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“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais 

autêntico da palavra”. 
(Anísio Teixeira) 
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1- APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Vem conhecer o Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga 
 

 
 
 

O que faz uma escola ser bem-sucedida? 

Esta indagação ecoa no íntimo de cada servidor da Secretaria de Educação e em cada pai, mãe, responsável ou familiar que esteja 

comprometido com a Educação. No Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga esta preocupação não é diferente. Por isso a temática do trabalho 

é baseada nos pressupostos de Isabel Parolin.1 que defende a interação entre a família e a escola. 

                                                
1 “Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a diferenciam 
da escola, e necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança; no entanto, ela necessita 
da família para concretizar o seu projeto educativo” (Parolin, 2003, p. 99). 
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Em 2019 o CEF 21 traçará as diretrizes pedagógicas voltadas para a temática: Família e Escola: A união perfeita! 

 
Os segmentos escolares se preocupam com a formação educacional de cada estudante. O agir rumo a responder tal interrogação é a finalidade 

primordial do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga que busca ser uma Instituição Educacional bem-sucedida. Primeiramente, a escola 

precisa saber o que quer, envolvendo a equipe e a comunidade escolar na definição de metas e estratégias que garantam a Educação. Eis o que será 

feito. 

Aliada a este propósito prossegue-se com a elaboração da Proposta Pedagógica de 2019. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) de 1996 diz que a proposta pedagógica é um documento de referência. Por meio dela, a comunidade escolar exerce sua autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica. Também chamada de projeto pedagógico, projeto político-pedagógico ou projeto educativo, a proposta pedagógica pode 

ser comparada ao que o educador espanhol Manuel Álvarez chama de "uma pequena Constituição". Nem por isso ela deve ser encarada como um 

conjunto de normas rígidas. Elaborar esse documento é uma oportunidade para a escola escolher o currículo e organizar o espaço e o tempo de acordo 

com as necessidades de ensino. 

 Além da LDB, a proposta pedagógica deve considerar as orientações contidas nas diretrizes curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional da 

Educação e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Para Álvarez, o ideal é que o documento seja o resultado de reflexão coletiva. E como chegar ao consenso? "Proporcionando espaços para que 

cada uma das partes exponha seus objetivos e interesses com base nos princípios educativos com os quais todos concordam", diz o educador. Esse 

esforço conjunto harmoniza as diferenças entre os grupos que compõem a escola.   Um dos desafios para chegar a bom termo nessa elaboração, 

observa o educador francês Bernard Charlot, é manter a coerência entre a teoria e a prática.   

Manter a proposta pedagógica e o planejamento escolar atualizados é a principal meta do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga, uma 

vez que tanto a proposta como o planejamento são processuais e devem correr em paralelo com a construção do conhecimento. Isso impede que os dois 

documentos se transformem em instrumentos engavetados. O planejamento serve como roteiro para os professores, permitindo aplicar no dia-a-dia a 
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linha de pensamento e ação da proposta pedagógica. Os professores avaliam constantemente o que os estudantes já sabem? O que ainda não 

conhecem? O que, como e quando ensinar? Onde ensinar? Com base nas respostas, eles propõem atividades que façam sentido para os estudantes.  

A Proposta Educacional do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga foi organizada em meados do mês de maio, quando o diagnóstico 

cognitivo dos estudantes já havia sido realizado.  Tal construção é reavaliada em reuniões com a participação de toda equipe e sob a liderança dos 

coordenadores e gestores. Uma primeira avaliação geral pôde ser feita no final do primeiro bimestre para corrigir desvios e lançar bases para o resto do 

ano letivo. Nesse momento, os professores checaram os conteúdos fundamentais para o aprendizado; se havia articulação entre os segmentos; se as 

reuniões pedagógicas e coletivas estão sendo bem aproveitadas e se o planejamento favorece o envolvimento da família e da comunidade na escola.  

Vale a pena ressaltar que o agendamento do Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar no Calendário Escolar de 2019 foi de suma 

importância para este envolvimento. 

A presente Proposta Pedagógica foi elaborada com a participação efetiva dos servidores da Instituição Escolar em conjunto e em comunicação 

constante com a comunidade escolar e os segmentos sociais que a constitui. Os planos de ação que constituem esta Proposta Pedagógica foram 

pensados em conjunto: No primeiro momento, fez-se a discussão com a comunidade escolar e com os estudantes dos 4º e 5º anos. A discussão teve 

como pauta esclarecimentos sobre a nova estrutura da escola: o atendimento de apenas uma turma na Educação Infantil e dos Anos Iniciais com a 

proposta da Educação Integral de 10 horas; a importância do encontro para pensar a Proposta Pedagógica; a coordenação coletiva como espaço de 

construção e compartilhamento de saberes; formação de grupos de trabalho para sugerir ações, objetivos, metas, estratégias e avaliação para compor a 

proposta da escola; socialização e discussão das propostas suscitadas nos grupos e consenso mínimo diante das propostas. 

 Em um segundo momento, os professores com os demais estudantes levantaram as expectativas e os desejos do que se esperava da escola em 

um período integral. Traçavam-se então as primeiras ideias, sugestões e opiniões sobre todo o funcionamento da escola e sua rotina com várias 

refeições e a hora do descanso.  

O trabalho em grupo teve como orientação o resultado do trabalho feito com os estudantes (propostas resumidas) e as planilhas em branco 

sugeridas na Orientação Pedagógica (OP) da SEEDF sobre Projeto Político-Pedagógico de 2018 e coordenação pedagógica nas escolas. As ações 

constantes nos planos levaram em consideração as inquietações dos estudantes.  
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A escola, organizada em Ciclos (Educação Infantil: 2º período; 1º Ciclo: 1º,2º e 3º anos; e 2º ciclo, 4º e 5º anos), caracterizada como Escola 

Classe vivencia mais um ano com a nomenclatura de Centro de Ensino Fundamental. Recentemente foi aberto processo no Sistema Eletrônico de 

Informação - SEI solicitando a mudança da nomenclatura da escola. No aguardo das deliberações. 

 Um dos aspectos da complexidade que a escola vive é a organização em ciclos, pois exige mudanças substanciais de dimensão sistêmica e nas 

subjetividades humanas. 

Caminhamos também na perspectiva da educação integral em tempo integral, envolvendo todos os estudantes, aproximadamente 280 (duzentos 

e oitenta). Acreditando que: 

 “Falar de Educação Integral, nos remete à epígrafe de Paulo Freire: a escola é feita de gente, de eu e de nós. 

Não se trata apenas de espaço físico, de salas de aula, de quadras, refeitórios ou sequer de seu conteúdo. A escola é um 

lugar de instrução e socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou 

seja, um ambiente onde as diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas”. (Currículo em Movimento - 

Pressupostos Teóricos: - SEEDF 
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2- BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 
Constituição Histórica 

 
 
 
 
 

Toda memória é um resgate histórico. Ajuda na compreensão do presente e projeção para o futuro. Entretanto, não basta fazer memória, nem 

resgatar acontecimentos. É importante que se veja o passado como patrimônio tempo-espacial marcado por ricas experiências de vida que podem ser 

rediscutidas e apropriadas em suas positividades. 

Adentrar na experiência vital da então Escola Classe 48, hoje, em 2019, CEF 21 de Taguatinga abarca uma densidade de sentidos que faz da 

escola protagonista e porta-voz de uma memória criativa. É com essa percepção que se delineia sucintamente aspectos dessa historicidade que se faz 

com pessoas condicionadas em determinado tempo, espaço e circunstâncias. Como a história não estaciona, mas é dinâmica, segue um pouco do modo 

de caminhar a partir do Projeto da Escola Classe 48 de 2008, reformulada em 2010, explicitamente em alguns trechos que elucidam essa plataforma 

discursiva. 

A Escola Classe 48 de Taguatinga foi criada em 28 de fevereiro de 1985, através da Resolução 1360, pelo Secretário de Educação Senador 

Pompeu de Souza e pelo Governador do Distrito Federal Sr. José Aparecido de Oliveira. O início das atividades escolares ocorreu, no dia 10 de junho 

de 1985, ocorrendo a inauguração oficial da Instituição Educacional em 12 de julho do mesmo ano. 

Aos 32 anos de atividade administrativo-pedagógica, a escola em evidência já nasceu com feição de provisoriedade. Atendia uma clientela de 

700 (setecentos) estudantes de 1ª e 6ª séries. Sua estrutura era de zinco e foi criada em caráter emergencial para atender a comunidade da QNL, 
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comunidade de baixo poder aquisitivo, com história de vida de sacrifícios, desajustes sociais, falta de oportunidades, tanto sociais como profissionais, o 

que desestimulava sobremaneira o interesse e a busca de realização de projetos de vida. 

Pela história da própria localidade (Nova QNL) intitulada de Chaparral com forte ranço de estereotipia, dá para perceber a situação de 

vulnerabilidade socioeconômica da comunidade, em que pese o crescimento paulatino das condições de vida.  

Do ponto de vista da gestão escolar, em 1985, como se percebe, não havia a Lei de Gestão Democrática, sendo nomeado por meio de indicação 

e não por eleição direta, como no caso da Lei Nº 4.571, de 07 de fevereiro de 2014.  

Há 32 anos (trinta e dois) anos a Escola Classe 48, hoje CEF 21 de Taguatinga vem formando gerações acreditando que a escola deve ser muito 

mais que uma transmissora de conhecimento, mas um espaço de convivência e construção de valores. Um local onde cada estudante seja estimulado a 

pensar e a desenvolver laços de amor, solidariedade, sendo de justiça e respeito para que se torne um indivíduo capaz de compreender e transformar a 

realidade em busca de um mundo mais justo. 

A trajetória histórica narra a realidade de dois momentos da Instituição Escolar: Uma como Escola Classe e outra como Centro de Ensino 

Fundamental. 

Mediante a realidade de vulnerabilidade socioeconômica da comunidade local, a escola buscava, nesse contexto, da melhor maneira e com as 

possibilidades, interagir com as famílias de sua clientela, buscando realizar atividades de dimensão cultural como: (hora cívica, filmes educativos), 

jogos esportivos (jogos estudantis), cursos profissionalizantes (comunidade e estudantes), campanha de cunho social e doações. 

Alguns projetos fazem parte do percurso histórico dessa comunidade escolar, entre os quais: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, BRINCAR E 

APRENDER NA ESCOLA, CONHECIMENTO DA CULTURA INDÍGENA, CORRIDA LITERÁRIA, FEIRA CULTURAL, MOMENTO CÍVICO E 

DATAS COMEMORATIVAS, SACOLINHA DA CULTURA, SALA DE LEITURA RUTH ROCHA, VAMOS FLORIR A NOSSA ESCOLA, 

VIVENDO VALORES NA ESCOLA – INCLUSÃO E ESCOLA INTEGRAL. 
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Caracterização Física 

O Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga situa-se na EQNL 28/30 AE 02 Taguatinga Norte. 

 

 
 

Espaço Físico 
 

Tipo 
 

Quantidade 

Banheiros 
 
 

06 

Laboratório de informática 
 

 

01 
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Sala do Administrativo e Pedagógico 
 
 

01 

Orientação Educacional e Direção. Obs.: uma sala com 
divisórias 

 

01 

Sala de leitura e Serviço Especializado de Apoio à 
Aprendizagem.Obs: uma sala com divisórias. 

 

01 

Minicozinha acoplada a sala de coordenação pedagógica 
 

01 

Salas de aula 
 

12 

Cantina 
 

01 

Secretaria 
 

01 

Sala dos professores 
 

01 

 
 
 

Dados de Identificação da Instituição 
 

Nome da unidade escolar Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga 
  

CNPJ 02137662/0001-33 
  

Código da Escola 097032109625 
  

Endereço 
EQNL 28/30 AE 02 – Taguatinga –DF 
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CEP 72.161-280 
  

Turno  Integral (7:30 às 17:30)  
  

Telefone 061 39018246 
  

E-mail Funcional 

cef21tag@gmail.com 
cef21.taguatinga@edu.se.df.gov.br 
 

  

 
 

 
Equipe administrativo-pedagógica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe diretiva e pedagógica. Festa da Família 2019 
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Nome Função 
  

Maria Regina Martins Rohrer M. Gomes Diretora 
  

Luciana Ferreira de Moraes Takahashi Vice-diretora 
  

Marcílio Provazi Pesci Filho Vice-diretor substituto 
  

Verônica Martins Pereira Chefe de Secretaria 
  

Alexandra Cláudia Pereira 
Coordenadora dos Anos Iniciais E.F e Educação 
Infantil 

  

  Brenna Araújo f. Menezes 
Coordenadora dos Anos Iniciais E.F e Educação 
Infantil 

  
  

Maria José da Costa da Silva  Orientadora Educacional 
  
  Suene Tomiko Fujita  Serviço de Apoio à Aprendizagem 
  

Glaucia Gomes Guedes Apoio Pedagógico  
   

Cristiane de Souza Santana  Apoio Pedagógico 
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SERVIDORES EFETIVOS 2019 
 

NOME MATRÍCULA 

ABIMAEL BESERRA ALVES  239.847-8 

ADILEIA MARIA LEITE 216.788-3 

ALESSANDRA ALVES BARBOSA LUCENA 200.487-9 

ALEXA KARINA DE MELO GUERRA 175.299-5 

ALEXANDRA CLAUDIA P. DOS S. SILVA 48.358-3 

ALICE FERREIRA DIAS 211.023-7 

ANA CAROLINA MAZUROK 222.408-9 

ANA LÚCIA SENA GRACIANO 239.386-7 

ANA MARTINHA DOS SANTOS 66.634-3 

BRENNA ARAÚJO F. MENEZES 239.184-8 

CONCEIÇÃO ELIZABETE F.  DE ALMEIDA 49.280-9 

CONCEIÇÃO ROCHA FIGUEIREDO 21.735-2 

CREUZENI RODRIGUES 40.707-0 

CRISTIANE DE SOUZA SANTANA 43.711-5 

DAURINEIA GONÇALVES DE REZENDE 200.661-8 

DEISE KELEN QUEZA DE CARVALHO 239.209-7 

ÉRICA DAIANE NOVAES CARVALHO 228.310-7 

FABÍOLA DE OLIVEIRA PORTELA 239.378-6 

FABRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO 219.887-8 

FERNANDA APARECIDA S. SANTOS 222.659-6 

FERNANDA PEDROSA DA SILVA 30.119-1 

FRANCISCO GIEZE SOARES DE MATOS 29.913-8 

GERIELDA CRISÓSTOMO DE SOUZA 228.856-7 

GISELE CORREA FIALHO DE ALMEIDA 208.529-1 

GLAUCIA GOMES GUEDES 35.308-6 

ISABEL COSTA MARINHO 40.264-8 

KEILLA COELHO RAMOS 239.274-7 

LUCIANA FERREIRA DE M. TAKAHASHI 24.126-1 

MARCIA MODESTA DE ARAÚJO 36.435-5 

MARCILIO PROVAZI PESCI FILHO 228.417-0 

MARIA AMELIA SILVA FILHA 300.572-0 

MARIA APARECIDA ALVES 24.450-3 

MARIA JOSE DA COSTA DA SILVA 34.140-1 
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MARIA LINDALVA SARAIVA FILHA 33.275-5 

MARIA REGINA ROHRER MARTINS GOMES 48.267-6 

MARILDA MARTINS DOS SANTOS 68.396-5 

MARINEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 24.558-5 

MILENE CARLI ODORIZZI 224.743-7 

OZILENE HENRIQUE CARES SOL 208.081-8 

PAULO ROBERTO NOVATO DE CARVALHO 216.283-0 

RITA DE CASSIA CORREIA DE AZEVEDO 175.285-5 

ROSANGELA MARIA G. TEIXEIRA 20.924-4 

ROSEANE DA CRUZ G. PEREIRA 228.541-X 

SELMA LEITE DE SOUZA 213.951-0 

SUENE TOMIKO FUJITA 29.826-3 

SUZANA SANTOS SOUSA 214.679-7 

VALERIA FELIX ALMEIDA 226.638-5 

VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA 22.189-9 

VERONICA MARTINS PEREIRA 225.541-3 

 
 

CONTRATO TEMPORÁRIO 2019 
 

NOME 
SUBSTITUI 

CARÊNCIA 
 

ALESSANDRA SOARES REGINA 
(DIRETORA) 

15/02/18 A 
19/12/19 

FERNANDA BARROSO C. TENTE 

*obs: entrou de L.G 28/03/2019 

 

LETÍCIA BATISTA CORDOVA GRILI 

*obs: iniciou 02/04/2019 

ALICE 
(RESTRIÇÃO) 

15/05/18 A 
23/04/19 

 

02/04/19 A 
23/04/19 

24/04/19 A 
24/06/19 

LUANA DOS SANTOS SILVA LUCIANA (VICE- 28/08 A 

DIRETORA) 19/12/19 

ELISÂNGELA SOUZA DE OLIVEIRA ALEXANDRA 
(COORD.) 

11/02/19 A 
19/12/19 

FRANCINEIDE DE ALMEIDA 
FELINTO 

OZILENE 
(RESTRIÇÃO) 

11/02/19 A 
30/03/19 
31/03/19 A 
06/08/19 

LUCIANY ANTONEL DE BARROS CAROL 
 (COORD.) 

11/02/19 A 
19/12/19  

MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE 
CERQUEIRA 

FERNANDA 
(RESTRIÇÃO) 

11/02/19 A 
24/06/19 

VEURÂN CARDOSO DE SOUSA 
NEIVA 

MARCÍLIO 
(COORD.) 

