proporcionar pesquisas escolares. 

Outro  projeto,  como  o  de  Datas  Comemorativas,  proporcionam  ao  estudante  o

conhecimento de várias culturas, além de mostrar o próprio desenvolvimento e participação

no desenvolvimento educacional e interdisciplinar.

13.3 - PROJETOS EM EXECUÇÃO

• PROJETO DATAS COMEMORATIVAS
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• PROJETO DISCIPLINAR I – DIVERSIDADE, VALORES E CIDADANIA
• PROJETO DISCIPLINAR II - SUSTENTABILIDADE
• PROJETO DISCIPLINAR III – ANÁLISE TEXTUAL
• PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL
• PROJETO FEIRA CULTURAL
• PROJETO  JINCEF  (JOGOS  INTERNOS  DO  CENTRO  DE  ENSINO

FUNDAMENTAL)
• PROJETO O APRENDER LÚDICO E VIRTUAL
• PROJETO DE TRANSIÇÃO (REMANEJAMENTO NATURAL) 5º ANOS E

9° ANOS

 QUADRO  SÍNTESE  DOS  PROJETOS  INDIVIDUAIS,  EM  GRUPOS  E/OU
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA UNIDADE ESCOLAR

TÍTULO DO

PROJETO

                                  1 - PROJETO DATAS COMEMORATIVAS

APRESENTAÇÃO

/JUSTIFICATIVA

A necessidade do conhecimento das culturas existentes no nosso país, a integração entre

os alunos e o trabalho nas diversas áreas de Artes, leva os alunos a confeccionar materiais

e apresentações que serão expostos para a comunidade.
PÚBLICO ALVO Alunos do 6º ao 9º anos e comunidade escolar.

RECURSOS

HUMANOS

 Pais;

 Alunos;

 Professores;

 Coordenadores; 

 Direção

RECURSOS

MATERIAIS

 Cartolinas;

 Tintas;

 Tesoura;

 Aparelho de som;

 Microfone;

 Livros;

 Ornamentação;

Figurino.
RECURSOS

FINANCEIROS

PDAF/PDDE.

OBJETIVO

GERAL

Incentivar  a  pesquisa  em  vários  meios  de  comunicação,  a  produção  de  texto  e  a

socialização.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Comemorar datas específicas;

 Conhecimento de várias culturas;

 Estudo de História;

 Desenvolver o espírito cívico devido a algumas datas comemoradas;

Socialização entre os alunos de várias turmas e idades.
METODOLOGIA/

DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

 Leituras diversas;

 Produções de texto;

 Dramatizações;

34



 Confecções de cartazes;

 Interpretação de músicas;

 Desenhos;

 Exposição de trabalhos realizados.

Serão trabalhadas coletivamente as seguintes datas:

Semana da boa alimentação;

Páscoa;

Aniversário do CEF 19;

Aniversário de Taguatinga;

Semana de Educação para Vida;

Dia da Matemática;

Festa Junina;

Folclore;

Semana ANEE`s

Feira Cultural;

Dia da Consciência Negra

Festa da Família;
CRONOGRAMA

DE TRABALHO

O ano letivo todo, de acordo com as datas comemorativas.

RESULTADOS

ESPERADOS

O envolvimento e participação de todos.

AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Durante e após cada evento, os alunos serão avaliados através do seu comportamento, 

atitudes e desenvolvimento das atividades propostas.

TÍTULO DO
PROJETO

2 - PROJETO DISCIPLINAR I – DIVERSIDADE, VALORES E
CIDADANIA

APRESENTAÇÃO
/

JUSTIFICATIVA

Em virtude dos acontecimentos registrados no ano anterior, fez-se mister a criação de
uma disciplina que englobasse o desenvolvimento social e emocional de cada indivíduo
pertencente ao corpo discente, reestruturando sua personalidade e promovendo o seu
crescimento global.

PÚBLICO ALVO Alunos dos 6 º ao 9º anos.

RECURSOS
HUMANOS

Alunos, professores e coordenadores.

RECURSOS
MATERIAIS

 Textos informativos,
 TV e DVD, Aparelho de som, 
 Cola, papel, tesoura, ente outros e
 Atividades relacionadas.

RECURSOS
FINANCEIROS

PDAF/PDDE.

OBJETIVO
GERAL

Expor e discutir sobre respeito, solidariedade, justiça, amor ao próximo, diálogo entre 
outros

OBJETIVOS  Desenvolver atitudes proativas de respeito e cidadania.
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ESPECÍFICOS
 Reconhecer o outro, criando empatia e valorizando suas qualidades.
 Desenvolver as potencialidades individuais dos educandos.
 Prevenir os diversos tipos de comportamentos inadequados e modificá-los.

METODOLOGIA/

DESCRIÇÃO DA
ATIVIDADE

 Leituras de textos informativos;
 Atividades artísticas envolvendo a criatividade;
 Confecção de cartazes e murais;
 Filmes relacionados;
 Músicas;
 Exposição de trabalhos realizados;

CRONOGRAMA

DE TRABALHO

Durante o ano letivo

RESULTADOS

ESPERADOS

O envolvimento e participação de todos

AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Durante e após cada evento, os alunos serão avaliados através do seu comportamento, 

atitudes e desenvolvimento das atividades propostas.

TÍTULO DO
PROJETO

3 - PROJETO DISCIPLINAR II – SUSTENTABILIDADE

APRESENTAÇÃO
/JUSTIFICATIVA

Considera como medida de prevenção e conservação do meio ambiente a reutilização de

materiais descartáveis, pois o acumulo de embalagens aumenta os resíduos sólidos que

poluem o meio ambiente. Já o descarte de materiais plástico, vidro e pneus podem ficar

centenas de anos no ambiente causando graves danos, com a reciclagem desses materiais

estaremos contribuindo para a conservação dos recursos naturais. 
PÚBLICO ALVO Alunos do 6º ao 9º anos.

RECURSOS
HUMANOS

Alunos, professores e coordenadores.

RECURSOS
MATERIAIS

 Cartolinas;

 Tesoura;

 Lápis e borracha;

 Textos informativos;

 Papéis;

 Materiais reclicáveis. (caixas, vidros, latas, garrafas PET, entre outros.)
RECURSOS

FINANCEIROS
PDAF/PDDE.

OBJETIVO
GERAL

Despertar nos alunos o interesse pela conscientização ambiental, fazendo com que eles se

tornem multiplicadores do conhecimento adquirido. 

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conscientizar os alunos sobre a importância da reutilização de objetos.

 Reutilizar materiais que são prejudicais ao meio ambiente.

 Explicar  a  importância  da  conservação  de  água  e  do  solo  para  as  futuras

gerações.

 Informar e mobilizar a comunidade sobre a importância do projeto.
METODOLOGIA/

DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

Este  projeto  será  implantado  seguindo  algumas  etapas  como:  trabalhar  a  questão

ambiental  dentro  do  conteúdo  de  ciências  naturais  abordando  a  conservação  e

preservação ambiental com debates, textos, vídeos e reportagens atuais; Além de abordar

a  importância  dos  três  R’s  –  Reduzir,  Reciclar  e  Reutilizar;  Após  a  conscientização

teórica será feita a coleta do material a ser usado no projeto como as garrafas pet e as
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embalagens de leite (caixinhas),caixinha de suco, papelão, latinha de alumínio e etc. que

deverão ser doados pela comunidade escolar e coletados durante o intervalo pelos alunos

responsáveis pelo projeto.

A produção será feita com material acessível e de baixo custo como: Papel, garrafas de

vidro ou de plástico, caixinhas de suco, tampa de garrafas, embalagens de balas e etc.

Estes materiais serão usados para a produção de brinquedos, objetos de decoração, outros

como porta joias, lápis e porta retratos, outros ainda poderão ser usados como bolsas,

carteiras e etc. Dependerão da criatividade de cada aluno.
CRONOGRAMA

DE TRABALHO

Durante todo o ano letivo, a partir do segundo bimestre.

RESULTADOS

ESPERADOS

Despertar  nos  alunos  a  consciência  ambiental  para  o  uso  racional  de  materiais

descartáveis com a ênfase na importância dos três Rs, reciclar, reutilizar e reduzir. 
AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Bimestralmente nas provas, nos projetos e exposições. 

TÍTULO DO
PROJETO

4 - PROJETO DISCIPLINAR III –ANÁLISE TEXTUAL

APRESENTAÇÃO
/JUSTIFICATIVA

Necessidade de melhorar o desenvolvimento da leitura, escrita e raciocínio, integrando
com diferentes áreas do conhecimento.

PÚBLICO ALVO Alunos do 6º ao 9º anos.
RECURSOS
HUMANOS

Alunos e professores.