12/02/19 A 
19/12/19  
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EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 
 

NOME CPF 

ALINE BEATRIZ FERREIRA DE LIMA 959.361.731-00 

ELIANE ROCHA FIGUEIREDO 968.271.491-53 

ELIANE VIEIRA DOS SANTOS 483.050.901-59 

EMILLY CRISTINE CASTRO PINHEIRO 072.221.151-10 

PRISCILA SANTOS LADIS PEREIRA 034.574.981-21 

ANA LUIZA GONÇALVES MOURA 060.893.241-83 

DANIEL VINÍCIUS ALECRIM SOARES 059.946.231-05 

DARCI DE FÁTIMA PRADO FERNANDES 239.314.421-87 

GABRIEL BORGES BATISTA 063.436.081-76 

ÍCARO MOTA NUNES DA SILVA 055.654.741-16 

JAIRO ANTÔNIO GOMES 296.362.771-53 

JOSELINA SANTOS DE SOUSA  444.241.591-91 

KESLEY CAETANO DOS SANTOS 070.433.751-77 

LANA DIAS DA SILVA 007.094.071-14 

LUCAS LINHARES DE ALENCAR 061.799.871-06 

LÚCIA DE FÁTIMA FERNANDES DE 
SOUZA SILVA 913.779.864-20 

LUIZ ALEXANDRE SOARES LEITE 069.501.501-05 

MARIA DO CÉU DE MELO 215.153.871-00 

ROMILDA GOMES DE OLIVEIRA 666.914.786-49 

PATRÍCIA ALVES DE MELO LOPES 946.416.681-91 

THÁCILA APARECIDA GOMES OLIVEIRA 071.695.841-40 

VICTOR MARTINS DE CARVALHO 056.128.851-80 
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CONFERE 
 

NOME MATRÍCULA 

EDEGILZA DE SOUZA E SILVA 06160 

IRTES PEREIRA GUIMARÃES  

MARI GONÇALVES DA SILVA 06597 

 
CONFEDERAL 
 

NOME MATRÍCULA 

JOSÉ MARIA CAETANO JUNIOR 10624 

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA  

DEIVERSON ALMEIDA DE SANTANA 12852 

WILSON P. DE SOUSA COSTA 11114 

 
 

REAL JG 
 
NOME MATRÍCULA 

GLEICE DANIELE DE SOUSA BARRETO  

ELIZABETE LIMA DOS SANTOS 12682 

DALVENICE MELO LINHARES 9641 

MARLENE GOMES CORDEIRO 12006 

MARIA LUCIA DE CARVALHO 12005 
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VANESSA CARVALHO DE SANTANA 10193 

JANAINA SEBASTIANA BORGES 10693 

 

 
 

Atos de Regulação da Instituição Educacional 
 

Os atos de regulação do CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE TAGUATINGA Baseia-se na RESOLUÇÃO Nº 1/2018-CEDF, DE 

18 DE DEZEMBRO DE 2018 e nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais da Educação Integral em Tempo Integral. 

O Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga é uma Instituição Educacional Pública que oferece 2º Período da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental de 9 anos Ciclos Integral 

 
 

TÍTULO I 
DO SISTEMA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 1º Integram o sistema de ensino do Distrito Federal: 

I - Instituições educacionais públicas, criadas ou incorporadas, e 
mantidas e administradas pelo poder público do Distrito Federal; 

Art. 3º A educação no Distrito Federal fundamenta-se nos seguintes 
princípios: 

I - Reconhecimento e valorização dos profissionais da educação; 

II - Respeito à individualidade, fundamentado na solidariedade e no 
compromisso com uma sociedade democrática; 

III - Fortalecimento da unidade nacional, por meio do regime de 
colaboração com os sistemas de ensino da União, dos Estados e dos 
Municípios; 

IV - Fraternidade e solidariedade, pelas quais o sistema de ensino 
colaborará para o desenvolvimento dos estudantes e para a 
convivência pacífica e ética entre os indivíduos e as nações; 

V - Respeito ao estudante, sujeito de toda ação educativa, na sua 
unicidade e multidimensionalidade, como ser ativo e participante no 
seu processo de formação integral; 

VI - Preservação dos valores e das tradições culturais locais e 
nacionais; 
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VII - Participação da comunidade escolar na definição e 
implementação das decisões pedagógicas, administrativas e 
financeiras; 

VIII - Respeito à pluralidade, diversidade e aos direitos humanos; 

IX - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

X - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO DOS NÍVEIS, DAS ETAPAS E DAS 
MODALIDADES DE EDUCAÇÃO 

Art. 6º Os níveis de educação são: 

I - Educação Básica; 

Art. 7º As etapas da Educação Básica são: 

I - Educação Infantil; 

II - Ensino Fundamental; 

TÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E DAS COMPETÊNCIAS 
GERAIS 

Art. 10. A Educação Básica, obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, 
tem por finalidade assegurar ao estudante a formação indispensável 
para o exercício da cidadania, o prosseguimento de estudos e a 

inserção no mundo do trabalho, cumprindo as funções indissociáveis 
de educar e cuidar. 

Art. 11. A Educação Básica pode organizar-se em anos e séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos 
e grupos não seriados, com base na idade, na competência ou em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

Art. 12. São princípios norteadores da Educação Básica: 

I - igualdade de condições para o acesso, a permanência, a 
participação, a inclusão e o êxito no processo de ensino e de 
aprendizagem; 

II - acolhimento, respeito e convivência solidária com a diversidade; 

III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, o conhecimento, o saber, e a arte; 

IV - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

V - valorização dos profissionais da educação; 

VI - gestão democrática no ensino público; 

VII - liberdade de criação e atuação das entidades estudantis; 

VIII - corresponsabilidade e interação constante com a família; 

IX - competência, eficiência e eficácia na gestão institucional dos 
espaços e dos processos educativos; 

X - garantia do padrão de qualidade. 

Art. 13. São competências gerais da Educação Básica: 
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I - valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar 
a realidade e colaborar na construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva; 

II - exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, 
imaginação e criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive 
tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III - valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais; 

IV - utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital - bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos, em diferentes contextos; 

V - compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; 

VI - valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

VII - argumentar, com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, discutir e defender ideias, opiniões e decisões comuns 
que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético, em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta; 

VIII - conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar 
com elas; 

IX - exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, 
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas, sem preconceitos de 
qualquer natureza; 

X - agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários. 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Art. 14. As instituições educacionais, na elaboração de sua 
organização curricular, devem considerar as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular bem como as normas 
do sistema de ensino do Distrito Federal. 

Art. 15. Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio devem contemplar a Base Nacional Comum, a ser 
complementada por uma Parte Diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos estudantes. 
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Art. 17. Os currículos devem incluir em todas as etapas, resguardado o 
devido aprofundamento, de acordo com o nível de maturidade do 
estudante e seus interesses, de sua família e da comunidade, a 
abordagem de forma transversal e integrada, em todos os componentes 
curriculares, dos seguintes temas: 

I - processo de envelhecimento e respeito e valorização do idoso; 

II - educação para o trânsito; 

III - educação ambiental; 

IV - educação alimentar e nutricional; 

V - educação digital; 

VI - direitos humanos; 

VI - diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica; 

VII - conscientização, prevenção e combate de toda forma de violência 
contra a criança e o adolescente, especialmente o bullying. 

Art. 18. Os temas relevantes da atualidade devem ser abordados de 
forma transversal e de maneira articulada, nos componentes 
curriculares da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada. 

SEÇÃO I 
DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Art. 19. A Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil está 
estruturada em campos de experiências, no âmbito dos quais são 
definidos os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. 

Parágrafo único. São campos de experiência: 

I - o eu, o outro e o nós; 

II - corpo, gestos e movimentos; 

III - traços, sons, cores e formas; 

IV - escuta, fala, pensamento e imaginação; 

V - espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Art. 20. A Parte Diversificada deve prever projetos pedagógicos que 
assegurem os direitos da criança de conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar-se e conhecer-se. 

SEÇÃO II 
DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art. 21. A Base Nacional Comum Curricular no Ensino Fundamental 
está organizada em áreas do conhecimento, que favorecem a 
comunicação entre os saberes dos diferentes componentes curriculares. 

Parágrafo único São áreas do conhecimento do Ensino Fundamental: 

I - Linguagens; 

II - Matemática; 

III - Ciências da Natureza; 

IV - Ciências Humanas. 

Art. 23. A Base Nacional Comum Curricular dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental deve articular-se com as experiências vividas na 
Educação Infantil, promovendo o desenvolvimento de novas formas de 
relação com o mundo, novas formas de ler e de formular hipóteses 
sobre os fenômenos, bem como testálas, refutá-las e elaborar 
conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. 
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Art. 25. Constituem conteúdos dos componentes curriculares 
obrigatórios: 

I - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, ministradas no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte, 
Literatura e História brasileira; 

II - Direito e Cidadania e Direitos da Mulher; 

III - Música, como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do 
componente curricular Arte; 

IV - Direitos das Crianças e dos Adolescentes; 

Art. 26. No desenvolvimento dos diversos componentes curriculares, 
respeitados os interesses do estudante, da família e da comunidade, 
devem ser abordados, ainda, dentre outros de escolha da instituição 
educacional, os seguintes temas transversais e integradores de 
relevância social: Saúde, Sexualidade, Vida familiar e social, Símbolos 
Nacionais, Educação para o Consumo, Educação Fiscal, Educação 
para o Trabalho, Ciência e Tecnologia. 

Parágrafo único. Na abordagem do tema Símbolos Nacionais, é 
obrigatório o ensino do desenho e do significado da Bandeira 
Nacional, do canto e da interpretação da letra do Hino Nacional, bem 
como sua execução. 

Art. 27. A Proposta Pedagógica deve prever projetos interdisciplinares 
desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível, em articulação 
com a comunidade na qual a instituição está inserida, de modo a 
assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes 
componentes curriculares e eixos temáticos. 

 
 

CAPÍTULO III 
DAS ETAPAS 

SEÇÃO I 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Art. 38. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 
direito da criança de até 5 anos de idade e cumpre as funções 
indissociáveis de educar, brincar e cuidar. 

§ 1º Considera-se a criança como sujeito histórico e de direitos, que 
interage, brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. 

Art. 39. O objetivo da Educação Infantil é gerar e implementar 
condições que garantam à criança, como sujeito de direitos, o seu 
pleno desenvolvimento em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, 
intelectual, ético, cultural e social, complementando a ação da família 
e da comunidade. 

Art. 40. A Educação Infantil é oferecida em instituições educacionais 
públicas ou privadas, no período diurno, em jornada parcial ou 
integral, supervisionadas por órgão competente da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, organizada nas seguintes 
faixas etárias: 

I - Avaliação, mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para 
o acesso ao Ensino Fundamental; 

II - Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, 
distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 
escolar; 
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IV - Controle de frequência pela instituição, exigida a frequência 
mínima de 60% (sessenta por cento) do total da carga horária; 

 
SEÇÃO II 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art. 43. O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, 
obrigatório a partir dos 6 (seis) anos de idade, gratuito em instituição 
pública, é direito de todos, inclusive dos que a ele não tiveram acesso 
na idade própria, e tem por objetivo a formação básica do cidadão. 

§ 1º As instituições educacionais devem zelar, juntamente com pais ou 
responsáveis, pela frequência dos estudantes e pela participação da 
comunidade no processo de gestão escolar, na forma da lei. 

§ 2º Cabe à instituição educacional informar aos pais ou ao 
responsável legal sobre a frequência e rendimento dos estudantes. 

§ 3º Cabe à instituição educacional informar ao Conselho Tutelar do 
Distrito Federal o caso de infrequência superior a 50% (cinquenta por 
cento) do percentual permitido na legislação vigente. 

Art. 44. A carga horária mínima anual deve ser de 800 (oitocentas) 
horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver. 

Parágrafo único. A duração do módulo-aula é definida pela instituição 
educacional, de forma que garanta o mínimo de horas anuais 
estabelecidas, excluído o cômputo do tempo destinado ao intervalo. 

Art. 45. São objetivos do Ensino Fundamental: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a aquisição, por parte do estudante, dos processos de 
alfabetização, das noções gerais básicas da Língua Portuguesa e da 
Matemática e das práticas de comunicação e expressões artísticas; 

III - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade; 

V - o aprimoramento das formas de convivência escolar e social; 

V - a articulação das vivências com os saberes e os conhecimentos 
historicamente construídos e acumulados; 

VI - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social; 

VII - a assunção consciente da responsabilidade, dos valores e 
comportamentos éticos e do respeito à diversidade; 

VIII - a construção progressiva da identidade pessoal e social. 

Art. 46. O Ensino Fundamental é oferecido em instituições 
educacionais públicas ou privadas, em jornada parcial ou integral, 
supervisionadas por órgão competente da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, sendo dividido nas fases: 

I - Anos Iniciais: correspondente aos cinco primeiros anos de 
escolaridade dessa etapa, do 1º ao 5º ano. 

Art. 47. Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação 
pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir 
amplas oportunidades para que o estudante se aproprie do sistema de 
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escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras 
habilidades de leitura e escrita e ao seu envolvimento em diversificadas 
práticas de letramento. 

Art. 48. É facultado às instituições educacionais desdobrar todo o 
Ensino Fundamental em sistema de ciclos. 

Parágrafo único. As redes, pública ou privada, definem, para as 
instituições educacionais vinculadas, quanto ao sistema seriado ou de 
ciclos. 

Art. 49. O Ensino Fundamental deve fomentar a cultura digital com a 
aproximação ao uso das inovações tecnológicas e da comunicação 
virtual. 

 
SEÇÃO I 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58. A Educação Especial constitui direito da pessoa com 
deficiência e com altas habilidades ou superdotação, em todos os 
níveis, etapas e modalidades de ensino, de forma a desenvolver suas 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, sendo tratada em 
resolução específica. 
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3- DIAGNÓSTICO DA ESCOLA E PRINCÍPIOS  
 
 
 

O diagnóstico em uma Unidade Pública de Ensino é essencial, pois ao saber o que se tem como limites e possibilidades, engendra-se um novo 

método e uma nova plataforma de ações, possibilitando alterações de situações indesejadas. Entretanto, a parceria responsável dos sujeitos que interagem 

nos processos administrativos e pedagógicos da escola. O diagnóstico é necessário por retroalimentar ações e pensamentos, confrontando a realidade 

existente com causas produzidas no interior da historicidade. 

As realidades diversas presentes em nossa sociedade como o desemprego, a falta de oportunidades no âmbito profissional, uma nova estrutura 

familiar, um novo conceito de indivíduo, indicam a necessidade de considerar essas mudanças para agir de forma diferente da prática pedagógica de 

décadas atrás. São as mutabilidades em todas as esferas da vida humana que provocam a um diagnóstico que de fato liberte e emancipe. 

Simultaneamente, a família sofreu mudanças: diminuiu o número de filhos por casal, o casamento tomou-se instável; as famílias se reestruturaram 

de maneiras diversas. A relação da família e a escola sofre mudanças nas mesmas proporções, e o afastamento familiar da instituição ocorre pela 

insegurança dos valores transmitidos por ambas. Há uma ambiguidade muito real quando se fala e vive modelo de família, de escola e de sociedade. 

Diante das várias transformações que ocorrem na sociedade, torna-se difícil para todas as pessoas terem uma orientação consistente sobre que 

rumo dar para a sua vida. Convive-se no Distrito Federal e no Brasil uma crise de expectativas e de orientação, carecendo de um novo olhar dos 

profissionais da educação, da família, lideranças religiosas e políticas, movimentos sociais e sindicatos sobre essa realidade. 

É fundamental, portanto, que a escola e a família se encontrem na sintonia mais estreita possível, na busca de soluções para promover a vida 

digna de todas as pessoas, principalmente a dos estudantes em processo de crescimento e desenvolvimento. 
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Há aspectos significativos em meio ao caos, entre os quais, a garantia do acesso à escola das pessoas com deficiências, a universalização do 

ensino, a lei de gestão democrática, no caso do GDF, a extensão dos livros e merenda escolar aos estudantes do ensino médio, a paulatina melhoria 

salarial de docentes, etc. É bem verdade que ainda precisa melhorar muito, o que depende da luta conjunta. 

Atualmente, o Centro de Ensino Fundamental 21 atende a um total de 272 estudantes, com uma jornada de 10 (dez) horas, em turno diurno com 

as modalidades: Ensino Fundamental de 9 anos- Anos Iniciais: do 1º ao 5º com 122 meninos e 119 meninas e Educação Infantil: 2º período com 12 

meninas e 18 meninos. E 1 estudante em classe especial. Dados do último censo realizado pela Instituição Escolar. O professor trabalha em regime de 08 

(oito) horas diárias, 40 (quarenta horas/semanais), sendo 05 (cinco) horas destinadas à regência e as outras 03 (três), destinadas a coordenação 

pedagógica (coletiva, setorial, individual). 

Os tempos e espaços de acordo com a Educação Integral em Tempo Integral estão organizados da seguinte forma: os estudantes entram às 7h30 e 

são recebidos com o café da manhã. Estudam com o 1º professor regente até às 12h30. Vale lembrar que durante esse período os estudantes lancham e 

participam do recreio e de atividades planejadas pelo professor regente e organizadas por meio de um cronograma; dentre as atividades podemos citar: 

aulas de Educação Física e artesanato. Almoçam acompanhados dos professores e monitores seguindo o cronograma. 

Dando sequência, às 12h30min inicia-se com o 2º professor regente, o momento do descanso. Caracteriza-se por um período de descanso, com a 

duração de 50 min. Após esse momento retomam-se as atividades planejadas pelo professor regente observando o cronograma de atividades 

desenvolvidas pelos Educadores Sociais Voluntários. Encerram-se as atividades às 17:30. 

Apesar dos esforços dos que atuam nesse programa, falta a contrapartida da SEEDF no que tange aos recursos pedagógicos e equipamentos 

necessários para qualificar as atividades.   

A equipe escolar busca realizar atividades e planejamentos ativos na valorização e desenvolvimento das dimensões humanas dos estudantes. 