RECURSOS
MATERIAIS

Livros de literatura, poesias, revistas, jornais, gibis e textos informativos.

RECURSOS
FINANCEIROS

PDAF/PDDE.

OBJETIVO
GERAL

Integração das diferentes áreas de conhecimento abordando temas ligados à vida social.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Promover atividades a fim de estimular a leitura e reflexão crítica de diferentes
fontes  de  informações,  valorizando  as  próprias  ideias  e  expressando  com
criatividade;

 Perceber a escrita e a leitura como fundamental para ampliar o conhecimento de
mundo, os significados, a criatividade e a eficácia discursiva e artística;

 Despertar o gosto pela escrita;
 Produzir diferentes tipos de textos;
 Trabalhar ritmos e oralidade;

METODOLOGIA/
DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

 Leituras;
 Atividades artísticas com produções de textos;
 Confecção de cartazes e murais;
 Pesquisas;
 Músicas;
 Exposição de trabalhos realizados;
 Confeccionar histórias em quadrinhos, jornais e livros

CRONOGRAMA

DE TRABALHO

Durante o ano letivo.

RESULTADOS

ESPERADOS

Que os alunos despertem o gosto pelos diversos tipos de gêneros literários e produzam

textos de acordo com o tema.

AVALIAÇÃO

DOS

Através de atividades avaliativas durante o bimestre.
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RESULTADOS

TÍTULO DO
PROJETO

5 - PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL

APRESENTAÇÃO
/

JUSTIFICATIVA

Este  projeto  foi  elaborado  com  intuito  de  melhorar  o  desempenho  escolar  dos

estudantes, por meio de atividades lúdicas que incentivem a aprendizagem e um melhor

convívio social.

As atividades escolhidas trabalharão o estudante como um todo: corpo, criatividade,

cognitivo e a socialização.

PÚBLICO ALVO
Alunos do 6º ao 9º anos que possuam dificuldades de aprendizagem, já diagnosticados

por meio do teste da psicogênese e exercícios avaliativos.
RECURSOS
HUMANOS

Coordenador, servidores, voluntários, professores, direção, alunos e orientadora

RECURSOS
MATERIAIS

Lápis, caneta, borracha, cadernos, atividades xerografadas, jogos, computadores, bolas,

quadra de esporte, TV, DVD, livros, entre outros.
RECURSOS

FINANCEIROS
Recursos do PDAF/PDDE.

OBJETIVO
GERAL

Pretende-se com este projeto alcançar as metas previstas pelo GDF/SEE junto às metas

do Projeto Pedagógico da escola.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Diminuir a evasão escolar;

 Proporcionar atividades que afastem os estudantes de ambientes que não são propícios a

aprendizagem;

 Estimular a criatividade dos alunos;

 Promover  a  integração  comunidade-escola  permitindo  que  os  pais  participem

efetivamente da educação dos seus filhos;

 Estabelecer parcerias;

 Desenvolver habilidades: motoras, cognitivas e lúdicas;

 Desenvolver a socialização dos estudantes;

 Reduzir a distorção idade-série por meio de reforço escolar.

METODOLOGIA/
DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

Um dos turnos será reservado para atividades de ensino-aprendizagem dos temas gerais

do currículo (disciplinas de núcleo comum), o outro será preenchido com atividades

extracurriculares que serão ministradas por meio de oficinas e parceria com o CID de

handebol na praça em frente à escola.

 CID –Handebol

 Hip Hop

 Monitoria de Matemática e português;

 Sala de jogos (Xadrez; totó, ping-pong )

 Jogos dirigidos;

 Informática;

 Música;

 Oficinas;

 Recreação;

 Videoteca e

 Sala de Leitura.
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CRONOGRAMA

DE TRABALHO

Março a dezembro.

RESULTADOS

ESPERADOS

O envolvimento e participação de todos.

AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Durante as atividades os alunos serão avaliados através do seu comportamento, atitudes

e desenvolvimento das atividades propostas.

TÍTULO DO
PROJETO

8 -PROJETO ÉTICA E CIDADANIA

APRESENTAÇÃO
/

JUSTIFICATIVA

Propor atividades que levem o aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros, a partir

de  princípios  e  valores  determinados  pela  sociedade,  visando  o  bem  comum  e  a

socialização adequada.
PÚBLICO ALVO Alunos de 6º ao 8º anos.

RECURSOS
HUMANOS

Professores, direção, coordenadora, orientadores educacionais e convidados.

RECURSOS
MATERIAIS

Filmes, textos informativos e materiais diversificados.

RECURSOS
FINANCEIROS

Recursos do PDAF/PDDE.

OBJETIVO
GERAL

Compreender  o  conceito  de  justiça  baseado  na  equidade  e  sensibilizar-se  pela

necessidade da construção de uma sociedade justa;

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício

de  direitos  e  deveres  políticos,  civis  e  sociais,  adotando  no  dia-a-dia,  atitudes  de

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si

mesmo o respeito.
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
 Posicionar-se  de  maneira  crítica,  responsável  e  construtiva  nas  diferentes  situações

sociais,  utilizando  o  diálogo  como forma  de  mediar  conflitos  e  de  tomar  decisões

coletivas;

 Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito esse necessário ao

convívio numa sociedade democrática e pluralista;

 Adotar  no dia-a-dia,  atitudes de  solidariedade,  cooperação  e  repúdio às  injustiças  e

discriminações.

 Compreender  a  vida  escolar  como  participação  no  espaço  público,  utilizando  e

aplicando os conhecimentos adquiridos na construção de uma sociedade democrática e

solidária.

 Construir uma imagem positiva de si, de respeito próprio, traduzido pela confiança em

sua capacidade de escolher e realizar seu projeto de vida e pela legitimação das normas

morais que garantam, a todos, essa realização.

 Assumir posições segundo seu próprio juízo de valor, considerando diferentes pontos
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de vista e aspectos de cada situação.

 Respeitar a todo ser humano, independentemente de sua origem social, etnia, religião,

sexo, opinião e cultura.

 Respeitar a privacidade como direito de cada pessoa.

 Identificar situações em que é ferida a dignidade do ser humano.

 Compreender que lugar público é patrimônio de todos, cujo zelo é dever de todos.

 Zelar pelo bom estado das dependências da escola;

 Valorizar o patrimônio cultural e zelar por sua conservação.

METODOLOGIA/
DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

 Leitura e reflexão de textos informativos;

 Interpretação oral e escrita de atividades propostas;

 Trabalhos sobre preconceito racial;

 Entrevistas;

 Observações do tratamento entre colegas em sala de aula;

 Confecção de cartazes;

 Filmes e debates.
CRONOGRAMA

DE TRABALHO

2º semestre

RESULTADOS

ESPERADOS

 Aprender o exercício da cidadania.

 Socialização.

Aprender as regras de convívio coletivo.
AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Durante  as  atividades,  os  alunos  serão  avaliados  através  do  seu  comportamento,

atitudes e desenvolvimento das atividades propostas.

TÍTULO DO
PROJETO

9 - PROJETO FEIRA CULTURAL

APRESENTAÇÃO

/JUSTIFICATIVA

Esta feira é culminância do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. Tem como

base o retorno da prática pedagógica de cada habilidade desenvolvida nos educandos,

assim como os procedimentos utilizados para conseguir alcançar os objetivos propostos

em cada bimestre do ano letivo.
PÚBLICO ALVO Alunos, professores, pais, servidores e comunidade escolar.

RECURSOS

HUMANOS

Coordenadores,  professores,  direção,  alunos,  servidores,  orientadora,  equipe,  sala  de

recursos e comunidade.
RECURSOS

MATERIAIS

Cartazes, desenhos, cadernos, lápis, borracha, lápis de cor, fitas, entre outros.

RECURSOS

FINANCEIROS

Recursos do PDAF/PDDE.

OBJETIVO

GERAL

Divulgar  trabalhos  realizados  pelas  áreas  do  conhecimento,  fortalecendo  a

interdisciplinaridade e a contextualidade.
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Promover interação de áreas do conhecimento.

 Despertar a criatividade do aluno.

 Viabilizar a compreensão entre o saber e a prática.

 Estimular o aluno na busca do conhecimento.
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 Socializar aluno com aluno, professores, comunidade e servidores em geral.

 Trabalhar em conjunto.

METODOLOGIA/

DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

 Alunos voltados para o assunto determinado, de acordo com a área do conhecimento.

 Confeccionar histórias em quadrinhos, jogos ortográficos e matemáticos.

 Trabalhar com papel marchê e reciclagem de lixo.

 Realizar experiências laboratoriais.

 Montar exposições em painéis e murais.

 Apresentar grupos de danças e capoeira.
CRONOGRAMA

DE TRABALHO

Segundo Semestre.

RESULTADOS

ESPERADOS

O envolvimento nas atividades.

AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Durante e após cada evento, os alunos serão avaliados através do seu comportamento,

atitudes e desenvolvimento das atividades propostas.

TÍTULO DO

PROJETO

10 - PROJETO IGUALDADE NA DIVERSIDADE

APRESENTAÇÃO/

JUSTIFICATIVA

O  presente  projeto  surgi  da  necessidade  de  efetivar  o  Atendimento  Educacional

Especializado(AEE) que possibilita a complementação e a suplementação da educação

escolar dos alunos com necessidades educativas especiais (ANEE`s) visando atender às

especificidades dos alunos.

Para  que  o  AEE  seja  oferecido  pela  Sala  de  Recursos  Generalista.atenda  às  reais

necessidades dos ANEE`s serão desenvolvidas atividades diversificadas propostas de

acordo com o currículo e a série de cada aluno, pois nenhum objetivo significativo

poderá ser alcançado se não houver um planejamento que norteie e dê suporte para cada

ação.  Portanto,  este  projeto  vincula-se  as  particularidade  dos  alunos atendidos  e  as

ações do atendimento são definidas conforme o tipo de necessidade de cada aluno.

Assim,  imbuído  dessa  ideia,  há  a  necessidade  de  desenvolver  esse  projeto  visando

assegurar aos ANEE`s as condições de acesso e, principalmente, de permanência com

sucesso na escola.
PÚBLICO ALVO O projeto visa beneficiar e atender os 10 alunos ANEE`s( DI, DF, Dmu e TGD). 

RECURSOS

HUMANOS

Professora da SEM, professores regulares,  palestrantes,  direção,  servidores,  alunos e

familiares. 

RECURSOS

MATERIAIS

 Jogos e brinquedos pedagógicos;

 Embalagens de mercadorias;

 Papel para origami;

 Cédulas e moedas;

 Computadores;

 Papel panamá;

 Data show e

 Entre outros.

RECURSOS
Recursos do PDAF/PDDE.

41



FINANCEIROS

OBJETIVO

GERAL

Garantir aos alunos com necessidades educacionais especiais do CEF 19 de Taguatinga

as condições de acesso e, principalmente, de permanência com sucesso na escola de

acordo com as suas potencialidades e necessidades.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Realizar  adequações  necessárias  para  participação  e  aprendizagem dos  Alunos com

necessidades  Educacionais  Especiais  (ANEE`s)  por  meio  de  estratégias  teórico-

metodológicas que lhes permitam a apropriação do saber, o desenvolvimento cognitivo

e a sua autonomia;

 Promover as condições de inclusão desses alunos em todas as atividades da escola;

 Articular-se  junto  à  comunidade  escolar  com  vista  a  apoiar,  orientar  e  sensibilizar

quanto a inclusão dos ANEE`s;

 Proporcionar aos alunos com necessidades educacionais  ganhos de desenvolvimento

social e educacional;

 Preparar material específico para o uso dos alunos na sala de recursos;

 Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possam ser utilizados pelos

alunos nas classes comuns do ensino regular;

 Aprender a ser,  fazer,  saber e conviver na diversidade, respeitando e valorizando as

diferenças como elemento inerente a constituição de qualquer sociedade;

 Orientar e sensibilizar a comunidade escolar sobre as formas mais apropriadas de lidar

com as barreiras de natureza variada ao pleno desenvolvendo do potencial do ANEE;

 Fortalecer os valores humanos como a solidariedade, o respeito e a cooperação em toda

comunidade escolar.
CRONOGRAMA

DE TRABALHO

Durante todo o ano letivo.

RESULTADOS

ESPERADOS

Cada aluno ANEE desenvolva de acordo com a sua limitação.

AVALIAÇÃO DOS

RESULTADOS

A  avaliação  do  desenvolvimento  dos  ANEE`s  na  execução  do  projeto  da  sala  de

recursos  se  dará  de  forma  contínua  com  ênfase  no  interesse  e  participação  nas

atividades propostas.

TÍTULO DO

PROJETO

11 - JOGOS INTERNOS DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 19: 

J I N C E F 19 
APRESENTAÇÃO

/JUSTIFICATIVA

A  idealização  do  projeto  surgiu  dos  incessantes  pedidos  de  muitos  alunos  para  que

ocorressem os jogos internos na escola, já tradicionais em todas as unidades escolares. Dos

debates em reuniões pedagógicas onde foi explicitada a necessidade de gerar na escola um

ambiente atrativo e estimulante para os alunos garantindo ao mesmo tempo algum acesso

ao conhecimento gerado pela cultura corporal da humanidade. Da necessidade de refletir

sobre a crescente prática de atitudes violentas. De descobrir meios de interagir de forma

autêntica  com  as  diferenças  existentes  na  nossa  sociedade.  De  entender  o  valor  da

competição (positivo e o negativo). 

Vislumbramos os jogos internos (esporte e jogos), como campo propício para atender tal

demanda ao reforçar  os conteúdos curriculares  trabalhados em sala de aula e  estimular

42



tanto à pratica de atividades físicas como o desenvolvimento do raciocínio lógico de forma

lúdica.
PÚBLICO ALVO Alunos dos 6º ao 9º anos.

RECURSOS

HUMANOS

Diretoria Administrativa

Diretoria Pedagógica

Supervisão Pedagógica 

Coordenação Pedagógica

Orientação Educacional

Auxiliares Educacionais

Batalhão Escolar

Professores

Alunos e comunidade local
RECURSOS

MATERIAIS

Ornamentação para abertura e encerramento – Materiais esportivos (bolas, jogos, redes,

etc), - Tendas para proteção do sol, medalhas para premiação, lanche especial..
RECURSOS

FINANCEIROS

Oriundo das inscrições dos alunos, possíveis patrocínios e recursos do PDAF/PDDE.

OBJETIVO

GERAL

Integrar  os  alunos  através  de  prática  de  jogos  e  esportes  recreativos  para  vivenciar

momentos  prazerosos  que  gerem  atitude  de  respeito  mútuo  de  forma  equilibrada  e

construtiva.  

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

 Realizar o planejamento, execução e avaliação dos jogos com a participação efetiva de

todos ou da maioria dos alunos de forma democrática e crítica.

 Valorizar os jogos populares e o esporte de quadra. 

 Refletir sobre o uso do tempo disponível sem obrigações.

METODOLOGIA/

DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

Os jogos serão organizados com a participação ativa dos alunos, os quais deverão organizar

suas equipes, uniformes, torcidas, apreciar e sugerir ações. Cada turma poderá forma até

duas  equipes  por  modalidade  e  nas  competições  individuais  não  haverá  limitação.  As

equipes só serão formadas por alunos da mesma turma. O sistema será rodízio simples ou

duplo. As modalidades serão as sugeridas pelos alunos dentro das possibilidades de espaço,

material e tempo. A premiação poderá ser na forma de medalha ou outra sugerida pelo

grupo. A arbitragem será feita pelo professor regente de Ed. Física ou visitante por ele

convocado.  As  penalidades  serão  as  oficiais  de  cada  modalidade  e,  as  constantes  no

regimento escolar além das decididas no congresso técnico.

CRONOGRAMA

DE TRABALHO

 No 2º. Bimestre em Junho: Coleta de ideias dos alunos. Organização do projeto.

Inscrição  e  Formação  das  Equipes.  Convocação  Arbitragem,  mesários,  alunos  apoio.

Formação de equipes e atribuições grupo trabalho.

 Decorrer do bimestre Junho/Julho : treinar equipes durante as aulas de E.F para os jogos.

Congresso técnico. Providenciar Premiação. Elaborar tabelas de disputas das modalidades.

Organizar e Confecção certificado participação. 

 No início do 3º bimestre, final de julho - realização das competições e encerramento.
RESULTADOS

ESPERADOS

Através  da  na  organização/execução  pretendemos  valorizar  o  empenho  e  estimular  a

criatividade de pelo menos 80% dos alunos com as devidas intervenções para resolver os

conflitos que surgirem. No decorrer do JINCEF 19 os alunos perceberão a ligação entre os

conhecimentos gerados pelo homem, e o valor do trabalho em equipe. De forma humana e
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cheia do espírito esportivo irão competir quando necessário, cooperar com sua equipe e

com toda a organização do evento.

AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Ocorrerá durante o evento diante da fruição das atividades e interesse do público alvo. Será

considerado o quantitativo de alunos participantes e as atitudes de sociabilidade observadas

durante o evento por todo grupo de professores.  Nas aulas de EF posteriores aos jogos

serão feitas uma auto avaliação e uma avaliação qualitativa com aluno, tendo por base os

objetivos do projeto, serão feitas através de perguntas fechadas e dinâmicas em grupo.

TÍTULO DO

PROJETO

13 - PROJETOTRANSIÇÃO (REMANEJAMENTO NATURAL) – 5º ANO e

9º ANO

APRESENTAÇÃO

/JUSTIFICATIVA

Este projeto foi elaborado com o intuito de melhorar o desempenho escolar dos alunos do

5º ano, por meio de atividades que visam uma melhor adaptação dos mesmos na iniciação

do Ensino Fundamental Anos Finais.

As atividades escolhidas trabalharão o aluno como um todo

PÚBLICO ALVO

Alunos do 5º anos da Escola Classe 50 e da Escola Classe 29 de Taguatinga.

Alunos do 9º ano do CEF 19 que irão para escolas de Ensino Médio no ano de 2018.

RECURSOS

HUMANOS

 Família;

 Alunos;

 Professores;

 Coordenadores e

 Orientadora Educacional.

RECURSOS

MATERIAIS

Materiais Didáticos em geral, revistas, sucatas, blocos pedagógicos, materiais de fração,

entre outros.

Físicos: Sala de aula, sala de leitura, pátio, quadra de esportes.
RECURSOS

FINANCEIROS

Materiais existentes na escola.

OBJETIVO

GERAL

Desenvolver hábitos e atitudes que gerem competências necessárias, para o ano seguinte do

Ensino Fundamental – 6º anos.

Desenvolver hábitos e atitude que gerem competências necessárias

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

Desenvolver nos alunos a autonomia e segurança em relação ao novo ambiente;

Despertar o interesse e gosto pelos estudos;

Colaborar com a escola e a família, nos aspectos importantes da educação do aluno, tais

como: cognitivo, afetivo e psicomotor;

Viabilizar a compreensão do hábito de estudo e

Estudar para a vida.
METODOLOGIA/

DESCRIÇÃO DA

ATIVIDADE

 Propiciar momentos de leitura de diversos tipos de textos;

 Produzir  textos  coletivos  e  individuais  a  partir  de  gravuras,  fotos,  desenhos,  palavras

conhecidas, temas atuais; Montar um livro com textos da turma;

 Reestruturar os textos produzidos com o uso do dicionário;

 Ler e registrar os aspectos mais importantes de obras literárias. 

 Produzir poesias com o Tema: O lugar onde vivo;

 Identificar e aplicar regras gramaticais a partir de textos;
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 Recontar uma história lida por um colega ou pelo professor;

 Criar situações-problemas com as quatro operações,  utilizando encartes de lojas, figuras

ilustradas, pequenos textos;

 Debater soluções para os problemas matemáticos;

 Utilizar a régua e/ou outros instrumentos para medir;

 Construir e interpretar gráficos e tabelas de situações cotidianas, com papel quadriculado e

materiais concretos;

 Trabalhar noções de números decimais utilizando materiais de frações;

 Participar de jogos matemáticos;

 Participar ativamente das atividades da escola; 

 Convidar os familiares para participar dos eventos da escola;

 Conversar com as servidoras da escola sobre o trabalho de limpeza, para verificar como

podem ajudá-las;

 Estímulo ao uso de caneta esferográfica;

 Uso ampliado do quadro didático;

 Troca de professores regentes das turmas, com aulas de 50 minutos duas vezes por semana;

 Trabalhos em grupos e individuais de acordo com roteiros pré-estabelecidos;

 Valorização das regras disciplinares, uso da agenda e uniforme;

 Reforço escolar no turno contrário para os alunos com mais dificuldades;

 Entregar e estudar o Roteiro de Estudo para todos os alunos;

 Visita aos alunos e professores do 6º ano, pela manhã.

 Visita dos alunos do 9º ano ao CED 05 de Taguatinga (escola sequencial) para vivenciar as

experiências e rotinas pertinentes às turmas de Ensino Médio.
CRONOGRAMA

DE TRABALHO

O projeto será desenvolvido no 4º bimestre para os alunos das Escolas Classes 50 e 29 e no

3º e 4º bimestres com os alunos do 9º ano.
RESULTADOS

ESPERADOS

Preparação dos alunos para o 6º ano sem maiores impactos

Preparação dos alunos para o 1º ano do EM...
AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

Participação e envolvimento dos alunos nas atividades.
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13.4 - PLANO DE AÇÃO /ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2019

Demandas

Pedagógicas

Objetivos
Específicos

Ações/Estratégias Parcerias Público
Crono-

Grama

Aval. das
ações

Melhoria da
qualidade de

ensino

Reduzir o
índice de

reprovação e
repetência em

5%.

Oferecer acompanhamento
aos estudantes por meio de
aulas de reforço e sala de

leitura.

Promover iniciativas
culturais: projetos
interdisciplinares.

Professores,
estudantes e
comunidade.

Professores,
alunos e

comunidade
escolar.

Durante
o ano.

Por todos os
envolvidos.

Formação
continuada

Qualificar a
coordenação
pedagógica
como um
espaço de

estudo,
reflexão e
formação

permanentes.

Promover momentos de
estudo na coordenação

pedagógica.

Estimular a participação dos
professores em cursos

ofertados pela EAPE, UnB e
outras instituições.

Supervisão e

Coordenação

Pedagógica

Durante

o ano.

Direção e
professores.

Acesso à
tecnologia

Promover o
acesso à

tecnologia
para utilização

das
ferramentas

como suporte
pedagógico.

Promoção de cursos e
oficinas a fim de

proporcionar a utilização de
diversas ferramentas

educacionais, inclusive a
plataforma Moodle, como

suporte educacional.

Supervisão e
Coordenação
Pedagógica.

Professores
Durante

o ano
letivo

Por todos os
envolvidos no

processo.

Qualificação
da

Coordenaçã
o

Pedagógica

Estimular a
atividade

docente em
dedicação
integral à

escola, com
tempo efetivo

para as
atividades  de
planejamento
individual e

coletivo.

Propor ações que valorizem
a troca de experiências, o

estudo e a participação dos
professores nas discussões

acerca da coordenação
pedagógica como espaço de

formação.

Supervisão e
Coordenação
Pedagógica.

Professores
Durante

o ano
letivo

Por todos os
envolvidos no

processo.

Clima
Institucional

Resgatar as
relações

Estabelecer espaços de
diálogo e de

Direção,
Supervisão e

Direção,
Coordenaçã

Durante
o ano

Por todos os
envolvidos no
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interpessoais
de forma ética,
contribuindo

com um clima
institucional
prazeroso.

confraternização, a fim de
que se fortaleçam os
vínculos pessoais e

institucionais reforçando o
sentimento de pertença ao

grupo.

Coordenação.

o,
Supervisão,
Professores

e
Funcionário

letivo processo.

13.5 – PLANO DE AÇÃO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2019

I - Contextualização

O Centro de Ensino Fundamental 19 atende alunos do Ensino Fundamental de 09 anos,

anos finais, do 6º ao 8º ano. A escola conta com um total geral de 654 alunos (342 no matutino e 312

no vespertino), dos quais 04 são alunos com diagnóstico de Deficiência Intelectual, 04 alunos com

diagnóstico de Deficiência Física-Baixa. Necessidades Educacionais Especiais (DF-BNE), 32 alunos

com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 02 alunos com

Altas  Habilidades,  02  alunos  com Deficiências  múltiplas,  02  alunos  com Transtorno  Global  do

Desenvolvimento (TGD), 05 alunos com Transtorno Opositor Desafiador (TOD), 02 alunos com

Deficiências  Múltiplas,  01  com Transtorno de  conduta,  01  aluno com Transtorno Específico  na

Habilidade Escolar, 01 aluna com Deficiência Visual-Baixa Visão, 01 aluno com Dislexia, 21 alunos

com  diagnóstico  de  Distúrbio  do  Processamento  Auditivo  Central  e  07  alunos  com  outras

necessidades (ON).

O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga, passou a ter esta tipologia a partir do

DODF nº  74  seção  1  p.  04/08  de  10  de  abril  de  2013,  e  atendeu  do 1º  ao  7º  ano do  Ensino

Fundamental de 09 anos. Até então era denominada Escola Classe 40 de Taguatinga,  situada na

EQNL 10/12, Área Especial N.º 01, Taguatinga Norte, que foi inaugurada em 10 de Abril de 1978 e

teve seu funcionamento autorizado pela portaria n.º 17, de 07 de Julho de 1980.