Busca-se o equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais permeando a formação intelectual e humana atendendo assim o 

princípio da integralidade. 

O princípio da intersetorialidade é de suma importância para a formação dos estudantes do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga. A 

Equipe Gestora está sempre oportunizando as políticas públicas para o efetivo cumprimento dos direitos, deveres e contribuições para o atendimento de 
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uma Educação de qualidade. São realizadas reuniões frequentes com os diversos setores da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga para a 

apresentação de problemas que circundam o ambiente escolar com a tomada de soluções rápidas e objetivas.  

O princípio da transversalidade é implementado às estratégias pedagógicas adotadas pelos professores em seus planejamentos diários, uma vez 

que os temas transversais são inseridos no contexto escolar e na formação global dos estudantes. Atrelado a este princípio executa-se a 

interdisciplinaridade dos conteúdos, habilidades e competências desenvolvidos.  

O princípio do diálogo escola-comunidade é abordado constantemente sempre que possível ou necessário em agendamento de reuniões para se 

tratar de acontecimentos pontuais. Reuniões bimestrais entre de pais e segmentos escolares. Encontros com profissionais específicos, como Conselho 

Tutelar, Psicólogos, entre outros para apresentação de temas pertinentes a formação dos estudantes. Parceria com a comunidade escolar resgatando 

culturas populares e agregando o princípio da territorialização ao executar projetos socioculturais como: Quem canta seus males espanta e Sala de 

Leitura: Espaço de Aprendizado e Encantamento. Onde a música e a leitura são elementos de união entre a escola, a família e a comunidade com a 

finalidade de aproveitar possibilidades educativas. Por fim a aplicabilidade do princípio do trabalho em rede e convivência escolar com atividades 

mencionadas acima e evidenciando a corresponsabilidade dos segmentos inseridos no contexto educacional.  

Durante a realização da Semana Pedagógica no início do ano letivo de 2019 os Princípios Básicos da Educação Integral foram conceituados e 

apresentados aos segmentos escolares fortalecendo o conhecimento e traçando ações rumo a aplicabilidade. 

É importante ressaltar que as nossas concepções pedagógicas procuram identificar as dificuldades encontradas, redefinindo, o papel da escola e 

sua função social, propondo estratégias que respeitam a individualidade e as especialidades de todos. 

Buscando dinamizar o currículo com uma ação pedagógica intencional, criativa e ousada, tendo a avaliação como fator sinalizador do 

desenvolvimento pleno da instituição escolar. 

O educando inserido no contexto desta comunidade, chega até à escola com grande dificuldade de aprendizagem, desestimulado e ao mesmo 

tempo sequioso do aprender. Em função desses desajustes a formação psicossocial desse educando é profundamente prejudicada, o que leva o mesmo 

muitas vezes à exclusão ou substituir o aprendizado em função de outros interesses que podem comprometer a sua vida adulta. 
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Do ponto de vista geográfico, a escola localiza-se em zona urbana, na Região Administrativa III, cuja cidade foi desqualificada pelo termo 

estereotipado (CHAPARRAL). A dita invasão da chaparral assumiu o lugar de Nova QNL, dada a visão preconceituosa e distorcida sobre ocupações. 

Além dessa comunidade, atendemos a demanda da 26 de setembro e da Vila São José que também boa parte das crianças apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

Muitos problemas circundam a escola, sendo alguns muito evidentes e que carecem de uma ação conjunta e articulada em rede para buscar 

soluções e trabalhar medidas de prevenção, tais como: pedofilia, uso de drogas, carência de alimentação de alguns estudantes,  filhos que são forçados a 

serem independentes dos pais (ausência dos pais no lar). Filhos de pais presidiários e ex- presidiários, alcoolismo, ameaça na escola, ausência do pai (ou 

responsável) na escola. Percebe-se o preconceito e a estereotipia com a situação de empobrecimento, crianças são usadas para passar drogas e tem 

facilidade em acessar conteúdos pornográficos. 

As crianças são atendidas pelo Serviço de Orientação Educacional, ora por casos momentâneos, ora por problemáticas que necessitam de um 

maior acompanhamento. Há também temáticas que são tratadas por meio de projetos tais como: Bullyng, Prevenção contra o abuso, dentre outros. 
 

No que se refere ao Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (EEAA), faz-se um trabalho de acompanhamento de estudantes com 

deficiências com diferentes áreas de atuação como Déficit Intelectual (DI), Distúrbio de Processamento Auditivo Central (DPAC), Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH), (TOD), (TGD) e Outras Necessidades (ON). Segue identificação dos estudantes e de suas deficiências. Se faz 

necessário o mover das políticas públicas neste setor, uma vez que o número de Educadores Sociais Voluntários não é necessário para acompanha-los 

individualmente. Se faz necessário também o acesso destes estudantes aos profissionais capacitados para atribuir diagnósticos e avaliações constantes. 

CARLOS MYGUEL SANTOS SOUSA -  DI 2º ANO B 
DAVI ALMEIDA LOPES - TDAH, TOD  3º ANO A 
DAVI DE SOUSA MYLES DA ROCHA - TDAH  4º ANO A 
DOUGLAS LOPES RODRIGUES - TGD/AUT, TOD, TDAH - CEE - TGD 
ISAIAS JUNIO LISBOA DOS SANTOS - TDAH  4º ANO A 
KELVIN RAMOS DE SOUSA - TDAH 3º ANO A 
LUIZ FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES - DI 1º ANO B 
MARCUS VINÍCIUS TEIXEIRA SOARES - TDAH 4º ANO B 
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PEDRO HENRIQUE ARAUJO TEIXEIRA - TDAH  2º ANO A 
PEDRO MIGUEL MIRANDA FARINHA -  DI 1º ANO B 
RAFAEL WARLEY RODRIGUES MEIRA - DI  5º ANO A 
SAMUEL SANTOS DE AZEVEDO - TDAH  2º ANO A 
THIERRY GONÇALVES FERREIRA - TDAH  1º ANO A 
VINICIUS GUSTAVO DE SOUZA LIMA - TDAH 2º ANO B 
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4- FUNÇÃO SOCIAL 
 

 

 

 

O Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga reúne a equipe que o constitui para ser mais que uma escola que transmite conteúdos 

engessados e espera que os estudantes saiam por aí reproduzindo-os. A educação nesta Instituição existe para ensinar a criança a desenvolver suas 

percepções de mundo. Isso é feito por meio de diálogos, questionamentos e respeito ao próximo, o estudante é levado a refletir sobre suas 

responsabilidades, direitos e deveres com a sociedade e ter autonomia para executá-los. As atividades pedagógicas englobam estratégias para que o 

estudante se torne um cidadão autônomo que sabe se posicionar ideologicamente, socialmente e politicamente. 

A clientela escolar hoje costuma ser instigada por todos os lados e mídias. As redes sociais permitem que eles possam se expressar com mais 

propriedade então o Centro de Ensino 21 de Taguatinga procura torna-la aliada no desenvolvimento da aprendizagem. 

Logo, percebe-se que os estudantes desta Instituição de Ensino exigem respostas bem mais complexas do que um simples “porque não”. É por 

isso que o papel desta escola, nesse ponto, é educar os estudantes para que eles consigam construir e desenvolver seus próprios argumentos e opiniões, e 

não impor a eles alguns preceitos que se formam a partir de frases feitas. 

Um bom ambiente escolar tem a função social, então, de desenvolver o pensamento crítico do estudante. De fazê-lo pensar fora da caixa e 

reconhecer que, em várias situações cotidianas, não existem somente o “certo e o errado”. Assim, o estudante se torna ativo frente a sociedade, e não 

passivo. Ou seja: ele assume a posição de um indivíduo questionador que não leva qualquer coisa para casa. 
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A função social do Centro de Ensino 21 de Taguatinga na formação do estudante enquanto cidadão é prepará-lo para a sociedade atual. 

Conectando o conhecimento com suas vivências. Durante uma aula, por exemplo, o estudante tem a oportunidade de aprender algo enquanto se socializa 

com outros indivíduos de diversas idades, classes sociais, etnias, histórias, etc. Isso faz com que ele aprenda que, no mundo, existem diferenças entre as 

pessoas e que estas devem ser respeitadas. Aqui o preceito da inclusão também é trabalhado e respeitado. 

Além disso, nesta Instituição de Ensino ensina-se a constituir amizades sendo extensão dos parentes e vizinhos, primeira função social exercitada. 

Assim, a criança consegue desenvolver qualidades importantes como generosidade, coletividade e empatia. Busca-se fazer do ambiente escolar um lugar 

que instiga os estudantes a conviverem socialmente entendendo que, para que as relações sejam saudáveis, é preciso exercer algumas práticas de 

socialização que vão além de regras incontestáveis e já preestabelecidas. Afinal, cada pessoa tem suas particularidades. 

A função da escola é complexa, ampla, diversificada. Tem necessidade de dedicação exclusiva por parte do corpo docente, que não mede esforços 

para desenvolvê-la, necessidade de acompanhar as mudanças, atualizando o seu currículo e sua metodologia. A Secretaria de Estado de educação do 

Distrito Federal vem trabalhando com esta dinâmica ao oportunizar cursos de formação continuada aos professores e profissionais da educação. 

Para dar sustentação às contínuas evoluções, a escola precisa ressaltar um ensino que crie conexão entre o que o estudante aprende nela e o que 

ele faz fora dela; conexão entre o ensino formal e o mundo fora de seus portões e vice-versa, pois se faz necessário também avaliar e deliberar o que o 

estudante traz para o ambiente escolar, entre o conhecimento e a vida prática do estudante. 

Os conteúdos curriculares devem estabelecer a relação entre teoria e prática, através de situações próximas da realidade do estudante, permitindo 

que os conhecimentos adquiridos melhorem sua atuação na vida cotidiana. A metodologia aplicada deve ensejar ao corpo discente fazer ligações entre o 

que aprende em sala de aula e o que exercita na prática diária. Eis aqui a necessidade das coordenações setorizadas e em pares realizadas pelos 

professores. 

A escola contextualiza o currículo, ministrando um conhecimento que faça sentido à vida do estudante de forma interdisciplinar. Estabelece uma 

relação entre o conhecimento e as ações do dia-a-dia. Em sala de aula, os estudantes do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga são caminhos a 

serem traçados e o professor, o agente condutor dessa ação. Na sua função social, o professor desenvolve competências para a vida, levando o estudante 

a interagir com o meio em que vive. 
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A escola, abraçando a transformação, encara a educação como um ato social de mudança e avanço tecnológico. É fundamental a re lação entre 

conclusão de escolaridade e formação para a vida. O entorno sociocultural, quando percebido pelo estudante, o motiva para o estudo e por isso a 

necessidade de inserir a família e a comunidade no ambiente escolar.  

  O Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga abraça a comunidade carente estimulando o seu crescimento. Esta escola, em sua função 

social, tem o olhar constante voltado à sociedade, conectando seu saber com a prática cotidiana do estudante, preparando-o para o exercício da cidadania. 

A experiência de vivenciar as situações de aprendizagem ensina o convívio em grupo, indispensável para a vida e para o futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra com Conselho Tutelar com os pais e responsáveis 
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5- MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS: 

 

A primeira missão Do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga é instigar nas crianças o amor pelo conhecimento. Nossa escola tem por 

obrigação fazer com que os seus estudantes sejam felizes. Afinal, passam 10 horas inseridos no contexto escolar. Para isso é necessário que o 

conhecimento seja transmitido de forma prazerosa.  

Segundo o site: portaldaeducacao.com.br  a missão é uma declaração sobre o que a escola é, sua razão de ser, a quem atendes e os serviços que 

presta. A missão define o que é a escola hoje, seu propósito e como pretende atuar no dia-a-dia.  

Tendo como pano de fundo a realidade da escola e os desafios nela enfrentados, e considerando os valores comuns previamente identificados, os 

segmentos escolares foram estimulados a explicitar, em uma declaração sintética, seus principais objetivos. E mais: foram capazes de discriminar que 

intenções, valores e crenças nortearam a escolha desses objetivos. Elaborar coletivamente a declaração da missão foi essencial para que nosso grupo 

compreenda qual a razão de ser da escola. Quando direção, professores e servidores em geral têm clareza do propósito de seu trabalho e quando todos 

compartilham desse propósito, a escola conquista uma identidade, uma imagem que pode ser exibida e defendida diante da comunidade. Todos 

expressam o mesmo objetivo, a mesma atitude. A equipe, unida, pode visualizar o futuro desejado e as trilhas que levam a ele. Essa é a finalidade do 

Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga. 

A missão cria um clima de comprometimento da equipe escolar, com o trabalho que a escola realiza, e com o seu futuro. A definição da missão serve de 

critério geral para orientar a tomada de decisões, para definir objetivos e auxiliar na escolha das decisões estratégicas. Neste contexto segue a definição 

dos objetivos gerais e específicos. 
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Objetivos Gerais: 

 Diante da complexidade   da   prática   pedagógica, permeada por aspectos estruturais, existenciais, epistemológicos, éticos, políticos e culturais 

do conhecimento, a escola vislumbra promover uma educação capaz de atender aos quatro pilares propostos pela UNESCO: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, a prender a ser e aprender a conviver. 

 

  
 Objetivos Específicos: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacional indicam como objetivo da educação infantil, ensino fundamental e ensino especial, que os estudantes sejam 

capazes de direcionar e abstrair os caminhos. Tais objetivos correlacionam com nossa proposta pedagógica em construção constante.  

Há outros objetivos pensados na lógica da participação coletiva, quando se pensa o Proposta Pedagógica da escola, redefinindo ações, metas, 

objetivos e agendamento. 

 Compreender a cidadania como participação social e políticas, assim como exercício dos direitos e deveres políticos, civis e sociais, 

adotando no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdios às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si mesmo respeito; 

 

 Posicionar-se de maneira prática, crítica, responsável e construtiva as diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 
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 Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, como meio para construir progressivamente a 

noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertencimento aos pais; 

 

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como de outros povos e nações, posicionando-se contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, classe social, crenças, sexo, etnia ou outras características individuais e sociais; 

 
 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

 

 Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e sentimento de confiança em suas capacidades afetivas, físicas, cognitivas, éticas, 

estéticas, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;  

 

 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo 

com responsabilidade em relação à sua saúde individual e à sua saúde coletiva. 

 

 Utilizar as diferentes linguagens: verbais, matemática, gráfica, plástica e corporal. Como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 

comunicação; 

 

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; 
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 Questionar a realidade formulando problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, 

a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando suas adequações. 

 

Pelo menos quatro pontos devem e foram levados em conta na definição da missão da nossa escola: 

a) As necessidades que a escola deve satisfazer (necessidades e expectativas dos beneficiários); 

b) Os serviços que deve oferecer; 

c) os beneficiários que deve atender (estudantes, pais, equipe escolar, comunidade); 

d) a maneira pela qual deve atender a seus beneficiários (deve estar relacionada aos valores defendidos pela escola). 

 

Para elaboração da missão da escola também foram utilizados os pressupostos da Teoria dos 5W2H. 

Seguindo o checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos nos 

projetos da Instituição Escolar. Tais caracteres correspondem, às iniciais (em inglês) das sete diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam 

quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. São elas: 

5 W: What (o que será feito?) – Why (por que será feito?) – Where (onde será feito?) – When (quando?) – Who (por quem será feito?) 2H: 

How (como será feito?) – How much (quanto vai custar?) 

Com base em todo o referencial descrito acima apresenta-se: 

 

 

 

 

 

A missão do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga é 

oferecer um ensino de qualidade, garantindo a participação 

ativa da comunidade escolar, contribuindo para a formação 

integral dos estudantes, para que eles possam agir 

construtivamente na transformação do seu meio. 
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A educação é um processo dinâmico que deve propiciar a mobilidade e ascensão social, a elasticidade do pensamento e uma ação coerente com o 

modo de pensar. Educar é ato político-social, por isso o indivíduo aprende dentro e fora da escola. Inserindo-se de maneira consciente, orientando-se por 

uma educação emancipadora. A missão é resgatar a função social da escola, tornando-a construtora e mantenedora de valores inalienáveis e que 

possibilite a construção coletiva de um mundo humanamente possível, tendo como pilar os seguintes valores: a esperança, a solidariedade, o amor e a 

justiça.  

Nesta perspectiva, a escola para exercer essa função social precisa possibilitar o cultivo dos bens culturais e sociais, considerando as expectativas 

e necessidades de sua comunidade escolar: estudantes, profissionais da educação, pais, mães e/ou responsáveis que estejam envolvidos diretamente no 

processo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudantes do 4º Ano 
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6- FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 

 
 
 
 

Em todas as esferas da vida humana e não humana há sempre um desejo de crescimento, ponderados por reflexões baseadas em experiências de 

vida do passado e do presente. O ser humano é eterno viajante, a procura de si, do outro e da transcendência, daí a importância de se articular o pensado 

e o vivido na construção da realidade. 

Há uma crença do meio popular que saco vazio não fica em pé, traduzindo a necessidade do alimento na vida de todos os viventes. Se for 

verdadeira a ideia de que não se pode viver sem comida e bebida, preferencialmente água, é também verdadeira a premissa que não há distância entre 

comer e filosofar. 

Essas duas categorias de análise não funcionam separadamente, sob a velha lógica dicotômica primeiro comer, depois filosofar. É com essa 

compreensão que se pode articular em termos prático-teóricos as seguintes categorias vividas no contexto escolar público do Distrito Federal, 

particularmente no Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga: Currículo, Função Social da Escola, Ensino e Aprendizagem, Avaliação e Educação 

Integral, claro que entrecruzando com direitos humanos, diversidade e sustentabilidade.  