Em 2014, o CEF19 atendeu do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental de 09 anos, e

em 2015 o 2º ano não foi colocado a disposição através do 156, devido a retirada gradativa

dos anos iniciais,  segundo a S.E.E.D.F. Hoje,  o CEF 19 de Taguatinga,  atende apenas as

turmas de 6° ao 9° anos. 7° e 8° no turno matutino e 6° e 9° no turno vespertino.

O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga está situado numa área com

relativo  desenvolvimento,  que  dispõe  de  comércio,  feira  permanente,  linhas  de  ônibus  e

quadras poliesportivas.  A área também apresenta problemas relacionados com a segurança

pública, necessitando de policiamento integral, uma vez que a pracinha situada à frente do

CEF é área pública de acesso livre da comunidade, sendo por vezes, frequentada por pessoas
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com desvios de conduta e que interferem no andamento dos serviços prestados dentro da

escola. 

II – Justificativa

Este  trabalho  proposto  pelo  Plano  de  Ação  Pedagógica  vem ao  encontro  das

exigências legais previstas no Decreto nº 72.846 de 26 de setembro de 1973, que regulamenta

a Lei n.º  5.564 de 21 de dezembro de 1968 que provê sobre o exercício da profissão de

Orientador  Educacional,  e  com  as  suas  atribuições  descritas  no  Regimento  Escolar  das

Instituições  de  Ensino  da  Rede Pública  do  Distrito  Federal  e  de  acordo com a  Proposta

Pedagógica da escola.

Segundo o conceito elaborado em um curso de Orientação Educacional realizado

em Porto Alegre, pela Secretaria de Educação: “A Orientação Educacional é um processo

educativo  através  do  qual  se  assiste  o  educando,  a  fim  de  que  ele  possa  obter  pleno

rendimento das atividades escolares, formular e realizar planos conforme suas capacidades e

seus interesses e assim atingir mais harmonicamente os fins últimos e uma educação integral”.

E por  ser  através  da  escola  que  o  educando tem a oportunidade  de  ser  ajudado  a  tomar

consciência de seus valores e dificuldades em todos os planos de vida, seja escolar, familiar,

social ou espiritual, que se faz necessário um plano de ação pedagógica pré-estabelecido pela

Orientadora Educacional com fim de coordenar esta ação dentro deste ambiente de promoção

de aprendizagens.

No que diz respeito ao aspecto legal, o plano e ação pedagógica do Serviço de

Orientação  Educacional  se  justifica  também,  pelas  diretrizes  da  “Orientação  Pedagógica

n°10” da  FEDF  e pela Orientação Pedagógica de Orientação Educacional da Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal que defende claramente que a função da escola é,

pois,  muito  abrangente  e  deve  preparar  o  indivíduo  para  a  vida  social,  como  ser  livre,

consciente, crítico e participante, isto é, formar o indivíduo para a cidadania, o que implica em

formação cultural, intelectual, política e profissional. Sendo assim, a orientação educacional

trabalha com objetivo da valorização global do educando como ser biopsicossocial, face às

exigências contemporâneas e aos avanços da educação no país.

Para instituir um plano de ação pedagógica, foi preciso analisar dados advindos da

caracterização da escola, feita através da observação e análise das demandas dos professores,

auxiliares, pais e estudantes. Nesta análise, percebe-se que, assim como em outras escolas, os

estudantes do Centro de Ensino Fundamental 19 precisam de Orientação nas seguintes áreas:
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nos hábitos de estudos, respeito ao próximo, auto estima, comportamento inadequado, valores

humanos, dificuldade de aprendizagem, indisciplina, no comportamento agressivo, no uso e

abuso indevido de drogas, sexualidade, e na aquisição de hábitos e atitudes nas atividades em

grupo, observando as regras de boa convivência social.

Contudo, para realizar este projeto é necessário considerar e buscar um trabalho

em  equipe,  de  forma  interdisciplinar  enfrentando  os  problemas,  buscando  soluções,

integrando família e escola no caminho para o sucesso escolar. 

III - Objetivo Geral

Informar,  sensibilizar  e  buscar  parcerias  com o corpo administrativo,  docente,

discente e demais funcionários da escola, para as práticas diárias da Orientação Educacional,

visando contribuir  através  de  atividades  organizadas  e  sistematizadas  para  a  melhoria  do

ensino fundamental, observando as necessidades dos estudantes e sua realidade, promovendo

ação  –  reflexão  –  ação  das  atividades  educativas,  almejando  alcançar  o  sucesso  e

desenvolvimento integral do educando.

IV - Objetivos Específicos 

 Colaborar com a família no desenvolvimento e educação do estudante;

 Contribuir para o processo de integração escola-família-comunidade,  atuando como

elemento de ligação e comunicação entre todos;

 Possibilitar  aos  pais  orientações  para  que tenham atitudes  corretas  em relação aos

estudos dos filhos;

 Identificar possíveis influências do ambiente familiar que possam estar prejudicando o

desempenho do aluno na escola e atuar sobre elas;

 Possibilitar  um  melhor  relacionamento  entre  as  pessoas  da  comunidade  escolar,

buscando viver em harmonia, levando o aluno a analisar, discutir, vivenciar e propagar

valores, atitudes e comportamentos fundamentados em princípios humanitários;

 Identificar  e  orientar  alunos  que  apresentam dificuldades  de  ajustamento  à  escola,

problemas de rendimento escolar e dificuldades escolares;

 Colaborar com a equipe escolar na adaptação e integração do aluno à escola;
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 Desenvolver  relações  humanas cooperativas  visando a formação de um espírito  de

equipe e amizade na escola;

 Estimular a cooperação dos professores na identificação, encaminhamento e ajuda a

alunos com problemas ou dificuldades de ajustamento e dificuldade de aprendizagem;

 Colaborar com a escola e a família no desenvolvimento de aspectos importantes da

educação do aluno como os: afetivo, sexual, de higiene, saúde e lazer;

 Ajudar os pais na compreensão e atuação adequada em relação às atividades culturais

e de lazer de seus filhos;

 Levar  o  aluno  a  identificar  suas  potencialidades,  características  básicas  de

personalidade  e  limitações,  preparando-o  para  o  exercício  de  suas  opções

profissionais;

 Despertar nos alunos o interesse pelo estudo;

 Sensibilizar os alunos quanto à escolha de vida pessoal;

 Oportunizar o exercício da cidadania;

 Possibilitar a vivência democrática na escola;

 Introduzir  leituras  reflexivas  sobre  autoestima,  valores  humanos,  valorização  da

escola;

 Estimular a motivação intrínseca;

 Estimular e fomentar a auto percepção do indivíduo; 

 Conhecer e aplicar os métodos para promover o pensamento reflexivo, os sentimentos

e a propensão da criança para gerar informações e não apenas reproduzi-las.

01 Implementação
da  Orientação
educacional 

Informar  aos  professores,
servidores  e  alunos  sobre  o
trabalho  da  Orientação
Educacional

-Apresentação  da  Orientadora  Educacional
aos novos funcionários;
-Explanação  sobre  as  atribuições  da
Orientação Educacional;
-Apresentação  do  código  de  ética  do
Orientador  Educacional  e  motivos  de
encaminhamentos.

Orientadora
Educacional,
supervisão
pedagógica,
coordenação  e
Direção.

02 Projeto
Aprendendo  a
Votar na Escola

De acordo  com a
Meta 2 do PDE  

-Oportunizar  o  exercício  da
cidadania;

-Estimular  o  respeito  à  opinião
do outro;

-Possibilitar  a  vivência
democrática na escola.

-Sessões  coletivas  nas  turmas  do  6º  anos
para  sensibilização  e  conscientização  na
escolha de representantes de turma;
-Explicação o sobre as regras para a eleição
e atribuições dos representantes de turma;
-Realizar  eleição  para  representante  de
turma;
-Sensibilização  juntos  aos  professores
conselheiros para fazerem cada um em sua
turma,  a  eleição  para  Representante  de
turma;
-Assessoramento  aos  representantes  em
reuniões  individuais  e/ou  grupos  e  em

Alunos,  professores,
coordenadores
pedagógicos,
supervisora
pedagógica  e
Orientadora
Educacional.
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reuniões bimestrais para turmas do 6º, 7º, 8º
e 9º anos.

03 Projeto AMI
(Alunos

Monitores no
Intervalo)

De acordo com a 
Meta 2 do PDE.

-Desenvolver  relações  humanas
cooperativas visando a formação
de  um  espírito  de  equipe  e
amizade na escola;

-Contribuir  para  o  processo  de
integração  escola-família-
comunidade,  atuando  como
elemento  de  ligação  e
comunicação entre todos.

-Com o projeto  “AMI” (Alunos Monitores
no  Intervalo)  trabalhar  através  de
treinamento  e  assessoramento  aos  alunos
voluntários  que  foram  eleitos  como
Representantes  de  Turma,  para  ajudar  a
monitorar o intervalo;
-Realizar treinamento com os representantes
de turma, orientando as estratégias a serem
tomadas nos intervalos para evitar conflitos
e providenciar uma convivência harmônica
entre os estudantes.

Alunos,  professores,
coordenação de apoio
ao  aluno,
coordenadores
pedagógicos,
supervisora
pedagógica, direção e
Orientadora
Educacional.

04 Projeto Estudar
Para a Vida
De acordo  com a
Meta 2 do PDE.

-Despertar  nos  alunos  o
interesse pelo estudo;

-Identificar e orientar os alunos
que apresentam dificuldades  de
ajustamento à escola, problemas
de  rendimento  escolar  e
dificuldades escolares.

-Com  o  projeto  “Estudar  para  a  vida”,
trabalhar  em sessões coletivas a promoção
do hábito de estudo nas turmas dos 6º ao 9º
anos, sempre que necessário ou solicitado;
-Atendimentos individuais e em grupos.

Alunos,  Professores,
e  orientadora
educacional.

05 Projeto Círculo
Virtuoso  –  O
Bullying  em
discussão
De acordo  com a
Meta 2 do PDE

-Atuar  em  parceria  com  as
famílias dos alunos e com todos
os  setores  da  sociedade  que
lutam pela redução da violência
em nosso dia a dia;
-Capacitar  os  profissionais
através  de  estudos  nas
coordenações  pedagógicas  para
a identificação, o diagnóstico, a
intervenção e o encaminhamento
adequado dos casos ocorridos na
escola  e providenciar  vivências
para  que  os  alunos  possam
exercer  uma  vida  de  cidadania
plena  com  os  seus  direitos  e
deveres praticados no dia a dia.

-Trabalhar com o projeto “Círculo Virtuoso
–  O  Bullying  em  discussão”,  através  das
coordenações,  transmitindo aos professores
informações sobre o Fenômeno Bullying;
-Sessões  coletivas,  exposições,  pesquisas,
palestras  e  oficinas  para  pais  e  alunos,
sempre que solicitado;
-Atendimentos individuais e em grupos.

Alunos,  professores,
coordenadores
pedagógicos,
supervisora
pedagógica, direção e
Orientadora
Educacional.

06 Projeto:  “Amar
é...”
De acordo  com a
Meta 2 do PDE

-Colaborar  com  a  escola  e  a
família  no  desenvolvimento  de
aspectos  importantes  da
educação  do  aluno  tais  como:
afetivo,  de  higiene,  saúde  e
lazer;

-Assistir  o  aluno  nas  áreas
afetiva e sexual, de acordo com
a filosofia da escola e os valores
da família.

-Projeto  de  sexualidade  com  sessões
coletivas,  palestras,  oficinas,  dinâmicas,
exposições,  reflexões  e  apresentações,
quando  solicitada  e  acordo  com  as
necessidades das turmas;
-Atendimentos em grupo e individuais.

Alunos,  Professores,
coordenadores
pedagógicos,
supervisora
pedagógica  e
Orientadora
Educacional.

07 Projeto:
Transição

De acordo  com a
Meta 2 do PDE

-Desenvolver  nos  alunos  a
autonomia  e  segurança  em
relação ao novo ambiente;
-Despertar  o  interesse  e  gosto
pelos estudos;
-Colaborar  com  a  escola  e  a
família,  nos  aspectos
importantes  da  educação  do
aluno,  tais  como:  cognitivo,

-Palestra da Orientação Educacional com os
alunos do 5º ano das Escolas EC50 e EC29,
desenvolvendo  informações  sobre  hábitos
de  estudo  e  apresentar  a  “Estrutura  e  o
Funcionamento do 6º ano”;
-Recepcionar a visita dos alunos dos 5º anos
das escolas: EC50 e EC29, para conhecerem
a realidade do 6º ano e vivenciar a rotina do
Ensino fundamental Séries Finais.

Alunos,  Professores,
coordenadores
pedagógicos,  Direção
e  Orientadora
Educacional.
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afetivo e psicomotor.
08 Projeto ANEE

De acordo  com a
Meta 4 do PDE

 -  Colaborar  com a  família  no
desenvolvimento e educação do
estudante;

- Contribuir para o processo de
integração  escola-família-
comunidade,  atuando  como
elemento  de  ligação  e
comunicação entre todos;

-  Possibilitar  aos  pais
orientações  para  que  tenham
atitudes corretas em relação aos
estudos dos filhos;

-  Identificar  possíveis
influências do ambiente familiar
que possam estar prejudicando o
desempenho do aluno na escola
e atuar sobre elas;

- Identificar e assistir alunos que
apresentam  dificuldades  de
ajustamento à escola, problemas
de  rendimento  escolar  e
dificuldades escolares;

-  Colaborar  com  a  equipe
escolar  na  adaptação  e
integração do aluno à escola;

-  Estimular  a  cooperação  dos
professores  na  identificação,
encaminhamento  e  ajuda  a
alunos  com  problemas  ou
dificuldades  de  ajustamento  e
dificuldade de aprendizagem;

-  Colaborar  com  a  escola  e  a
família  no  desenvolvimento  de
aspectos  importantes  da
educação  do  aluno  como  os:
afetivo,  sexual,  de  higiene,
saúde e lazer;

-  Assistir  o  aluno  nas  áreas
afetiva e sexual, de acordo com
a filosofia da escola e os valores
da família;

- Ajudar os pais na compreensão
e  atuação  adequada  em relação
às atividades culturais e de lazer
de seus filhos;

- Levar o aluno a identificar suas
potencialidades,  características
básicas  de  personalidade  e
limitações,  preparando-o para  o
exercício  de  suas  opções
profissionais.

-Atender  aos  alunos e  famílias  de ANEEs
(alunos  com  Necessidades  Educacionais
Especiais),  em  especial  os  alunos  com
Transtornos  Específicos  do
Desenvolvimento  e  que  não  recebem
atendimento na Sala de Recursos;
-Prestar  assessoria  e  orientar  os  alunos  e
familiares,  sugerindo  estratégias  que
promovam a aprendizagem do estudante;
-Realizar  encaminhamentos  para
atendimentos especializados;
-Prestar  informações  e  dar  assessoria  aos
professores  nas  coordenações  coletivas,
através de palestras, oficinas e debates;
-Orientar  os  professores  quantos  as
adaptações  curriculares,  sugerindo
estratégias  que  promovam a aprendizagem
do estudante.
-Orientação  aos  pais  quanto a necessidade
de  manter  os  laudos  médicos  dos  alunos
atualizados.
- Participação e intervenção no conselho de
classe.

-Orientadora
Educacional,
professoras da Sala de
Recursos,  Supervisão
pedagógica,
coordenação,
monitores  e
educadores sociais.

09 OE no  Conselho
de Classe
De acordo com as
Meta 2,  4 e  7 do
PDE  

         -Promover discussão com
os professores sobre os aspectos
que interferem na aprendizagem
do aluno;

         -Colaborar com a equipe
escolar  na  adaptação  e
integração do aluno à escola;

-Organização  de  Pré-Conselhos  com  a
participação  dos  alunos  Representantes  de
Turma;
-Participação nos Conselhos de Classes;
-Participação nas Reuniões de Pais.

Alunos,  Professores,
coordenadores
pedagógicos,
Direção;  Sala  de
Recursos  e
Orientadora
Educacional.
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         -Estimular a cooperação
dos professores na identificação,
encaminhamento  e  ajuda  a
alunos  com  problemas  ou
dificuldades  de  ajustamento  e
dificuldade de aprendizagem;

           -Colaborar com a escola
no  desenvolvimento  de
estratégias  pedagógicas  para  a
promoção da aprendizagem.

13.6 – PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS MULTIFUCIONAL 2019

Introdução

O Estado tem como dever, garantir a todos o acesso à educação de qualidade. Para
isso,  precisa  proporcionar  recursos  e  meios  para  atender  todas  as  demandas,  inclusive  as
relativas aos alunos com necessidade educacional especial.

Para que o acesso à educação inclusiva seja realizado com sucesso, segundo prevê a
LDBEN 9344/96, a escola deve dispor de alguns serviços e profissionais que proporcione
condições  adequadas  para  que  o  aluno  com  necessidade  educacional  tenha  acesso  ao
currículo.