A dimensão curricular é ponto nevrálgico, somado a Proposta Pedagógica. O Currículo e a Proposta Pedagógica são campos de disputas do tipo 

de pessoa, sociedade, educação e Estado que se defende. Não há escapatória: todos os sujeitos educativos e de saberes estão impactados por um modo de 

ser, pensar, sentir e agir em conformidade ou não com determinada ordem socioeconômica e política dadas. Para alterar a realidade escolar e societária 

um projeto político-pedagógico emancipador é chave de leitura importantíssima, ao que Veiga (2004:54) revitaliza esse entendimento: 
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Superar a visão conservadora e extrapolar o centralismo burocrático pressupõe o envolvimento de diferentes instâncias que atuam no 
campo da educação, do coletivo da escola, na construção de seu projeto político-pedagógico, exprimindo sua intencionalidade pedagógica, 
cultural, profissional e construindo um modelo de gestão que podemos entender como democrático. 

 

Por muito tempo, em diferentes sociedades e ainda hoje, no contexto brasileiro atual, acredita-se em currículo como saberes já instituídos que 

devem ser repassados a quem ainda não tem luz, concepção que muitas vezes negligencia a riqueza do encontro entre saberes não institucionalizados e 

os que fazem parte de um pacote instrumental acadêmico. Concebe-se o currículo, na esteira do Currículo em Movimento (SEDF, 2014:32) em uma 

perspectiva histórico-crítica: 
Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como elementos 
para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que 
revela os signos e sentidos culturais. 

 
 

A abordagem e a vivência de uma pedagógica crítica colocam em xeque várias concepções, entre as quais de: avaliação, escola, ensino e 

aprendizagem, educação e currículo. 

Fazer a crítica necessária a determinado modo de ver e de agir não significa criticismo sem conhecimento de causa. Toda crítica exige um 

posicionamento capaz de perceber os alcances e as limitações não apenas do objeto e das pessoas avaliadas, mas da própria pessoa que avalia. Dessa 

forma, um currículo não muda a realidade apenas tomada enquanto construção teórica, ainda que seja o melhor possível para engendrar mudanças 

substantivas nas diversas relações. 

O Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação, pensado com a contribuição de professores da Rede Pública de Ensino do DF, 

tem revelado ser um diferencial no trato das questões pedagógicas e administrativas da escola pública. O arcabouço teórico, por exemplo, não apresenta 

um pacote de receitas nem de conteúdos a serem seguidos. Aponta, pelo contrário, elementos reflexivos da prática pedagógica em diferentes frentes de 

análise, entre as quais a dimensão curricular como campo de construção a partir de práticas sociais, culturais e etc.  
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Ao partir da crença de que o currículo é dinâmico, criativo e essencialmente pautado na diversidade, pode-se dar um contorno amplo ao modo de 

organizar a escola nesse quesito. Ponto que merece lembrar é que um currículo aberto, flexível e que valoriza a dinâmica sociocultural em andamento 

não invalidam os componentes curriculares, pois estes podem ser trabalhados de maneira interdisciplinar, transversal e contextualizados, podendo chegar 

a uma maior complexidade: a transdisciplinaridade. Entende-se e busca-se assumir, em termos práticos, o que o Currículo em Movimento (SEEDF, 

2014:66) intitula de Currículo Integrado, apropriando do pensamento de Bernstein (1977): 
O Currículo de Educação Básica da SEDF propõe a superação de uma organização de conteúdos prescritiva, linear e hierarquizada 
denominada por Bernstein (1977) de currículo coleção, que tem como características: a) a fragmentação e descontextualização dos 
Conteúdos culturais e das atividades didático-pedagógicas e acadêmicas realizadas na escola pelos estudantes e professores; b) os livros 
didáticos como definidores do que o professor deve priorizar em sala de aula; c) as disciplinas escolares trabalhadas de forma isolada, 
impedindo os vínculos necessários com a realidade; d) a postura passiva dos estudantes diante de práticas transmissivas e reprodutivas de 
informações; e) o processo do trabalho pedagógico desconsiderado, priorizando-se os resultados através de exames externos indicadores do 
padrão de qualidade. 
 

Partindo desse pressuposto, o desenvolvimento do estudante é a principal referência na organização do tempo e do espaço escolar, no qual o 

desenvolvimento deve ser constituído, processualmente, abordado em uma perspectiva de totalidade e integralidade. Esse modo de ver é corroborado 

pelo Currículo em Movimento (SEEDF, 2014:36) quando adota o seguinte conceito de currículo: 
O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas na e pela escola ou por meio dela é que formam o indivíduo, organizam seus 
conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituição do seu ser como pessoa. É tudo o que se faz na escola. Não apenas o que 
aprende, mas a forma como aprende, como é avaliado, como é tratado. Assim, todos os temas tradicionalmente escolares e os temas da vida 
atual são importantes e compõem o currículo escolar, sem hierarquia entre eles. 
 

Para articular um currículo amplo e uma Proposta Pedagógica com feição diversa, é indispensável à existência de uma gestão participativa, sendo 

os colegiados da Lei Nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012 fundamentais nesse processo. A referência maior de uma participação garantida em Lei é a 

corresponsabilidade na elaboração, execução, avaliação e reedição da Proposta Pedagógica da escola. Ao pensar uma Proposta Pedagógica e a 

organização curricular dinâmicas e impactadas pelas grandes transformações locais, regionais, nacionais e do mundo, muda-se a maneira de conceber e 

organizar os conteúdos, a concepção de avaliação, a prática docente, o tipo e gestão e a cultura. 
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Importantes mudanças são necessárias no âmbito da escola pública (nível sistêmico), nas formas de organização internas das escolas, nas práxis 

educativas e na cultura da naturalização dos problemas perpetrados por estruturas de poder. Uma das mudanças significativas que se acredita é tais 

mudanças deva basear na implementação de uma nova prática social que viabilize a escola como inclusiva e portadora de inclusão, atendendo a todos/as 

independente de suas diferenças, garantido o direito de todas as pessoas aos bens materiais e imateriais da existência.  

A perspectiva que orienta a práxis educativa do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga é que todos os indivíduos têm condições de 

aprender, relacionar-se respeitosamente e criar mecanismos de enfrentamento das transformações do mundo, desde que orientados e instrumentalizados 

com educação consistente, além de respeitar o ritmo de cada pessoa, seus interesses distintos e fazer das diferenças, possibilidades de crescimento e não 

de produção de desigualdades. Desse modo, surge um objetivo de perspectiva curricular que pode ser assim evidenciado: Desenvolver valores, atitudes e 

habilidades significativas para o sucesso em qualquer situação. Esse objetivo articulado com as percepções sobre o currículo já evidenciado soma-se à 

Função Social da Escola enquanto instituição social. 

Muito se tem propalado sobre a famigerada função social da escola. Essa expressão deixa um entendimento, ainda que sutil, que a escola seja a 

grande chave que abre portas, inclusive as que têm fechaduras com defeito. Talvez seja melhor falar de contribuições da escola em diferentes contextos 

humanos em crise. Apesar da crítica terminológica, adota-se a ideia do Currículo em Movimento (idem, SEDF, 2014:32) que aponta a função primeira da 

escola: 
 

É função primeira de a escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de 
qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do ensino do DF são condições 
fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e forma-se no cotidiano da escola. 

 
Ao examinar a contribuição acima, nota-se uma estreita relação entre o que se estabelece como desejo e o que se pode de fato realizar, dada as 

condições existenciais, materiais e culturas facilitadoras ou impeditivas. É preciso ter a noção básica que a garantia de ensino e aprendizagem de 

qualidade tem, como pressuposto, a garantia de investimentos em educação, diferente da ideia de gastos em educação, tão usado por lideranças políticas. 

Em outra perspectiva, a aprendizagem significativa não ocorre apenas dentro de uma educação formal. Educação é acontecimento 

multidimensional, multifacetado e livre das amarras espaço-tempo. O campo de conhecimento, tão largamente buscado e produzido ao mesmo tempo 
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pela escola e seus agentes, deixa de ser transmissão para tornar-se um despertar, melhor dizer, uma reminiscência de algo que já existia na consciência 

humana. Isso leva a crer que a consciência do e no mundo seja prática, do lugar de onde se encontra a pessoa humana. 

A contribuição da escola e de seus agentes para a formação dos estudantes e a promoção do engajamento coletivo da comunidade escolar, nada 

mais é do que oportunizar o despertar dessas consciências adormecidas e as que estão em atividade, favorecer o crescimento de forma consistente e 

profunda. Não sendo a escola a única agência de formação, ela pode ser em nível micro, portadora de uma esperança que nutre o ser humano de desejos 

de um novo jeito de ser, pensar, viver e enxergar os mundos. 

Entende-se que os profissionais da educação, particularmente os que trabalham nas unidades de ensino e mais especificamente, trabalhadores do 

Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga, irrompem na história com suas bagagens epistemológicas, culturais, religiosas, políticas e éticas, 

estabelecendo a relação de troca de saberes, muito mais do que mera transmissão de valores. 

A grande missão e/ou contribuição de docentes, na particularidade, é a de em primeiro lugar sentir-se profissional, já instituído pela Lei Federal 

Nº 12.014, de 06 de agosto de 2009, que altera o Art. 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de 

trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação. 

É contribuição de docentes, na esteira de Freire (2009:25) a crítica e a recusa ao ensino bancário, ainda presente em várias práticas de ensino nas 

escolas, tanto públicas quanto privadas. Para crescer na direção de uma metodologia mais revolucionária, crítica, que gere autonomia e sensibilidade 

humanitária nos estudantes, torna-se um imperativo ético-político o professor aprofundar sobre a sua identidade profissional não apenas sob o ditame da 

lei, mas considerando a sua missão, condição existencial, de trabalho, cultural, psicológica e econômica em dada realidade. 

Garantir aprendizagens significativas lembra a relação entre Ensino e Aprendizagem, bem como a concepção de conhecimento e o respeito ao 

tempo-espaço da aprendizagem que não é igual em todos os estudantes. Os profissionais da educação e estudantes são herdeiros de um tipo de 

conhecimento bancário, aquele refletido por Freire, cujo conhecimento pouco ajuda na emancipação humana. De outro modo, herda-se o cientificismo 

que às vezes nega outras possibilidades de conhecer o mundo e o pior, são conhecimentos veiculados sob uma lógica eurocêntrica. Com um olhar 

cientificista tem-se a dificuldade de perceber outros modos de ver, o que Boff (1991:12) desarticula a noção de leitura única do mundo: 
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O homem (mulher, grifo meu) é o ser que é capaz de ler a mensagem do mundo. Jamais é um analfabeto. É sempre aquele que, na 
multiplicidade de linguagens, pode ler e interpretar. Viver é ler e interpretar. No efêmero pode ler o Permanente; no temporal, o Eterno; no 
mundo, Deus. Então o efêmero se transfigura em sinal da presença do Permanente; o temporal em símbolo da realidade do Eterno; o mundo 
em grande sacramento de Deus. 
 

Por sua vez, o tempo cartesiano, mecanicamente adotado em nossas vidas e nas escolas, tende a quebrar a vida em tempos definidos 

arbitrariamente. Essa lógica cronológica, diferente da lógica dos tempos da aprendizagem (dimensão existencial), acaba por desarticular o diálogo entre 

ensino e aprendizagem. Freire (2009:69), alerta para essa realidade do ensinar e aprender, ao tratar da capacidade como tal: 
A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que isso, implica a nossa habilidade de aprender a 
substantividade do objeto aprendido. A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo. 
Neste caso, o aprendiz funciona muito mais como paciente da transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, 
epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa de sua construção. 

 
Ensinar e Aprender são atos políticos entrecruzados por valores culturais, éticos, estéticos, didático - pedagógicos e epistemológicos. Não se 

ensina apenas o objeto a ser apreendido, mas o próprio processo de instituição do conhecimento em níveis históricos, sociais, políticos e culturais. O 

modo como se chega ao conhecimento é também objeto a ser conhecido, e como tal, deve ocorrer a crítica da história, melhor dizer, nas várias narrativas 

históricas, entre as quais a científica. 

A questão da avaliação, seja do rendimento escolar, seja a perpetrada por toda a comunidade escolar, deve pautar no humanismo, na compreensão 

mútua e no desejo de crescimento para todas as direções e pulsões. A rigor, não se avalia para punir, nem para exercer um poder de mando autoritário. 

Avalia-se para emancipar/libertar das limitações que afetam um modo de ser, de pensar, sentir e agir. 

A variedade metodológica de avaliação (diagnóstica, processual, formativa...) terá como prerrogativa o compromisso com uma aprendizagem 

inclusiva, promotora do exercício da cidadania ativa, do usufruto compartilhado de direitos e que o estudante, dentro e fora da escola, aprenda de fato. 

Em muitos casos, a avaliação ainda produz competição e exclusão, como evidencia o Currículo em Movimento (SEEDF, 2014: 71): 
Geralmente, a concepção de avaliação baseada no modelo classificatório da aprendizagem do estudante gera competição e estimula o 
individualismo na escola, produzindo entendimentos da educação como mérito, restrita ao privilégio de poucos e inviabilizando a 
democratização do saber. 
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Os profissionais da educação do CEF 21 terão o compromisso de fazer a discussão permanente sobre avaliação, aproveitando o espaço de 

coordenação pedagógica para instrumentalizar a prática docente e fazer a diferença no mundo do trabalho. Discutir a identidade docente é também fator 

que poderá alterar as relações educativas dentro e fora da escola. A iniciativa de apropriar-se das coordenações para desencadear um processo formativo 

pode ter como ponto de partida o ideário de uma educação integral, a que visibiliza e considera o ser integral, não estandardizado. 

A concepção de educação integral aqui evidenciada aproxima do que o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROETI define em seu 

pressuposto teórico. Considera-se também que uma educação integral deve fazer parte do cotidiano escolar, desde as discussões teóricas até as práticas 

em sala de aula. A dimensão integral da formação, independente do tempo, mas entendida como intensidade dos momentos e a expressão significativa 

dessa intensidade são mais importantes do que o tempo na escola. Não obstante, um conceito-chave do PROETI (SEEDF, 2014:15) pode dar um 

contorno prático ao que se propõe a fazer na escola, orientado sob a lógica da integralidade: 
 

A Educação Integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel educativo no contexto contemporâneo, pois envolve o grande 
desafio de discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a Educação Integral a um simples aumento da 
carga horária do estudante na escola. A integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, 
buscando dar a devida atenção a todas as dimensões humanas, primando pelo equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores 
e sociais. 

 
Muito se fala da parceira escola e família e em suas contribuições para o desenvolvimento do estudante. Artigo divulgado no site: 

educador.brasiescola.uol.com.br descreve que a família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e 

critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. 

Ressalta-se nesta afirmação que mesmo tendo objetivos em comum, cada uma deve fazer sua parte para que atinja o caminho do sucesso, que visa 

conduzir crianças e jovens a um futuro melhor. O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, propiciando ao estudante 

uma segurança na aprendizagem de forma que venha criar cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade. 

Esta ação é oportunizada nos momentos de reunião pedagógica com os pais e ou responsáveis dos estudantes do Centro de Ensino Fundamental 21 de 

Taguatinga. 
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Existem diversas contribuições que tanto a família quanto a escola podem oferecer, propiciando o desenvolvimento pleno respectivamente dos 

seus filhos e dos seus estudantes.  
O espaço de aprendizagem já não pode mais ser pensado de forma restrita a escola ou a sala de aula, assim como não cabe mais compreender a 

participação familiar como exclusiva ao ambiente de casa. A interação entre os dois é fundamental, já que o desenvolvimento de crianças e adolescentes 

não acontece de maneira isolada nos diversos espaços que frequentam. 

Há diversos benefícios da proximidade entre a família e a escola, um deles é poder juntos, alinhar as expectativas, por meio de um diálogo aberto, 

pois afinal, o objetivo comum dessa relação é oferecer a criança boas condições de desenvolvimento e aprendizagem.  

Essa relação saudável contribui para que potencializar a confiança em suas próprias capacidades, que se tornem independentes e maduros, 

também como benefícios dessa boa interação pode haver a diminuição de faltas, repetências e dos problemas de comportamento. 

A participação dos pais e ou responsáveis na escola dá mais segurança para as crianças. Na infância, o espaço escolar e sua dinâmica de 

funcionamento são grandes novidades para os pequenos. Abre-se um mundo novo, repleto de possibilidades, com interação com outras crianças e adultos 

e com diferentes estímulos e conhecimentos.  

Quando os pais participam ativamente da vida escolar de seus filhos, eles demonstram estar interessados no processo em que as crianças estão 

inseridas. Com isso, elas se sentem apoiadas, acolhidas e mais seguras para seguir no desenvolvimento educacional. Esse é um ponto importante a ser 

levado em consideração em nossa escola, afinal as crianças de uma escola integral são carentes da atenção dos pais e ou responsáveis.  

Além de passar segurança, pais comprometidos com a vida escolar dos filhos, que acompanham as atividades desenvolvidas na escola, podem 

auxiliar no desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos pequenos. Educamos os pais também quando pedimos a eles que verifiquem depois 

das aulas os trabalhos e deveres passados dos filhos e que mostrem, na medida do possível, disponibilidade para ajudar os filhos, essas são maneiras de 

encorajar o corpo discente a realizarem suas tarefas com responsabilidade. Além disso, esse hábito reforça a importância de estudar fora da sala de aula. 

Uma pesquisa realizada em 2015 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelou que no Brasil o professor 

perde 20% do seu tempo acalmando os estudantes e tentando organizar a classe de modo a poder ensinar. Outros problemas que comprometem a 

qualidade do ensino dos estudantes apontados pela pesquisa são vandalismo e roubo, intimidação verbal entre estudantes e por parte dos docentes, além 
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do uso e da posse de álcool e outras drogas. O estudo aponta alguns importantes fatores associados ao complicado diagnóstico feito da educação 

brasileira e ressalta a importância de se criar um ambiente de estudos mais positivo, envolvendo estudantes, pais e professores. Aponta também que 

quando a família e escola estabelecem uma boa relação, dialogam e compartilham responsabilidades, os professores percebem uma melhora no 

comportamento dos estudantes, assim facilitando a aprendizagem. O serviço de Orientação educacional da escola realiza um trabalho garantindo esta 

proximidade. 

Mostramos ao pais e responsáveis que é possível conciliar a rotina de trabalho e a vida escolar dos filhos. Quando há reuniões ou solicitamos a 

presença dos pais e ou responsáveis na escola emitimos declaração de comparecimento para que estes apresentarem no local de trabalho. Extensas 

jornadas de trabalho e com isso falta de tempo, é algo real na vida das famílias, que fazem verdadeiros “malabarismos” para atender todos os afazeres 

necessários do cotidiano, mas nem sempre é fácil e conseguem cumprir. Essa realidade afeta diretamente sua participação nas atividades promovidas 

pelas escolas de seus filhos. Porém, é preciso tentar organizar o tempo, se planejar e abrir espaço para a participação. 

É importante compreender que essa participação demonstra para os filhos a valorização e priorização a educação, os estudos e o conhecimento. É 

importante também apontar para os filhos suas conquistas, o elogio é um importante incentivo. 
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7- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

Apresentação: 

O referido plano de ação da coordenação pedagógica tem o intuito de sistematizar o papel dos coordenadores pedagógicos e sua atuação em 

conjunto com a gestão, com o corpo docente e discente, administrativo e comunidade. O coordenador pedagógico visa ajudar efetivamente na formação 

continuada do docente, dando auxílio aos estudantes, servidores da Instituição Escolar, pais e/ou responsáveis e a comunidade em geral, propondo uma 

integração pedagógica para solucionar possíveis dificuldades, visando melhor desempenho do trabalho didático pedagógico e, promovendo o ensino-

aprendizagem qualitativo. Ele tem na escola uma função articuladora, formadora e transformadora, como articulador seu papel principal é oferecer 

condições para que os professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares em função não só da realidade, perpassando e vencendo obstáculos 

diários.  Compete a ele a característica de formador ao oferecer condições ao professor para que realize formação continuada, e como transformador 

cabe-lhe o compromisso com o questionamento, ajudando o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática pedagógica. De acordo com Chiavenato 

(1997, p. 101): 

 

“Não se trata mais de administrar pessoas, mas de administrar com as pessoas. As organizações cada vez mais precisam de pessoas proativas, 

responsáveis, dinâmicas, inteligentes, com habilidades para resolver problemas, tomar decisões”. 
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Almeja-se sua participação no coletivo da escola como aquele que possibilita e incentiva a pergunta, a dúvida, a criatividade e a inovação, sendo 

que assim a escola se estabelecerá não apenas como espaço de concretização do currículo, mas também como espaço de mudanças curriculares 

necessárias e desejadas pelos professores, para cumprir seus objetivos educacionais. 

 

Justificativa: 

O plano de ação justifica-se por um trabalho que busque a interação e integração entre professor, estudante e coordenador pedagógico, embasando 

em uma dinâmica ativa e mais eficiente, desempenhando o trabalho didático-pedagógico e a melhoria do processo de ensino aprendizagem. Orientando e 

avaliando todas as atividades do corpo docente, trabalhando de uma forma democrática, levando em consideração a ética profissional refletindo sobre a 

prática pedagógica, e assim obtendo novas mudanças e aprendizagens significativas. 

 

 

Objetivo Geral: Garantir o acesso do estudante a todo o currículo da Educação Básica buscando excelência no fazer pedagógico diário e 

atendendo as orientações das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Integral. 

 

 

Objetivos Específicos Estratégias Cronograma 

 
 Acolher o corpo docente e 
auxiliar nas demandas; 

 Promover e coordenar a 

 Acolher o corpo docente e auxiliar nas demandas; 

 Semana Pedagógica: Encontro dos professores e coordenadores na 
unidade escolar para elaboração do planejamento Escolar. 

• janeiro 

• janeiro e julho 
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elaboração da Proposta 
Pedagógica 2019; 

 Garantir a execução dos 
Planos de Ação das atividades 
pedagógica na unidade escolar;  

 Coordenar o trabalho 
pedagógico com objetivo de 
promover no ambiente escolar 
momentos que propiciem 
envolvimento dos docentes, 
gestores, pais e discentes no 
aperfeiçoamento da qualidade do 
processo de ensino 
aprendizagem. 

 Orientar e coordenar a 
participação docente nas fases de 
elaboração, de execução, de 
implementação e de avaliação da 
Organização Curricular;  

 Articular ações pedagógicas 
entre os diversos segmentos da 
unidade escolar e a Coordenação 
Regional de Ensino, assegurando 
o fluxo de informações e o 
exercício da gestão democrática;  

 Divulgar e incentivar a 

 

 Datas Comemorativas: Os professores trabalharão com suas turmas em 
sala de aula, com atividades relacionadas de acordo com os temas 
comemorativos. 

 Reunião de Pais e Professores: Momento no qual serão passadas as 
normas da instituição escolar aos pais dos discentes, entrega da lista dos 
materiais escolares que serão utilizados pelos estudantes ao decorrer do ano 
letivo. 

 Páscoa: História sobre a Páscoa, seu verdadeiro sentido e celebração 
simbólica. 

 Teste da psicogênese e Semana de Avaliações: Aplicação de Avaliações 
Bimestrais. 

 Aniversário de Brasília e de Taguatinga: Conduzir a apresentação das 
histórias, da cidade e da RA juntamente com seu hino, visitas às cidades e 
participação no desfile. 

 Reunião pedagógica e Conselho de classe: Reunião com professores e 
coordenadores para avaliar assuntos pertinentes ao desenvolvimento do 
processo ensino aprendizagem. 

 Reunião de Pais: Será feita uma reunião com os pais e responsáveis por 
bimestre, em momentos de estudo e quando for necessário.  

 Festa da Família: Será feita festa finalizando a Semana de Educação para 
a vida e executando ação do planejamento pedagógico com a comunidade.  

 Semana de Avaliações: Semana onde ocorrera a aplicação das avaliações. 

 Festa Junina: Será realizada festa junina, com quadrilha, comidas e 

•maio – Festa da Família 

• junho – Festa Junina 

• fevereiro – início do ano 
letivo e maio – Festa da Família 

• abril 

•fevereiro/abril/junho/setembro/ 
novembro 

• abril e junho 

• fevereiro, abril, junho/ julho, 

setembro e novembro 

• abril, julho, setembro e 
novembro 

• maio 

• abril, junho/julho, setembro e 
novembro 

• junho 
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participação dos professores em 
todas as ações pedagógicas 
promovidas pela SEEDF;  

 Estimular, orientar e 
acompanhar o trabalho docente 
na implementação do Currículo 
da Educação Básica e das 
Orientações Pedagógicas da 
SEEDF, por meio de pesquisas, 
de estudos individuais e em 
equipe, e de oficinas pedagógicas 
locais, assegurando a 
Coordenação Pedagógica como 
espaço de formação continuada;  

 Divulgar, estimular e apoiar 
o uso de recursos tecnológicos e 
de textos informativos no âmbito 
da unidade escolar; 

 Garantir harmonia e um 
clima amistoso nas relações 
interpessoais da Instituição 
Escolar. 

 Promover a realização das 
coordenações coletivas e 
setorizadas. 

 Dar assistência pedagógica 

bebidas típicas para os estudantes e inserção da comunidade. 

 Reunião de Professores: Reuniões periódicas para avaliação dos 
estudantes, avaliação da PP, além das coordenações coletivas, setorizadas e de 
formação continuada. 

 Reposição de aulas, cumprimento do calendário escolar e dos dias letivos 
móveis. 

 Dia da Independência do Brasil, Dia da Bandeira e Dia da Proclamação 
da República: realização de momento Cívico e apresentação dos respectivos 
Hino. 

 Semana de Educação para o trânsito Dia Nacional do Trânsito: 
Realização de palestras e atividades em parceria com o DETRAN.  

 Dia da Criança: Será feita uma festa em comemoração ao dia das crianças 
com cama elástica, pula - pula e lanches variados. 

 Dia dos Professores: Será realizada uma confraternização para os 
professores onde será entregue um mimo para os mesmos. 

 Encerramento do Ano Letivo: Haverá confraternização com todos os 
funcionários da escola. 

 Formação Continuada: Momento no qual os professores farão cursos 
oferecidos pela EAPE, A ESCOLA QUE QUEREMOS TER... entre outros. 

 

• durante o ano letivo 

• Quando necessário e os 
previstos pelo calendário 
escolar. 

• setembro e novembro 

 

• setembro 

• outubro 

 

• outubro 

• dezembro 

• durante o ano letivo 
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ao corpo docente; 

 Observar o diagnóstico dos 
estudantes, viabilizando melhor 
atendimento; 

 Proporcionar momentos com 
a família dos discentes e com a 
comunidade, por meio de 
palestras educativas, datas 
comemorativas, entre outros 
eventos culturais; 

 
 

 

Avaliação: 
 A avaliação consistirá num trabalho progressivo e cooperativo entre a direção, coordenação pedagógica e o corpo docente, integrados na diagnose dos 

problemas que interferem no processo ensino-aprendizagem, para dar-lhe solução adequada. 

A avaliação será contínua e progressiva será feita através de; 

1- Análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados; 

2- Observação diretas e indiretas de todas as atividades desenvolvidas; 

3- Visitas, conversas, registros em atas e observação constante das atividades realizadas e das metas estabelecidas. 

Análise pontual da realização dos objetivos propostos. 
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A Instituição Escolar conta com 3 (três) coordenadores que coordenam as atividades pedagógicas no contexto escolar. Durante o d ia letivo eles 

resolvem várias demandas com estudantes e professores. Há sempre estudantes encaminhados a sala da coordenação por passarem mal ou por 

comportamento inadequado em sala de aula. Neste contexto é feita avaliação sistemática se faz necessário encaminhar os estudantes supracitados para 

casa ou se há condições de permanecer no ambiente escolar. Para tais demandas se faz necessária atualização constante dos contatos dos pais e ou 

responsáveis. 

A coordenação é acompanhada pelos coordenadores e as quartas-feiras são realizadas as coordenações coletivas. Neste dia geralmente são 

trabalhados temas pertinentes ao bom desenvolvimento do processo ensino aprendizagens. Há presença de palestrantes específicos em temas abrangentes 

como Bullying, Autoestima, Valores, Sequências Didáticas, Teste da Psicogênese entre outros. A coordenação oportuniza e viabiliza o estudo e a 

formação continuada dos profissionais da educação. Quando os professores fazem cursos de formação continuada na EAPE e se ausentam do ambiente 

escolar as ações como planejamento e atividades são preparadas em outro dia de coordenação. Há no espaço de coordenação também o momento da 

multiplicação, onde os professores cursistas repassam para os demais o aprendizado, as atividades e as metodologias aprendidas e que garantem o 

sucesso do processo ensino aprendizagem. Havendo assim, interação e valorização do outro, troca de experiências, ideias, atividades e sonhos. Havendo 

clima de felicidade e colaboração permanente. 

Organização escolar: regime, tempos e espaço o CEF 21 organiza seu trabalho pedagógico a fim de garantir um único turno; o turno integral, 

conforme prevê as Diretrizes da Educação Integral do DF (pág.39). A escola é elemento essencial no processo de aprendizagem, mas, para se garantir o 

direito de aprender, é preciso que esteja associada a outros espaços. A educação vai muito além da sala de aula. Ruas, parques, organizações sociais, 

ambiente familiar e outros espaços têm o potencial de se tornar lugares de aprendizagem, onde crianças brincam, experimentam e descobrem o mundo. 

Cabe à escola o papel de unir o saber escolar ao saber popular e comunitário e, dessa forma, ajudar seus estudantes a se tornarem mais conscientes, 

participativos e capazes de entender e melhorar a realidade de suas famílias e comunidades. Para que a educação integral seja efetiva, é preciso 

considerar dois pontos chaves:  
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• Educação contextualizada – significa incorporar a todas as ações educativas, sejam as desenvolvidas na escola, seja aquelas realizadas como 

ações complementares na comunidade, o reconhecimento da realidade e da diversidade regional e local, nas suas dimensões culturais, sociais e 

econômicas.  

• Atenção individualizada – significa reconhecer cada criança e adolescente como sujeito do processo de aprendizagem, reforçando e valorizando 

seus conhecimentos e suas possibilidades e apoiando-os no enfrentamento de seus desafios. Na tentativa de compreender e construir práticas de 

Educação que eduquem integralmente “o desenvolvimento humano como horizonte (...), a necessidade de realização das potencialidades de cada 

indivíduo para que possa evoluir plenamente com a conjugação de suas capacidades, conectando as diversas dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, 

ética, social, lúdica, estética, física, biológica) ”. (Guará, 2006, p.16). Respaldados no decreto nº7. 083, de 27 de janeiro de 2010, no artigo 2º inciso I que 

diz que um dos princípios da Educação Integral é: articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas 

socioculturais.  

Em 2019 serão trabalhados os seguintes projetos:  

• 1º Bimestre – Eu, a família, a escola e a água – Semana de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva e Semana de Conscientização do 

Uso Sustentável da Água 

• 2º Bimestre – Profissões – Valorização do trabalhador, Alimentação Saudável – Educação Ambiental, Família – Semana de Educação para a 

vida. 

• 3º Bimestre – Folclore: Resgate cultural, Semana da luta com Pessoas com Deficiência e Semana Nacional do livro e da Biblioteca. 

• 4ºBimestre – Consciência Negra e Natal Solidário 

 A escola realiza os Momentos Cívicos com os objetivos de:  

• Atender a lei federal de 21 de setembro de 2009, criada por Lincoln Portela e sancionada pelo presidente em exercício José Alencar, que obriga 

as escolas a realizarem o momento cívico.  

• Demonstrar amor e respeito pela Pátria através da execução do Hino Nacional.  

• Possibilitar que o estudante seja autor da construção desse espaço, produzindo artisticamente apresentações de cunho social e didático. 



54 
 
 

• Aumentar a autoestima dos estudantes pelas coisas públicas, a relação com a escola, ficando um marco simbólico de que o momento cívico está 

à representação do Brasil.  

A Instituição Escolar conta com os Educadores Sociais Voluntário que auxiliam a educação integral, com o desenvolvimento de oficinas, e a 

educação especial ao acompanhar e auxiliar os estudantes especiais. Oficinas realizadas: 

OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL Cada turma tem quarenta minutos semanais. As aulas são ministradas por um educador social 

voluntário, sob a supervisão e acompanhamento do professor regente do turno. Abordará diversos estilos e serão apresentadas em eventos com a 

comunidade e em datas comemorativas. A dança será abordada de maneira a trabalhar a coordenação motora, ritmo, socialização e proporcionar 

momentos de lazer.  

OFICINA DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS – 40 minutos para o desenvolvimento de atividades artísticas e trabalhos manuais. Tempo de 

descanso das atividades cognitivas e desenvolvimento das habilidades e coordenação motora. 

OFICINA DE FUTSAL – além de jogar, ocorre trabalho voltado para o desenvolvimento da lateralidade dos estudantes, bem como 

estabelecimento dos sensos de espaço, direção e coordenação. 

OFICINA DE XADREZ E JOGOS – Jogos que desenvolvem atenção, estratégias, respeito, raciocínio lógico e socialização. 

OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ HORTA ESCOLAR – Retomar o projeto Horta Escolar desenvolvido em 2018.  

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO – Auxilia no desenvolvimento da oralidade, interdisciplinaridade dos conteúdos desenvolvidos, 

conhecimentos musicais, habilidades de tocar instrumentos como flauta, violão e carón. 

Em meio a um processo educativo complexo, o trabalho pedagógico dentro de uma dimensão participativa, passa necessariamente pela 

preocupação com três aspectos cruciais de nosso tempo: a sustentabilidade, os direitos humanos e a diversidade. O tripé em destaque atravessa 

questões estéticas, éticas, didáticas, pedagógicas, epistemológicas, culturais, políticas, econômicas, etc. 

No Brasil e no mundo tem discutido sobre a ecologia, ora tratando da reciclagem, ora apontado a defesa de animais, rios e florestas. A 

sustentabilidade humana acaba ampliando o nível da discussão, vez que a ecologia não se limita apenas a esses aspectos, estendendo a todas as 
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espécies de vida, organização socioeconômica, concepções e práticas culturais, políticas e éticas. Houve um avanço na maneira de ver a realidade: vê-se 

a ecologia como insuficiente diante da urgência de umas práxis emancipadoras que implica na libertação da própria Terra como organismo vivo. 

A reflexão que se pode fazer no âmbito da organização do trabalho pedagógico na escola é o de fomentar o debate em torno de uma compreensão 

mais elástica, crítica e propositiva da sustentabilidade tomada como campo que extrapola o nível da localidade e de ações isoladas.  

Direitos Humanos, ponto culminante do exercício da cidadania, da sustentabilidade e da realização da diversidade, propõe um tipo de sociedade 

baseada no cuidado, no respeito e no amor-solidário, indispensáveis para assegurar e garantir a vida digna para todos os viventes. O grande ideário 

humanista é que os direitos sejam compartilhados e não apropriados de maneira a privilegiar uns em detrimento de uma maioria. 

Fazer a discussão sobre a diversidade não significa impor uma tendência cultural, étnico-racial e religiosa. Trata-se de ver, analisar e propor 

novas relações destituídas da supremacia de culturas e raças sobre as outras. A escola como expressão dessa diversidade deve ser espaço de promoção do 

valor humano em sua singularidade, identidade e alteridade. A proposta pedagógica necessita perceber a realidade diversa para poder pensar a prática. 