Conforme prevê a legislação vigente, a rede pública do DF dispõe de sala de recursos
como um serviço  educacional  especializado  que  tem como função  identificar,  elaborar  e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena
participação  dos  alunos,  considerando  suas  necessidades  específicas.  As  atividades
desenvolvidas  no  atendimento  educacional  especializado  devem  ser  diferentes  daquelas
atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que
elas não substituem essas atividades, apenas complementam e/ou suplementam a formação
dos alunos, para que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no
mundo que vivemos.

Objetivo Geral

Desenvolver  diferentes  atividades  com  os  ANEE’s  –  Alunos  com  Necessidades
Educacionais  Especiais,  matriculados  no  CEF  19  de  Taguatinga,  complementando  e/ou
suplementando  sua  formação,  através  da  Sala  de  Recursos  Multifuncional  e  nos  demais
espaços escolares, fazendo com que os ANNE’s se integrem cada vez mais na nossa escola,
preparando-os para terem mais autonomia na escola e na sociedade.

Objetivos Específicos

I - identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade
e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 
Especial;
II - elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 
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funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
III - organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncionais; 
IV - acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 
escola; 
V - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 
disponibilização de recursos de acessibilidade;
VI - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno;                                                                . 
VII - ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos 
alunos, promovendo autonomia e participação;                                             .
VIII - estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 
que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.

Competência dos professores da Sala de Recursos

Buscando atender nossos objetivos, é dever do professor da Sala de Recursos:

- Organizar  a Sala de Recursos e zelar  pelos seus materiais,  para que sejam sempre bem
aproveitados pelos alunos;

- Entrevistar as famílias dos alunos com necessidades específicas, esclarecendo as funções do
AEE na escola e conhecendo melhor as crianças que irão trabalhar neste espaço;

- Disponibilizar aos professores fichas de encaminhamento para o atendimento dos alunos na
Sala de Recursos, e orientá-los, se necessário, quanto ao seu preenchimento;

- Sensibilizar os professores sobre a ação do AEE, multiplicando idéias e conhecimento sobre
a inclusão escolar;

- Planejar as atividades para os alunos na Sala de Recursos com criatividade e atendendo as
necessidades individuais dos alunos, explorando as TAs (Tecnologias Assistivas) e demais
materiais disponíveis para trabalhar com os alunos;

-  Organizar  as  atividades  dos  alunos  para  que  seja  feito  o  acompanhamento  do  seu
desenvolvimento (pastas, portfólios, fotografias, cadernos, e/ou demais materiais que julgar
necessário);

- Atender os alunos com necessidades específicas em contra turno escolar, individualmente ou
em pequenos grupos, dando complemento ou suplemento na ação pedagógica destes alunos;

-  Auxiliar  o professor de turma a realizar  adaptações  de materiais  e recursos sempre que
necessário, assim como adaptações curriculares, conforme sua disponibilidade;

- Trabalhar juntamente com os professores e com a equipe diretiva na construção do PIE
(Plano Individualizado de Ensino) dos alunos com necessidades específicas da escola;

- Realizar visitas na sala de aula e nos diferentes espaços escolares, a fim de observar como
está  ocorrendo  à  inclusão  do  aluno  com necessidade  específica  na  escola,  orientando  os
professores com idéias e sugestões para a melhor integração destes alunos;
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-  Atuar  em  equipe,  inclusive,  quando  possível,  com  outros  professores  e  profissionais
especializados em educação especial;

- Participar  efetivamente das formações oferecidas  pela escola e outros cursos na área da
educação  especial  que  estiverem  ao  seu  alcance  de  forma  contínua,  buscando  melhor
qualificação, mantendo sempre atualizado;

- Participar das reuniões coletivas da escola colaborando para o planejamento e cumprimento
das ações pedagógicas;

- Participar das reuniões e convocações da Coordenação Regional de Ensino / SEE.

PROPOSTA PARA O ANO LETIVO DE 2019:

1 ATIVIDADE Jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, brinquedos pedagógicos e desafios
DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Sala de Recursos do CEF 19
COMO FAZER Utilizar  atividades  tais  como:  caça-palavras,  palavras  cruzadas,  jogo  dos

erros,  problemas  de  lógica,  tangram,  sudoku,  xadrez,  damas,  resta  um,
memória,  dominó, jogo tetra,  jogos de estimulação de leitura e produção
textual, etc.,  e demais instrumentos pedagógicos de confecção própria ou
adquiridos em lojas apropriadas.

OBJETIVO - Para estimular de forma lúdica a resolução de atividades que envolvam a
capacidade intelectual geral e a aptidão acadêmica especifica.
-  Proporcionar  atividades  que  desenvolvam  os  cinco  sentidos  (visão,
audição, tato, paladar e olfato).
-  Propiciar  atividades  que  desenvolvam  a  coordenação  motora  ampla,
motora fina e óculo-motora, equilíbrio estático e dinâmico, noções espacial
e  temporal,  lateralidade,  imagem  e  consciência  corporal,  visando  à
conservação  da  saúde  física,  mental  e  o  equilíbrio  sócio-afetivo  do  (a)
educando (a).
- Estimular uma postura de investigação, onde o (a) educando (a) irá buscar
o desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas, formulação
de hipóteses, sempre partindo de diferentes alternativas, seja: oral, escrita,
pictórico ou gestual, com a finalidade de relacioná-las com o cotidiano.

CUSTO Material existente na Sala de Recursos.
AVALIAÇÃO Ao  longo  do  ano  letivo,  observando  a  participação,  interesse  e

desenvolvimento de cada estudante.

2 ATIVIDADE SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DATA MARÇO de 2019
RESPONSÁVEL Comunidade escolar do CEF 19
COMO FAZER Envolver toda comunidade escolar em atividades com intuito de promover a

conscientização da importância da educação inclusiva. (Exibição do filme
Extraordinário com toda a comunidade escolar e construção de espaço para
crítica).

OBJETIVO Despertar  junto  a  alunos,  professores,  funcionários  e  responsáveis   a
consciência  de  que  o a educação  inclusiva é importante  para  inserção  e
permanência do aluno com deficiência na escola respeitando suas diferenças
e especificidades.
Formular estratégia de combate ao bullying e preconceito às diferenças.

3 ATIVIDADE Matemática lúdica
DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Sala de Recursos do CEF 19
COMO FAZER Uso dos conceitos matemáticos e das ferramentas disponíveis na escola e no
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dia  a  dia  do  aluno  (  encarte  de  jornal  e  mercado,  jogos  desafios)  para
complementar  a  aprendizagem lógico  matemática,  o  estudo de  tabelas  e
gráficos e da geometria. 

OBJETIVO Complementar as deficiências dos conceitos  básicos da matemática
Interligar o estuda da matemática com o cotidiano afim de solucionar os
problemas do dia a dia.
Desenvolver o raciocínio lógico matemática
Complementar os conteúdos em defasagem
Encorajamento  na  resolução  de  situações  problemas  envolvendo
matemática;

CUSTO
AVALIAÇÃO No decorrer do ano letivo através do desempenho durante os atendimentos e

em sala de aula.
4 ATIVIDADE Inclusão pela Tecnologia da Informação

DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Sala de Recursos do CEF 19 e Laboratório de Informática da escola.
COMO FAZER Utilizar os recursos disponíveis no laboratório de informática da escola e da

Sala de Recursos
OBJETIVO - Proporcionar a inclusão digital por meio da acessibilidade aos recursos de

multimídia.
- Proporcionar atividades que desenvolvam a comunicação da linguagem
oral. Utilizar o computador como meio de estimulação da linguagem para
facilitar o processo de aprendizagem do educando. (jogos, softwares, etc.).
-  Estimular o uso do computador para fins de pesquisa e ampliação dos
conhecimentos gerais. 

CUSTO A escola  já  dispõe  dos recursos  necessários   de  informática  da  Sala  de
Recursos.

AVALIAÇÃO No decorrer de cada atividade.
5 ATIVIDADE Sensibilização da Comunidade escolar

DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Comunidade Escolar do CEF 19
COMO FAZER Sensibilização  nas  turmas  junto  ao  corpo  discente,  nas  coletivas  e  em

coordenações  individuais  junto  ao  corpo  docente,  em  reuniões  com  os
demais  servidores  da escola e  em reuniões  com pais e  responsáveis  dos
alunos.  Convidar  profissionais qualificados para  ministrar  palestras sobre
prevenção  de  acidentes,  inclusão,  comportamento  adolescente  e  outros
assuntos  afins  ou  pessoas  com  experiência  de  vida.  Ex.:  atletas
paralímpicos, pessoas públicas, etc.

OBJETIVO - Orientar e sensibilizar toda a comunidade escolar sobre as formas mais
apropriadas de lidar com as barreiras sociais ao pleno desenvolvimento do
potencial do ANEE;
-  Fortalecer  os  valores  humanos  como:  a  solidariedade,  o  respeito  e  a
cooperação na sociedade. 

CUSTO -Recursos humanos (voluntários, a convite da escola).
-Material de expediente e multimídia disponível na escola.

AVALIAÇÃO Após  realização  de  todas  as  atividades  espera-se  ter  atingido  o objetivo
inicialmente proposto.

6 ATIVIDADE Produções artísticas
DATA 1º e 2º Semestre de 2019
RESPONSÁVEL Sala de Recursos do CEF 19 e professores de Artes
COMO FAZER  Confeccionar personagens, figuras, quadros, ilustração de histórias,

entre  outros,  através  de  dobraduras  de  papéis  e  outros  recursos
artísticos.

 Oficina  de  papel-  Confeccionar  cartões,  quadros,  ilustração  de
conteúdos  (como  por  exemplo:  seres  vivos)  com  “Quiling’’,
Origami, Mosaico, Scrapbook, entre outros.

 Oficina de texto- interdisciplinar com a Oficina de papel (releitura
de diversos gêneros literários por meio de confecção artística);

 Oficina de patchwork com caderno e agenda - (lembrança para o
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dia das mães dos pais).
OBJETIVO Para  incentivar  a  criatividade  e  coordenação  motora  fina,  bem  como o

desenvolvimento da percepção, simetria e do raciocínio lógico por meio de
dobraduras, quiling, scrapbook mosaico, outros recursos artísticos.
- Desenvolver habilidades diversas, baseando-se na Teoria das Inteligências
Múltiplas. (incluindo as dimensões: linguística, lógico-matemática, musical,
corporal-cinestésica,  espacial,  intra-e  interpessoal).  Trabalhar  através  da
pintura,  desenho,  gravura,  modelagem,  colagem,  dobradura,  o
desenvolvimento de habilidades manuais, visuais, corporal-cinestésicas. 

CUSTO +/- R$ 120,00
AVALIAÇÃO No decorrer de cada atividade e na realização de exposição dos trabalhos

dos estudantes na própria escola.  
7 ATIVIDADE Semana em Comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

DATA 17 a 21 de setembro de 2019
RESPONSÁVEL Comunidade Escolar do CEF 19
COMO FAZER Envolver todo o segmento escolar quanto ao tema da inclusão na execução

de um planejamento específico; palestras; exibição de filmes, entre outros.
OBJETIVO Envolver  todo  o  segmento  escolar  quanto  ao  tema  fundamentado  em

princípios  de  equidade,  de  direito  à  dignidade  humana,  voltada  para  a
cidadania global, plena e livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as
diferenças.  

CUSTO Aproximadamente R$ 200,00
AVALIAÇÃO Após realização das atividades da semana espera-se ter atingido o objetivo

inicialmente proposto.
8 ATIVIDADE Passeios a estabelecimentos culturais -Tema gerador de ano: 100 anos

de Athos Bulcão
DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Comunidade Escolar do CEF 19
COMO FAZER Agendar, encaminhar autorização aos responsáveis e providenciar logística

que garanta a participação dos estudantes.
Visita a exposição no Centro Cultural Banco do Brasil sobre 100 de  Athos
Bulcão.
Visita a pontos turísticos com as obras de Athos Bulcão com montagem de
acervo fotográfico.
Releitura das  obras  de Athos Bulcão com pintura de azulejo  que serão
postos na parede da sala de recursos.

OBJETIVO - Proporcionar passeios turísticos que explorem a arte e a cultura regional;
-  Informar  sobre  as  obras  de  artes,  abordando  diversos  gêneros,  estilos,
épocas  e  culturas,  da  produção  musical   brasileira  e  de  outros  povos  e
países.
- Oportunizar experiências que possibilitem as relações intra e interpessoais.
- Proporcionar atividades que desenvolvam o bem estar geral e a autonomia
do (a) educando (a),  valorizando suas habilidades e autoestima, podendo
assim,  ampliar  suas  oportunidades  de  interação  com  outras  pessoas,  na
escola e na sociedade em geral.

CUSTO Correspondente a cada local  agendado. Deverá ser comunicado à família
que se responsabilizará pelo pagamento dos custos.

AVALIAÇÃO Ao término de cada evento.
9 ATIVIDADE Geometria

DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Sala de Recursos e professores de matemática
COMO FAZER Estudo das formas geométricas através das obras de Athos Bulcão e  uso de

Tangram para confecção de figuras. 
OBJETIVO Reconhecer a importância da Geometria na construção do conhecimento e

aplicação na vida prática.
10 ATIVIDADE Literatura em foco 

DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Sala de recursos 
COMO FAZER Leitura e interpretação dos diversos gêneros literários.
OBJETIVO Ampliar o hábito de leitura e ampliar o conhecimento dos alunos por meio

da  leitura  de  livros  infanto-juvenis,  contos,  crônicas,  poemas,  bulas,
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anúncios, noticiários, músicas, sonetos, dentre outros. 
11 ATIVIDADE Projeto Invisibilidade escolar

DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Sala de Recursos e comunidade escolar
COMO FAZER A  temática  da  Invisibilidade  escolar  será  abordada  em  todas  as  ações

descritas neste Plano de Ação ao longo do ano letivo e/ou ao observar os
surgimentos de invisibilidade na escola em seus cenários.

OBJETIVO Sensibilizar  a  comunidade  escolar  sobre  a  necessidade  de  valorizar  as
pessoas, principalmente as minorias que compõem o ambiente escolar, e as
suas contribuições para a sociedade.
Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância do respeito ao ser
humano independente  de sua condição  social,  papel  que desempenha ou
condição física e mental. 

12 ATIVIDADE Projeto profissionalizante
DATA Ano letivo de 2019
RESPONSÁVEL Sala de Recursos
COMO FAZER Visitas  aos  Centros  Educacionais  Profissionalizantes  (APAE,  Escolas

Técnicas, SENAI, SENAC, IFB, dentre outros).  
OBJETIVO Buscar  informações  junto  aos  Centros  Profissionalizantes  dos  requisitos

necessários  para  fazer  o  encaminhamento  de  ANEE’s  com  grande
defasagem de idade/ano ao ensino profissionalizante.
Orientar  os  alunos  quanto  aos  cursos  existentes  nos  centros
profissionalizantes de acordo com suas aptidões. 

13 ATIVIDADE Ciência do meu dia a dia
DATA Ano letivo 2019
COMO FAZER Através  de  experimentos,  leitura  de  textos  científicos  ,  curiosidades

cientificas e construção de recursos didáticos através do uso de sucata.
OBJETIVO Compreender o processo na construção do conhecimento cientifico.

Utilizar a prática pedagógica na formação do conhecimento cientifico.
Facilitar a compreensão dos conteúdos ministrados em sala de aula.

AVALIACÃO No decorrer do ano letivo através do desempenho durante os atendimentos e
em sala de aula.

14 ATIVIDADE PROJETO MID
DATA 1º SEMESTRE 2019
COMO FAZER Sensibilização dos alunos com os vídeos e músicas sobre o espetáculo a ser

apresentado no CCBB (Eufonia)
Apreciação do espetáculo Eufonia da companhia
Estudo sobre o ciclo de vida da cigarra e sua relação com formação cultural
da população de Brasília.            

OBJETIVO Formação de plateia para teatro
Proporcionar atividade cultura e artística para os alunos
Compreender o processo do ciclo de vida da cigarra.

AVALIAÇÃO Será feita através da participação interesse.

58



14 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal Ensino Fundamental Anos 
Finais

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação: Conselho de Educação do Distrito 
Federal. Resolução n. º 02/98, de 06 de Julho de 1998.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

BRASIL.  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da Educação  Nacional  (Lei  nº  9394/96). Brasília:

Imprensa Nacional, 2006.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação: Conselho de Educação do Distrito

Federal. Parecer 62/99 – Matriz Curricular.

BRASIL.  Lei  nº  4036/2007.  Diário  Oficial  da  República  Federativa  do  Brasil,  Poder

Executivo, Brasília, DF, 26 out. 

BRASIL.  Lei  11274/2006.  Diário  Oficial  da  República  Federativa  do  Brasil,  Poder

Executivo, Brasília, DF, 06 fev.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. MEC: SEESP,2001.

BRASIL.  Resolução  n.  º02/2012, de  15  de  junho  de  2012,  Lei  nº  9.394/96,  de  20  de

dezembro de 1996, do Sistema de Ensino do Distrito Federal.

59