Uma tarefa que se mostra complexa é a de viver uma cidadania planetária, como lembra Gadotti (2008:32): 
A cidadania planetária não pode ser apenas ambiental porque a pobreza, o analfabetismo, as guerras étnicas, a discriminação, o 
preconceito, a ganância, o consumismo, o tráfico, a corrupção destrói a nossa casa, tiraram a vida do planeta. A cidadania planetária 
implica entender a interdependência, a interconexão, a luta comum (há um desafio que é de todos nós, em todas as partes do planeta e nas 
diferentes dimensões) para todas as formas de vida em nossa casa. A cidadania planetária implica aprender a trabalhar em redes de forma 
intersetorial e compartilhada. 
 
 

No Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga há diversidade de metodologias de ensino, uma vez que cada método apresenta suas 

particularidades que se adequam ou não a realidade escolar, porém todas levam em consideração as diferenças individuais apresentadas em sala de aula. 

Adota-se alguns pressupostos da Metodologia Montessoriana. Criada pela educadora italiana Maria Montessori na passagem do século XIX para o 

século XX, o método Montessori tem como pilares a valorização da autonomia do estudante dentro da escola e o respeito pelo tempo de desenvolvimento de cada 

criança. Pilar apresentado nesta proposta pedagógica e assim desenvolvido, porém pelo espaço restrito que há na Instituição escolar não se adota a disposição dos 

materiais didáticos para a livre escolha dos estudantes e em quais locais querem trabalhar. O material didático é fornecido, orientado e guiado pelo professor em 
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sala de aula, ou em um ambiente previamente estabelecido, como sala de leitura, pátio ou quadra, mas todos juntos. Outra particularidade do método que não se 

aplica a realidade da escola é a não imposição de ritmos. Os estudantes já chegam às salas de aulas sem limites ou ritmos de estudo, se faz necessário apresentação 

deles.   

Outra particularidade deste método é trocar experiências e ajudar uns aos outros. Ponto de extrema relevância no contexto de educação integral.  

Para os adeptos dessa pedagogia, a educação vai desde o desenvolvimento da segurança e da criatividade do estudante até o amadurecimento social, 

emocional e intelectual dele. Por isso, até mesmo objetos da vida cotidiana devem ser inseridos no ambiente escolar com fins pedagógicos. Esta é uma estratégia 

utilizada para adequar teoria e prática e inserção da comunidade no ambiente escolar. 

Outra metodologia que alguns pressupostos atendem as necessidades dos estudantes do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga é o 

construtivismo.  Corrente baseada na obra do biólogo e pensador suíço Jean Piaget que propôs que o conhecimento é adquirido através da interação da criança com 

o ambiente em que ela vive, por isso se faz necessário um ambiente rico de possibilidade e recursos para os estudantes desta Instituição Escolar. O construtivismo 

assume que o estudante é a peça central na aprendizagem. Por essa razão, ele deve ser estimulado a conquistar independência, resolver problemas e elaborar 

hipóteses e perguntas. Nesse método o professor passa a ser um mediador para auxiliar os estudantes na absorção de novos conteúdos e criar condições para que o 

ele vivencie situações e atividades enriquecedoras. No construtivismo em nossa escola aplica-se avaliações diagnósticas, ou seja, instrumentos para que o professor 

entenda os níveis em que estão e desenvolva ações para melhorar o aproveitamento dos estudantes nas disciplinas e na aprendizagem. 

Uma linha do construtivismo também adotada no Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga é o sócio-interacionismo, pedagogia baseada nos 

conceitos do psicólogo bielorrusso Lev Semenovitch Vygotsky, que considera que a aprendizagem se dá a partir da interação do sujeito e a sociedade ao seu redor. 

Ou seja: o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. No contexto da educação desenvolvida na Instituição Escolar, o corpo docente assume o 

papel de mediador para estimular avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

Adotada por mais de 1200 escolas pelo mundo, a Pedagogia Waldorf é uma abordagem desenvolvida em 1919 pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. 

Segundo ele, a educação deve permitir o desenvolvimento harmônico do estudante, estimulando nele a clareza do raciocínio, equilíbrio emocional e a pro 

atividade. O ensino deve, portanto, contemplar aspectos físicos, emocionais e intelectuais do estudante. Por essas razões, a pedagogia Waldorf dá muito valor ao 

contato com a natureza, à prática de atividades físicas, à realização de trabalhos manuais e ao desenvolvimento das habilidades artísticas dos estudantes. 
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A contação de histórias, as brincadeiras com bonecos e o uso de imagens no ensino também são recursos muito empregados pelas escolas Waldorf, já 

que estimulam a imaginação e a memória das crianças, evitando o estímulo excessivo ao pensamento abstrato. Tais pressupostos se adequa a realidade de Escola 

Integral em período integral, pois oferece várias metodologias que promovem o desenvolvimento global dos estudantes. 

Outra metodologia que alguns pressupostos se adequam a realidade escolar é a Metodologia Freiriana.  A metodologia do pedagogo brasileiro Paulo 

Freire. Seu princípio básico é a “pedagogia libertadora”, ou seja, a ideia de que cada indivíduo é agente da própria libertação à medida em que adquire 

conhecimento. 

Por isso, ao adotarmos pressupostos desta pedagogia criada por Paulo Freire temos como objetivo educar respeitando as condições socioculturais dos 

estudantes e desenvolver neles um senso crítico.  Para Freire, o grande objetivo da educação é formar um cidadão livre, capaz de fazer questionamentos e agir para 

transformar o mundo. 

O papel do professor nessa metodologia e nesta Instituição de Ensino é entender a realidade em que os estudantes vivem e ajudá-los a criar confiança para 

produzir o conhecimento. 

Por ser inerente ao Sistema Educacional a Metodologia Tradicional também integra o fazer pedagógico nesta Instituição em momentos pontuais e 

necessários a formação de hábitos e atitudes. 

No ensino, segundo Luckesi (1994), não basta definir que metodologia vai se utilizar. É preciso ter clareza da intenção com a qual se vai utilizar 

este ou aquele procedimento. E isso depende da concepção pedagógica que gere o nosso trabalho docente. 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do Dia do Índio 
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PLANO DE AÇÃO – 2019 
I – Dados de Identificação 

Instituição Educacional: Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga - EQNL 28/30 – A/E - 39018246 

Profissional: Suene Tomiko Fujita – Pedagoga 
                     Maria José da Costa da Silva – Orientadora Educacional  
 

II – Objetivo Geral do Plano de Ação 

 Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais, 

do CEF 21 que oferta a Educação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais. 

III - Introdução  

 O Plano de Ação é um prospecto do que pretendemos desenvolver no decorrer do ano letivo de trabalho, favorecendo a ressignificação das 

concepções de ensino e de aprendizagem dos atores da instituição educacional, promovendo a consolidação de uma cultura de sucesso escolar. Não é 

engessado, o que pressupõe ser retroalimentado no decurso das ações, conforme reajustes para atender as necessidades reavaliadas do contexto de 

trabalho. 

 

IV – Período 

 O Plano de Ação é de caráter anual.  
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V – Dimensão 1 

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 
 

Objetivo Geral Metas Estratégias Período Envolvidos 
 
Refletir e analisar o 
contexto de intervenção da 
prática da EEAA. 

 
Elaborar mapeamento 
institucional; 
 
 

 
Análise documental; 
 
Observação dos espaços e 
das dinâmicas pedagógicas; 
 
 
 

 
No início da atuação da 
EEAA, mas poderá ser 
revisitado e ampliado 
durante todo o tempo de 
trabalho em cada instituição 
educacional. 

 
EEAA 
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VI – Dimensão 2 
 

ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 
 

Objetivo Geral Metas Estratégias Período Envolvidos 
 

Contribuir, em parceria com 
os demais profissionais, 
para a promoção da análise 
crítica acerca da identidade 
profissional dos atores da 
instituição educacional 

 
Planejamento e 
desenvolvimento de ações  
 
Revitalização e criação de 
espaços de reflexão; 
 
 
 
Participação em cursos de 
formação continuada. 

 
Parceria com os 
profissionais da OE e Sala 
de Recurso, coordenadores, 
gestores e professores para 
o sucesso escolar e 
melhoria da qualidade de 
atuação; 
 
 
Participação na elaboração 
da Proposta Pedagógica; 
 
Realização de algumas 
oficinas de acordo com a 
demanda da instituição 
educacional contribuindo 
com a formação continuada 
do corpo docente; 
 

 
Durante todo o ano letivo 
de trabalho. 

 
EEAA, OE, Gestores, 
Coordenadores e 
professores. 
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VII – Dimensão 3 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
Objetivo Geral Metas Estratégias Período Envolvidos 

 
Favorecer o desempenho 
escolar dos estudantes, com 
vistas à concretização de 
uma cultura de sucesso 
escolar. 
 
Realizar ações de 
intervenção educacional 
junto aos professores, às 
famílias e aos estudantes 
encaminhados com queixas 
escolares, individualmente 
ou em grupo, de acordo 
com a demanda 
apresentada, com vistas ao 
sucesso escolar. 
 

 
Desenvolvimento de 
estratégias que favoreçam o 
comprometimento dos 
professores no processo de 
acompanhamento/intervenção 
aos estudantes com queixas 
escolares; 
 
Criar um espaço de escuta do 
discurso dos professores, para 
conhecer suas concepções e 
suas expectativas a respeito 
dos desempenhos escolares 
dos estudantes; 
 
Contribuir para a diminuição 
das queixas escolares e para 
outras manifestações do 
fracasso escolar; 
 
Promover estratégias para 
que o professor desenvolva 
um olhar analítico sobre a 
produção escolar do 
estudante; 
 

 
Entrevista e acolhimento do professor e 
outros atores diante da demanda 
apresentada; 
 
Utilização de instrumentos específicos 
(psicológicos e pedagógicos) que 
complementem a investigação e a 
intervenção na situação de queixa escolar; 
 
Elaboração de documentos e Relatório de 
Avaliação e Intervenção Educacional 
apresentando a conclusão de cada caso, 
indicando as possibilidades de atuação 
pedagógica. 
 
Implementação de Projeto de 
Psicomotricidade, oferecido aos estudantes 
encaminhados à EEAA possibilitando a 
maturação psicomotora em cada faixa 
etária, beneficiando a assimilação e 
acomodação dos processos pedagógicos 
aos quais a criança está exposta, visando 
seu pleno desenvolvimento acadêmico e 
pessoal. 

 
Ao longo de todo 
ano letivo. 

 
EEAA, 
Coordenadores 
pedagógicos e 
intermediários, 
Gestores, Professor, 
Família, Estudante. 
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VIII – Acompanhamento e avaliação 
 Por se tratar de um plano de trabalho anual, o mesmo deverá ser avaliado e/ou reavaliado ao longo do ano letivo de maneira processual. 

No entanto, cabe a EEAA se reunir para rever quais ações estão dando certo ou não em seu plano, frente aos possíveis acontecimentos imprevistos, 

fazendo os reajustes necessários, semestralmente. 
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8- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: 

 
 
 
 

Avaliar não é coisa fácil, a começar pela condição pela auto avaliação em que o sujeito se coloca frente a frente com suas limitações, alcances e 

possibilidades. As condições atuais do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga revelam a sua dinâmica progressiva: caminha na direção de uma 

escola com Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; adotou a organização escolar em ciclos que exige mudança em todas as 

dimensões como a postura dos profissionais da educação, o modo de conceber avaliação, objetos do conhecimento, tempo/espaço, ensino e aprendizagem; 

necessidade de se aprofundar de maneira planejada e sistemática sobre assuntos atinentes ao projeto político-pedagógico, entre os quais a forma de 

avaliação etc. Mediante essa situação, a escola caminha na direção de um planejamento que possa fazer a discussão dos usos e sentidos dos ciclos 

considerando a sua complexidade e possibilidade. 
 

O que se busca é apropriar de conceitos para dar conta de uma prática mais congruente com a realidade que se altera constantemente. As Diretrizes 

de Avaliação (Triênio 2014-2016:18) apresenta uma visão importante para esse processo de reflexão e de prática avaliativa em contextos de escola 

pública, a começar pela concepção: 

A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF, pressupõe processos dialógicos entre os sujeitos envolvidos na ação 
educativa da escola. Nesse sentido, não se deve excluir as mães, os pais e/ou responsáveis de suas funções sociais, sob o risco de 
fragilizar as aprendizagens dos filhos/estudantes. Eles são importantes e, geralmente, são cobrados quanto aos resultados, porém 
nem sempre são envolvidos no processo. Mesmo que exista quem defenda o contrário, alegando que mães, pais/responsáveis 
padecem das mais variadas fragilidades que dificultam o desempenho escolar dos filhos na escola, entende-se que se faz 
necessário caminhar na contramão dessas afirmações porque o caráter público e democrático da escola não pode se alinhar as 
práticas de exclusão. 
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Essa e outras perspectivas de avaliação serão discutidas ao longo dos estudos nas coletivas, de maneira a qualificar concepções e o fazer 

pedagógico. O texto acima fala de melhores intenções, mas isso por si só não é o suficiente. Precisa-se acreditar e executar, para que a crença não fique 

apenas no papel. 

Tanto o dever de casa quanto a recuperação contínua estão dentro de uma dimensão avaliativa, porém ao avaliarmos a situação do estudante que 

fica por 10 horas na escola, torna-se inviável o envio de dever de casa, mas orientações aos pais de como acompanhar seus filhos em sua vida acadêmica e 

auxiliar no desenvolvimento intelectual, sendo indispensável o planejamento do que fazer, melhor dizer, do que trabalhar em termos de conteúdos e 

objetivos. Nessa direção, a SEDF (idem, 2014-2016:26): 

O registro da intervenção processual (recuperação) será realizado nos diários, em que constarão as necessidades apresentadas 
pelos estudantes e os relatos das atividades realizadas para a promoção do seu avanço. A intervenção poderá ser conduzida por 
meio de atividades diversificadas, no horário de aulas ou no contra turno, assim como por meio de reagrupamentos, projetos 
interventivos e outros recursos criados pela escola, sempre considerando a etapa e as condições de aprendizagem em que o (s) 
estudante (s) se encontra (m). A nota ou conceito deve resultar do que foi aprendido ao longo do percurso. Reitera-se: não se deve 
esperar pelo término de uma semana, de um bimestre, semestre ou ano letivo para oferecer as intervenções necessárias. Elas 
devem ocorrer desde o primeiro dia de aula, de forma contínua. Nada fica para depois. 
 

Recuperação contínua é uma ponte de passagem para a melhoria, de maneira que a ação docente conduzirá o processo ao alcance de uma 

aprendizagem de acordo com o modo de caminhar de cada estudante. Não se aplica a mesma estratégia, nem os mesmos instrumentos de avaliação, dada a 

necessidade específica do sujeito educativo e de saberes. É de inteira importância repensar métodos e estratégias para poder atingir quem ainda não obteve 

aprendizagens, mais do que notas. 

De acordo com o entendimento de que a avaliação seja instrumento de emancipação humana, redimensionamento da práxis e meio para rever 

limites e promover mudanças, os professores/as do CEF 21 adotam como princípios que orientam a dimensão avaliativa o Processo contínuo e Qualidade 

sociocultural. 

Do ponto de vista prático, adotam-se vários modos de avaliar:  

 Trabalho individual; 
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 Trabalho em equipe;  

 Resumo; 

 Produção de texto crítico-analítico; 

 Teatro; 

 Pesquisa na internet; 

 Prova bimestral a ser repensada no contexto da organização escolar em ciclos.                                               Outros. 

 A recuperação contínua, bem como a dinâmica do Conselho de Classe são aspectos que farão parte do planejamento da coordenação pedagógica, 

em que se faz a discussão qualificada desses mecanismos de participação e de melhoria paulatina do rendimento escolar. 

O Conselho de Classe é um espaço privilegiado para se discutir alcances, limites, sucessos e insucessos de todo o corpo administrativo-pedagógico 

da escola. Em contexto de gestão democrática não se avalia de maneira unilateral, pois a escola respira estruturas de poder, correlação de forças e um 

cenário que inclui problemas e realizações. 

A novidade possibilitada e garantida na Lei de Gestão Democrática (4.751/2012) é a participação efetiva da comunidade escolar no Conselho de 

Classe e em outros mecanismos de participação. Nesse sentido, há que fazer dois movimentos: um que faça o diálogo e/ou pressão para promover a 

participação e outro de caráter institucional, em que equipe gestora posiciona em favor de uma democracia participativa. 

Do ponto de vista da avaliação coletiva, o Projeto Político-pedagógico terá seus momentos para um repensar das práticas e dos discursos. A ideia é 

que se faça bimestralmente uma parada para ver, julgar e propor alternativas de mudança. Cada momento terá como instrumento de registro Livro Ata e 

relatório sistematizados pela Coordenação e equipe gestora da escola. 
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9- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: 

 
 
 
 
A organização Curricular do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga segue os pressupostos das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais 

para a Educação Integral.  

Tem como diretriz a proposta educacional formativa, que visa ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, conforme preconiza o 

Currículo da Educação Básica. Atende a estudantes da Educação Infantil – 2º período e Ensino Fundamental 1º ao 5º ano.  

Busca-se uma ampliação qualificada do tempo, composta por atividades educativas diferenciadas no campo das ciências, da cultura, das artes, das 

tecnologias, entre outras, as quais articuladas aos componentes curriculares e às diversas áreas do conhecimento, bem como às vivências e práticas 

socioculturais. No intervalo entre os períodos matutino e vespertino, será desenvolvido o Projeto Formação de Hábitos Individual e Social intercalando 

higiene pessoal e hora do soninho.  

É importante registrar que a Portaria nº 247, de 2/12/2008, em seu art. 3º, determina que não haja reprovação do estudante nos Projetos 

Interdisciplinares, constantes na Parte Diversificada das matrizes curriculares. Assim desenvolver-se-á várias e estratégias para recuperação dos 

conteúdos e das competências desenvolvidas nestas dimensões.  

Em âmbito da Educação Infantil, assim como destaca a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, em seu art. 29, é a primeira etapa da Educação 

Básica e tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, no caso desta Instituição Escolar – 2º período, em seus aspectos 

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

O Currículo da Educação Infantil – 2º período - no CEF 21 traça uma perspectiva de integralidade, abordando o eixo integrador a junção de 

elementos basilares do trabalho educativo com os pequenos estudantes de educar e cuidar, brincar e interagir. Estrutura-se, didaticamente, a partir das 
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práticas sociais que representam, mas não esgotam as múltiplas práticas e linguagens das crianças, quais sejam: cuidado consigo e com o outro, interações 

com a natureza e com a sociedade, bem como as linguagens artística, corporal, matemática, oral, escrita e digital.  

A SEEDF, no que concerne à Educação Infantil, para uma organização em tempo integral, apresenta uma matriz curricular para o turno de 10 horas, 

distribuídas em 200 dias letivos, com carga horária anual de 2.000 horas. A Parte Flexível do currículo refere-se ao trabalho em que todos podem e devem 

ser envolvidos. Para tanto, executa-se algumas atividades propostas pelo fascículo de Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo 

Integral tais como:  

• acolhida na entrada/pátio da escola ou outra forma a ser pensada pelo coletivo escolar;  

• banho (a depender da necessidade da criança, devido a falta de infraestrutura da escola);  

• higienização bucal e das mãos;  

• refeições;  

• sono ou repouso, coletivo ou individual.  

• trabalho pedagógico: contação de histórias e/ou atividades afins na biblioteca, brincadeiras livres e dirigidas na brinquedoteca e em outros 

ambientes, atividades lúdicas e de movimento no pátio ou parque infantil, entre outras iniciativas.  

Matriz Curricular para Educação Infantil – Jornada Escolar de Tempo Integral – 10 horas diárias  

Etapa: Educação Infantil  

Regime: Anual  

Módulo: 40 semanas  

Turno: Diurno – Jornada de Tempo Integral  

1º CICLO LINGUAGENS - pré-escolar 2º Período  

Linguagem Corporal, Linguagem Matemática, Linguagem Artística, Linguagem Oral e Escrita, Linguagem Digital (solicita-se melhorias no 

Laboratório de Informática da Instituição). 

 Cuidado consigo e com o outro. Interação com a natureza e com a sociedade. Projeto Formação de Hábitos Individual e Social.  
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  Ensino Fundamental – Anos Iniciais.  É importante observar que a organização do trabalho pedagógico, é estruturada na perspectiva de 

contemplar todos os espaços disponíveis da Instituição Escolar, vislumbra-se a reorganização dos tempos para as aprendizagens, tendo em vista abranger 

todas as áreas de conhecimento, atendendo ao Currículo das Escolas Públicas do Distrito Federal e às particularidades da Unidade Escolar. 

 A articulação das atividades complementares de Educação em Tempo Integral com as atividades previstas na matriz curricular pressupõe o 

mapeamento dos planos de ensino dos professores, a observação das práticas pedagógicas, o estudo e a análise dos materiais didáticos adotados, o 

diagnóstico dos interesses e as demandas da Unidade Escolar, o estabelecimento de objetivos e regras, além de todos os elementos que constituem a 

organização de um trabalho pedagógico comprometido com a construção da cidadania dos estudantes.  

É importante frisar que toda atividade há intencionalidade pedagógica. Ademais, é imperioso afirmar que há integração entre o trabalho realizado 

pelos professores que coordenam as atividades durante todo o período de atendimento escolar.  

A matriz curricular desta faixa etária no CEF 21 atende à concepção de educação estabelecida pela política educacional da SEEDF, considerando, 

sobretudo, os preceitos legais vigentes, os documentos norteadores dessa política e as expectativas da comunidade na qual a Unidade Escolar está inserida. 

A Parte Flexível constitui, com a Base Nacional Comum, o currículo integrado. Assim, articula-se com as demais áreas do conhecimento, contemplando 

um ou mais componentes curriculares.  

Compreende-se as atividades relativas ao tempo ampliado, proporcionando mais possibilidades de aprendizagem aos estudantes. Tais atividades 

são realizadas por meio de projetos interdisciplinares, como, por exemplo: atividades de acompanhamento pedagógico em Português e Matemática 

(obrigatório); culturais, artísticas e esportivas (prioritário) e de formação pessoal e social.  

Matriz Curricular de Referência para Jornada Escolar de Tempo Integral - 10h  

Educação Básica: Ensino Fundamental de 09 anos – Organização escolar em tempo integral de 10 horas diárias  

Regime: Anual/Seriado  

Módulo: 40 horas  

Turno: Diurno  
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Partes do Currículo/ Áreas do Conhecimento Componentes Curriculares - Base Nacional Comum Linguagem Língua Portuguesa, Arte, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, História, Geografia e Parte Diversificada Projeto Interdisciplinar, Parte Flexível Acompanhamento 

Pedagógico – Português e Matemática, Atividades Culturais, Artísticas e Esportiva, Atividades de Formação Pessoal e Social, Projeto Formação de 

Hábitos Individual e Social.  

• As atividades de Acompanhamento Pedagógico em Linguagem e Matemática têm caráter obrigatório são organizadas em 10 horas semanais, 

distribuídas em 5 horas de Língua Portuguesa e 5 horas de Matemática. 

• As atividades culturais, artísticas e esportivas e atividades de formação pessoal e social serão organizadas por reagrupamentos, respeitando, 

preferencialmente, os anos afins do ensino fundamental, bem como a estrutura física necessária ao desenvolvimento das atividades.  

Segue-se de forma criteriosa os conteúdos descritos no Currículo da Educação Básica e da Ed. Infantil 5 anos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina: Cuidados com a saúde 
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10- PLANOS DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
 10.1- Gestão Pedagógica 

 
 

Ações 
 

Objetivos 
 

Metas 
 

Responsáveis 
 

Agendamento 
 

Avaliação 
 

 
1. Visita   aos poderes 

Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 

Apresentar aos estudantes os 
monumentos históricos e locais 

importantes da política 
nacional e suas atribuições. 

Atingir 25% 
dos estudantes a noção 

básica das 
atribuições dos Três 

Poderes.  

Professor regente, 
e coordenadores 

pedagógicos 
JUNHO 

Nas coordenações 
coletivas e em 

reunião com os pais, 
mães e/ou 

responsáveis. 

2. Palestras do PROEDUC 
e Conselho Tutelar. 

Proporcionar o conhecimento 
dos direitos e deveres 
constantes no ECA 

(Estatuto da Criança e do 
Adolescente) 

Que 50% dos estudantes 
entendam a articulação 
necessária entre direitos 

e deveres. 

Professor regente, 
e coordenadores 

pedagógicos 

MAIO – Festa 
da Família e o  
longo do  ano 
letivo  

Na coordenação 
coletiva de  
quarta-feira  

3. Oficina sobre Constituição 
Federal Brasileira, Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Proporcionar o conhecimento 
normas e leis (escola e 

sociedade). E estimular as 
relações interpessoais. 

Que 80% dos pais, das 
mães e/ou responsáveis 

compreendam o 
significado das leis e as 

cumpram.  

Diretor, vice- diretor 
e  

Coordenadores 
pedagógicos 

Segundo 
semestre 

Na coordenação 
Coletiva de quarta- 
feira e em reunião 

de pais. 
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4. Formação Humana da 
Família. 

Promover a interação entre escola e 
comunidade  de maneira a promover 
uma  formação  da  família  em  uma 

perspectiva filosófica. 
Fazer uma reflexão sobre assuntos 
da contemporaneidade, tendo por 

base a ética das normas, ética como 
justiça e libertação  e  ética  da  

experiência histórica.  

Despertar a 
Consciência cidadã 
em  30% dos pais, 
filhos, mães e/ou 

responsáveis. 

Diretor, vice-
diretor e 

orientador 
educacional 

e coordenadores 
pedagógicos 

Bimestral 
Nas reuniões 

bimestrais de pais e 
em eventos especiais 

5. Fortalecimento das 
coordenações coletivas. 

Participar ativamente das 
coordenações coletivas para dar 

suporte metodológico-conceitual aos 
docentes e demais segmentos. 

Atingir em 100% a 
participação efetiva 
dos professores/as 
nas coordenações 

coletivas. 

Direção, vive-
direção, e 

coordenação 
pedagógica 

 

Ao longo do ano, 
todas as 4ª feiras. 

A cada coordenação 
realizada. 
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10.2 Gestão de Resultados Educacionais 
 
 

 
 

Segundo SOUSA(1999), a avaliação educacional tem o propósito de fornecer subsídios para que os responsáveis pela coordenação e desenvolvimento de 

ações educativas possam tomar decisões que permitam o aperfeiçoamento de processos e condições de ensino. 

 

O Centro de Ensino fundamental 21 de Taguatinga assinala que a avaliação da aprendizagem realizada no contexto da escola e da sala de aula não 

tem finalidade classificatória. Ela deve ocorrer de forma contínua e permitir análises qualitativas do progresso dos estudantes. Nesse sentido, a avaliação 

com caráter formativo fornece dados concretos sobre o que o estudante está aprendendo e sobre a eficácia do ensino oferecido pela escola. 

Essa ideia nos remete a pensar acerca dos papeis dos principais atores do processo de ensino que devem garantir as condições para o aprendizado 

dos estudantes: professores e gestores escolares. O que cabe a cada um em relação às avaliações aplicadas na escola? 

Aos professores cabe propor avaliações que permitam aferir se os estudantes aprenderam o que era esperado em determinado período letivo e 

também em cada aula. Portanto, há que se ter clareza dos objetivos de aprendizagem e dos instrumentos mais adequados para medir se esses objetivos 

foram alcançados, bem como quais atividades pedagógicas realmente conduzem à aprendizagem. 

Aos gestores escolares cabe a garantia das condições para que os professores desenvolvam o processo de ensino de melhor qualidade. Tais 

condições incluem formação continuada do professor, organização curricular, materiais pedagógicos necessários para as aulas, infraestrutura física, etc. 

Tendo em vista que os resultados das avaliações dos estudantes devem ser vistos como indicadores para o aperfeiçoamento do ensino e da 

aprendizagem, nossa proposta é que cada ator responsável por esse trabalho faça uma reflexão a respeito do que lhe cabe realizar nesse processo, para que 

possa encaminhar soluções adequadas. 
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SOUSA (1999) sugere uma série de perguntas para reflexão do professor a respeito do seu próprio desempenho, a partir dos resultados das 

avaliações de aprendizagem. Algumas dessas perguntas constam do quadro a seguir e, em paralelo à reflexão do professor, pensamos em uma série de 

indagações que podem orientar a reflexão dos gestores acerca do seu papel no acompanhamento do processo pedagógico da escola: 
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A Gestão Pedagógica na perspectiva da proposta educativa do PROEITI contribui significativamente para a melhoria da qualidade da educação e 

do rendimento escolar das crianças.  
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10.1.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

AÇÕES OBJETIVOS METAS RESPONSÁVEIS AGENDAMENTO 
 

AVALIAÇÃO 

 Reuniões periódicas para 
decisões relativas ao 

trabalho. 
 Encontro da família na escola, 

com temáticas pertinentes. 

 Eventos que envolvam toda a 
comunidade:  festas, jogos etc. 

• Ampliar a 
participação, 

compromisso e 
responsabilidade da 

comunidade na 
gestão escolar. 

• Democratizar a 
gestão da escola em 

no  mínimo  80% 
de participação. 

• Equipe de 
Gestão 

• professores, 
• Serviço de Apoio 
à Aprendizagem e 

•Orientadora 
Educacional. 

Semestralmente. Nas reuniões de pais. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 
 

 
 
10.1.4 GESTÃO DE PESSOAS 
 

Atualmente, segundo Rafael Ávila, fazer a gestão de recursos pessoas não se trata apenas de procurar deixar seus colaboradores satisfeitos e 
motivados. Mas de criar uma estratégia completa, que envolve toda a organização em busca do desenvolvimento, capacitação e humanização de quem faz 
parte dela. Ela está apoiada em 5 pilares essenciais: 
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No Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga busca-se o desenvolvimento destes pilares e a harmonia entre os segmentos escolares. 

A gestão se desenvolve em um ambiente profissional de respeito aos direitos e deveres de todos os profissionais envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. Acompanha-se a participa das decisões coletivas, acreditando na capacidade de cada servidor, valorizando o trabalho e o 

compromisso de todos. A formação continuada é presente nos espaços da escola, e através dos cursos oferecidos pela EAPE e cursos particulares.  

 

Quantitativo de Professores Regentes:  

 26 professores de atividades.  

Campo Complementar:  

  06 Educadores Sociais – Acompanhamento Pedagógico (estudantes ANEE);  

  05 Educadores Sociais – Acompanhamento Educação Integral;  

  01 Educador social –  Oficina de Artes  

  02 Educador social –  Oficina de Musicalização 

 01 Educador social – Oficina de Xadrez  

 01 Educador social – Oficina de Expressão Corporal 

 01 Educador social – Oficina de Futsal 

 Suporte Administrativo/Pedagógico:  

  02 apoios administrativos;  
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 02 monitores 

 02 coordenadores pedagógicos; 

 03 cozinheiras da CONFERE;  

 05 apoios pedagógico;  

  01 coordenador PROEITI ;  

  01 professor com restrição de atividades trabalhando com Projeto Interventivo; 

 01 professor com restrição de atividades trabalhando com Apoio Pedagógico; 

  07 servidores da limpeza REAL; 
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10.1.5 GESTÃO FINANCEIRA 
 

AÇÕES OBJETIVOS METAS RESPONSÁVEIS AGENDAMENTO AVALIAÇÃO 

• Prestação de 
contas de captação 

de recursos. 

 Agir de maneira transparente 
diante do recurso público. 

 
 Disponibilizar mapa da receita 
(entrada/ saídas) para a comunidade 

escolar. 

• Organizar mural 

para socialização de 

prestação de contas. 

• Equipe de gestão 
escolar. 

Ao final do primeiro 
semestre e ao final do 
segundo semestre. 

. 
 
 

Analisando os 

quadrimestres da 

Prestação de 

Contas 

apresentado e as 

benfeitorias da IE. 
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10.1.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

AÇÕES OBJETIVOS METAS RESPONSÁVEIS AGENDAMENTO AVALIAÇÃO 

• Redefinição das normas/ 
regras pertinentes à 
disciplina com pais, 
direção, estudantes e 
docentes. 

 
 
 

• Regulamentar as 
Normas de disciplina a luz 

do Regimento escolar   e do
Regimento da SEEDF; 

 
 
 
 

• Promover a 
consciência da 

necessidade das 
normas da comunidade 

escolar em 70%. 

• Todos os segmentos
da comunidade 

escolar. 
Ao longo do ano de 

letivo 
Na avaliação 
institucional e nas 
reuniões de pais. 
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11- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
 
 
O acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica será realizado bimestralmente após o Conselho de Classe, onde serão discutidas as 

estratégias e os eixos transversais que serão trabalhados no bimestre seguinte.  

Ocorrerá em três momentos:  

1-  Avaliação diagnóstica – antes da execução – coleta de dados e informações com a finalidade de levantar a situação – problema.  

2- Avaliação formativa – durante a execução – acompanhamento sistêmico do desenvolvimento das ações. Ocorrerá periodicamente nas 

coordenações coletivas.  

3- Avaliação somativa – após a execução – verificar se o projeto atingiu ou não os objetivos propostos, destacando-se os pontos positivos e 

negativos.  

Esta Proposta Pedagógica será avaliada ainda, ao longo do processo, nas coordenações coletivas, com foco no desempenho dos estudantes, 

considerando o aspecto formativo. 
 
 
 
 
 
 

“As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos”. 
(Rubem Alves) 
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12- PROJETOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Quadro – síntese de projetos individuais, em grupo e/ou interdisciplinares   

        

Projeto/atividade Objetivos Principais ações Professor/a responsável Avaliação 

1. Sala de 
leitura. 

Organizar o espaço e tempo de 
uso por cada turma, zelando o 

ambiente de leitura. E 
desenvolver e despertar o gosto 

pela leitura. 
 

Sala ambiente para os estudantes 
da Educação Infantil ao 5º ano. 

Projeto sala de leitura: 
empréstimo de livros, contação 
de histórias, utilizando recursos 

diversos. 

Professora Márcia, Professora 
Alice, ESV, coordenação e 

direção. 
Conselhos de classe. 

2. Semana de 
Consciência Negra 

Desenvolver sentimentos de 
solidariedade e amor uns com os 

outros aceitando as diferenças 
individuais. 

Resgate das origens. 

Amostra de cinema, Palestras, 
Desfile, Workshops. A comunidade escolar 

Questionário de 
avaliação da PP com a 

comunidade escolar 

3. Show de 
talentos 

Valorizar e incentivar 
habilidades artísticas como: 

canto, dança, trabalhos 
manuais. Mostrando 

importância da arte na vida das 
pessoas, diferenças étnicas, 

sociais e   culturais,  
valorizando o contexto 

histórico-social e político. 

Ensaio de música; 
Confecção de telas e releituras de 

obras; 
Pesquisas sobre artistas 

renomados, utilização da 
temática de maneira transversal. 

Coordenadora Alexandra e 
Educador Social Voluntário 

 

Observação da 
participação dos 

estudantes no evento. 
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4. Laboratório 
de 

Informática 

Possibilitar as crianças o contato 
com o computador e também 

com todas as inovações trazidas 
pelas mídias sociais. 

 Pesquisa de 
assuntos contemporâneos; 

 Digitação de 
Produções de texto; 

 Jogos virtuais e 
pedagógicos. 

 Apresentação do 
recurso Jclic 

 

Mediador do laboratório,  
professores regentes e Educador 

social. 

Nas avaliações 
institucionais, nas 

coordenações coletivas e 
ao final de cada aula. 

Buscar melhorias para 
o Laboratório de 

Informática 

5. Festa Junina 

Enriquecer o conhecimento das 
crianças quanto aos costumes 

das festas juninas em diferentes 
Regiões do país, valorizando e 

demonstrando atitudes de 
respeito ao trabalho e ao homem 
do campo. Conhecer o valor do 
folclore brasileiro, destacando 

seus aspectos sociais e 
religiosos. 

 

Ensaio de música; 
Confecção de telas e releituras de 

obras; 
Pesquisas sobre artistas 

renomados, utilização da 
temática de maneira 

transversal. 

Todos os Servidores desta U.E . 
Através da participação 

e do interesse na 
realização do evento. 

 
 

 
 
 

6. Festa da 
Família 
 
 
 
 

 
Aproximar a família da 

escola. 
 

Mostrar aos pais como é 
imprescindível a participação 
efetiva deles na vida escolar 

de seus filhos. 
 
 
 

 
 

Apresentação de danças, 
exposição de trabalhos 
confeccionados pelos 

estudantes, oficinas para a 
família. 

 
 

Equipe diretiva, 
coordenadores, professores, 
Educador Social Voluntário 

 
 
 

Através da participação 
e do interesse na 

realização do evento 
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7. Natal 
Solidário 
 
 
 

 
Desenvolver nas crianças o 
espírito de solidariedade e 
ajuda ao próximo. Formar 

cidadãos conscientes. 
Desenvolver a participação 

comunitária. 
 
 

 
 
 

Apresentação de Cantatas, 
Peças teatrais, entrega e sorteio 

de cestas básicas e presentes 

 
 
 

Equipe diretiva, 
coordenadores, professores, 

Educador Social Voluntário e 
parceiros patrocinadores 

 
 

Através da participação 
e do interesse na 

realização do evento 
 
 
 

 
 

8. Projeto Água 
importante fonte de vida 

e 
Projeto de combate ao 

Aedes Aegypti 
 
 
 
 
 
 

Desperta a consciência dos 
estudantes e dos envolvidos 

no ambiente escolar a 
importância desse recurso e 

como economizar. 
 

Promover a Saúde e a 
preservação de agravos 

relacionados a dengue, a 
Chikungunya e ao Zika vírus, 
dentro e fora de sala de aula 

 
 

Rodas de conversas, pesquisas, 
explorar músicas, reportagens 

sobre a crise hídrica. 
Paralelamente trabalhar a 

dengue e sua mutação com a 
atividade prática de combate ao 

mosquito. 
Exposição de murais pela 

escola. 

 
 
 
 
 

Todos os Servidores desta 
U.E . 

 
 
 
 
 

Através da participação 
e do interesse na 

realização do evento 
 
 
 
 

 
9.Projeto 
Interventivo 

Desenvolver a aprendizagem 
dos estudantes com 

dificuldades de 
aprendizagem. 

Projeto Interventivo e aulas de 
reforço. 

Professora com restrição de 
atividades laborais 

Através do avanço da 
aprendizagem e 

acompanhamento do 
ritmo dos demais 

estudantes. 
 
 
 
 



85 
 
 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE TAGUATINGA 

 
 

 Sala de leitura: Ambiente de aprendizagem e encantamento. 
 

 Realização: Márcia Modesta de Araújo e Alice Ferreira Dias Vieira 
 
 Justificativa:  
  
 Compor a estrutura da Instituição Escolar sendo mais um espaço que oportunize aprendizagem dos estudantes da escola 
pública matriculados na escola integral em período integral.  
 A sala de leitura do Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga é um espaço que oportuniza a leitura de diversos 
gêneros literários e sua contribuição para formação do cidadão crítico e atuante.  
 É um espaço para aquisição e fixação de informações apreendidas em sala de aula. Estabelece-se como um ambiente propício 
à pesquisa e a aprendizagem que, juntos, consolidam os saberes adquiridos e a formação de hábitos e atitudes.  
 É um espaço de livre expressão da cidadania, da oralidade, da formação e manifestação de opinião.  
 É também, um ambiente de encantamento e viagem pelo universo literário. Neste espaço pode-se contar ainda, com a 
interdisciplinaridade e transversalidade dos conteúdos precursores da aprendizagem.  
 
 Objetivo Geral: Desenvolver o hábito e o interesse pela leitura. 
  
 Objetivos Específicos: 
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1- Desenvolver a oralidade, a atenção, hábitos e atitudes necessários à leitura e ao manuseio dos livros e demais objetos de 
leitura. 
2- Identificar os gêneros literários e as datas comemorativas do ano. 
3- Reconhecer a pesquisa como forma de ampliação da aprendizagem. 
4- Priorizar hábitos e atitudes necessárias ao convívio social. 
5- Desenvolver leitura, escrita, coordenação motora, manifestação de opinião, interpretação textual e artística.  
6- Oferecer suporte à prática pedagógica dos educadores. 
 
Estratégias: 
 
 Organizar o ambiente propiciando um convite à leitura. Organizar o acervo como estratégia de controle e levantamento dos 
títulos que o constitui.  
 Separar títulos que representem as datas comemorativas e atendimento das demandas pedagógicas dos professores. 
 Interagir com os projetos: Passaporte Literário e da oficina: Quem canta seus males espanta.  
 Realizar contação de história e atividades de envolvimento literário. Apresentar gêneros literários.  
 Estabelecer hábitos e atitudes necessárias a permanência dos estudantes na sala de leitura. Realizar oficina de origami.  
 Exposição de uma caixa com mensagens motivacionais estimulando a leitura e o fortalecimento das atitudes positivas.  
 Confecção de mural com exposição das atividades dos estudantes constantemente. 

 

 

“Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar.” 

RUBEM ALVES 

Cronograma/público alvo: 
 Durante o ano letivo com todas as turmas da escola. 
 
Avaliação:  
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 Será realizada diariamente de acordo com interesse e participação dos estudantes. 
 
Culminância:  
 Realização de um “chá literário”. 

 
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem…” 

Mario Quintana 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distr ito Federal  
Coordenação  Regional de Ensino  de Taguatinga  
Centro de Ensino Fundamenta l 21 de Taguatinga  

 
 

Oficina: Espelho Espelho meu! 
 

Realização:Professora- Alessandra  
 

Justificativa:   
  Com o intuito  de promover a realização desta atividade de fo rma i nterdiscip linar fortalecendo ou  resgatando a 

autoestima das meninas que compõe o 4º ano A se propõe a realização da ofic ina: Espelho  Espelho meu. O tema sugere uma 

afirmação  segura,  destacando a expressão da opinião , do autoconhecimento e da certeza de que  o amor próprio é mais  

importante.  Reconhecendo  que os cu idados com a aparência apenas rea lçam a beleza pré-existente em cada estudante/pessoa. 

Reflete-se a capacidade de esco lha do que as meninas querem ou  não inser ir em suas vidas.  Avaliando  as intervenç ões do 

meio que as rodeiam e suas contr ibuições para o desenvo lvimento da saúde emocional de cada uma delas.  

 

Objetivo Geral:   

 Fortalecer a autoestima das estudantes do 4°A.  

 

Ob jetivos Específicos:  

Conceituar e reconhecer a autoestima como forma de autoco nhecimento .  

Conso lidar conceitos de amor próprio e das característ icas individuais de cada ser humano.  

Reconhecer o corpo, posic ioná-lo  no meio em que está inser ido  e estabelecer os limites para o meio externo.  
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Valorizar as fases do desenvolvimento  humano.  

Diferenciar e assimilar o ser e o estar.  

Perceber-se como ser social que interage e  expressa op inião de forma crítica.  

Ler e interpretar os gêneros textuais : poema, letra de música e mensagem.  

Desenvo lver habilidades necessária ao convívio social e a ét ic a nas re lações.  

 

Estratégias:  

1 . Ler e interpretar a música : Aos Olhos do Pai.  

2. Conversa informal sobre as característ icas de cada uma e o respeito que deve haver.  Sobre beleza e os padrões 

impostos.  

3. Conceituar e exemplificar au toest ima e sua importância para o estabelec imento da saúde emocional.  Leitu ra de poema 

(Alice Vieira)  

4. Aplicação da técnica EU SOU LINDA / EU ESTOU LINDA d iante do espelho.  

5. Dicas de maquiagem e associação ao perfil de cada estudante.  

6. Leitura da mensagem:  

7. Explorar os conceitos de amor próprio,  autovalorização, vontade própria,  desejos,  sonhos e anse ios.  

8. Realização de origami de uma flor que será ilustrada e colorida pelas estudantes representando a individualidade e a 

colet ividade do  jardim.  
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Avaliação:  

 Será realizada através da observação da participação nas at ividades propostas e através da exposição de ideias e  

argumentos verbalizados.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“O segredo é não correr atrás das borboletas… 

É cuidar do jardim para que elas venham até você. ” 

(Mário Quintana) 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretar ia de Estado de Educação do Distrito Federal  

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga  
Centro de Ensino Fundamenta l 21 de Taguatinga  

 
 

Oficina: “Quem canta seus males espanta! ” 
 

“A música é um mundo em si mesmo, é uma linguagem que todos nós entendemos. ”  Stevie Wonder. 
 
Realização: Educadores Social Voluntário – Daniel Vinícius Alecrim Soares e Luiz Alexandre Soares Leite 
  
Justificativa: O ditado popular - “Quem canta seus males espanta” -   batizará a oficina de música realizada no Centro de Ensino 
Fundamental 21 de Taguatinga por fazer referência as tradições passadas de geração em geração. Enfatizando a manifestação da 
livre expressão e consequentemente a vivência de um estado emocional mais leve e alegre no ambiente escolar.  
 As cantigas de roda a serem cantadas nas oficinas são representantes da sabedoria popular e das tradições repassadas no 
convívio familiar. 
 Cantar proporciona o desenvolvimento da oralidade, da interpretação textual, da atenção, da expressão corporal, da 
coordenação motora, do cumprimento de comandos estabelecidos, assim como, agrega relacionamentos e acalma o corpo e a mente. 
 As oficinas musicais realizadas no Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga serão desenvolvidas como estratégia de 
impulsionar o desenvolvimento integral dos estudantes ao garantir a cada um deles o acesso à informação, à construção de 
conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, à convivência com outras crianças e com os adultos. Será um espaço de 
respeito e valorização da diversidade humana que contribui para formação de hábitos e atitudes inerentes ao cidadão e seus ideais 
universais de: igualdade, cidadania, democracia, justiça e sustentabilidade. 
 
 Objetivo Geral: Reconhecer as cantigas de roda e os gêneros musicais como representantes da cultura popular e como 
instrumentos de comunicação. 
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 Objetivos específicos: 
1- Desenvolver a oralidade, a atenção, a expressão corporal e textual. 
2- Obedecer aos comandos estabelecidos nas canções apresentadas. 
 
3- Reconhecer diversos gêneros musicais. 
4- Priorizar hábitos e atitudes necessárias ao convívio social. 
5- Ouvir e cantar as músicas apresentadas na realização das oficinas. 
6- Desenvolver leitura, escrita, interpretação textual e artística. 
7- Resgatar hábitos e atitudes vivenciados nas fases que marcam o desenvolvimento humano. 
 

“A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos 
deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio sentido do tempo. ” 

 Mia Couto 
Procedimentos: 
 As oficinas serão realizadas por ESV Daniel e Luiz. 
 As turmas serão atendidas com a oficina por cronograma elaborado junto a coordenação pedagógica. 
 As canções serão selecionadas de acordo com o interesse de cada faixa etária observando a linguagem e os conceitos 
trabalhados. Serão apresentadas letras e melodias. Os responsáveis pela realização das oficinas tocarão violão, flauta e carón, 
sendo mais uma estratégia de manter a atenção e a participação dos estudantes. 
 Após trabalhar as cantigas de roda e os gêneros musicais será realizada uma atividade para fixação e desenvolvimento da 
aprendizagem. 
 Aula de flauta e as canções serão apresentadas nas comemorações da escola. 
 Os professores regentes das turmas poderão utilizar os temas desenvolvidos nas oficinas como estratégia multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
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 Avaliação: Será realizada diariamente de acordo com interesse e participação dos estudantes. 
 

 
 
 
 
 

“A verdadeira beleza da música é que ela conecta as pessoas. Ela leva uma mensagem e nós os músicos, somos os 
mensageiros. ”  

Roy Ayers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



94 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretar ia de Estado de Educação do Distrito Federal  

Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga  
Centro de Ensino Fundamenta l 21 de Taguatinga  

 
 

“Educação Integral em Tempo Integral” 
 

“ Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim,  
vida no sentido mais autêntico da palavra.” 

Anísio Teixeira 
 
 Justificativa: Ao preconizar a proposta educacional idealizada por Anísio Teixeira, ao colocar em prática as Diretrizes 
Pedagógicas e Operacionais da Educação em Tempo Integral descritas no fascículo apresentado pela Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal e  ao elaborar e aplicar o Projeto Político Pedagógico elaborado pelo CEF 21 de Taguatinga nota-se a 
necessidade de celebrar as atribuições dos Educadores Sociais Voluntários. 
 As atribuições serão divididas em suporte às atividades de Educação Integral e de Educação Especial. 
 O suporte às atividades se dará por acompanhamento de estudantes individual e coletivamente e na realização de oficinas 
que proporcionem o desenvolvimento global dos estudantes. 
 As oficinas realizadas no Centro de Ensino Fundamental 21 de Taguatinga serão desenvolvidas como estratégia para 
impulsionar o desenvolvimento integral dos estudantes ao garantir a cada um deles o acesso à informação, à construção de 
conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, à convivência com outras crianças e com os adultos.   

 
 “Por fim, todos devem respeitar e buscar o direito de acesso do estudante ao livro e à leitura, à arte e à cultura, ao 

esporte, aos jogos e ao lúdico, ao movimento, à expressão, à criação, à compreensão e à construção do conhecimento, à 
alimentação, à higiene, ao autocuidado e ao cuidado com o outro e com o meio. ” 

(Fascículo sobre Diretrizes da Educação em Tempo Integral p.60) 
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 E, assim, a premissa do CEF 21 de Taguatinga será oportunizar um ambiente de respeito e valorização da diversidade 
humana que contribuirá para formação de hábitos e atitudes inerentes ao cidadão e seus ideais universais de: igualdade, cidadania, 
democracia, justiça e sustentabilidade. 
 
 Objetivo Geral: Estabelecer atividades que norteiem a educação e a formação integral do estudante. 
 
 Objetivos específicos: 
 
1- Desenvolver a oralidade, a atenção, a expressão corporal e textual.2- Atender comandos pré-determinados. 
3- Reconhecer diversos gêneros musicais e textuais. 
4- Priorizar hábitos e atitudes necessárias ao convívio social. 
5- Ouvir e cantar as músicas apresentadas na realização das oficinas e resgatar brincadeiras antigas. 
6- Desenvolver leitura, escrita, interpretação textual e artística. 
7- Resgatar hábitos e atitudes vivenciados nas fases que marcam o desenvolvimento humano. 
 

“A infância é quando ainda não é demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos 
deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio sentido do tempo. ” 

 
 

 Mia Couto 
Procedimentos: 
 

Apresentação do grupo de Educadores Sociais Voluntários após seleção realizada de acordo com a Portaria 07/2019, 
Apresentação da equipe diretiva e suas atribuições, 
Estudo da origem do nome de cada Educador para lhes atribuir noção de pertencimento ao grupo. 
Estudo etimológico das palavras: Educador, Social e Voluntário. 
Apresentação da Portaria 07/2019 e do fascículo de Diretrizes Pedagógicas e Operacionais da Educação em Tempo Integral. 
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Dinâmica de identificação de gravura para elaboração do Mural dos Sonhos/2019. 
Elaboração dos horários/carga horária/oficina a ser desempenhada por cada Educador Social Voluntário. 
Planejamento das oficinas de acordo com os conteúdos e datas que regem a legislação. 
 
 
 
Suporte às atividades de Educação Integral: 
 

ESV  Oficina  Habilidades desenvolvidas 

Patrícia Alves  
 

Xadrez Atenção, concentração e 
estratégias. 
 

Darci Artesanato e artes Datas Comemorativas, 
pintura e artesanatos 
materiais 

Luís Alexandre Musicalização Instrumentos – Flauta e 
músicas. 

Lúcia de Fátima Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

Joselina Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

Romilda Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

Daniel Musicalização Instrumento – Violão e 
músicas 
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Ana Luiza Expressão Corporal Dança e ballet 

Victor Futsal Coordenação motora 

Thácila Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

Ikaro Recreação e jogos Coordenação motora, 
raciocínio lógico 
 

Jairo Recreação/jogos e 
musicalização 

Recreio animado 

Gabriel Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

Lana Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

Maria do Céu Acompanhamento dos 
Estudantes 
 

Hábitos e atitudes 

Lucas Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

Kesley  Acompanhamento dos 
Estudantes 

Hábitos e atitudes 

 
 

 
Suporte às atividades de Educação Especial: 
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ESV Estudante acompanhado 

Eliane Rocha DOUGLAS LOPES RODRIGUES - TGD/AUT, 
TOD, TDAH - CEE - TGD 
 

Eliane Vieira THIERRY GONÇALVES FERREIRA - TDAH  
1º ANO A 
 

Alline Beatriz DAVI ALMEIDA LOPES - TDAH, TOD  3º 
ANO A 
 

Priscila Santos THIERRY GONÇALVES FERREIRA - TDAH  
1º ANO A 
 

Emily Cristine PEDRO HENRIQUE ARAUJO TEIXEIRA - 
TDAH  2º ANO A 
SAMUEL SANTOS DE AZEVEDO - TDAH  2º 
ANO A 
 

 
 
Avaliação: Será realizada diariamente de acordo com interesse e participação dos estudantes. 
 

“A verdadeira beleza da música é que ela conecta as pessoas. Ela leva uma mensagem e nós os músicos, somos os 
mensageiros. ”  

Roy Ayers. 
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13- RETOMANDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE 2018: 

 
QUADRO DE PROPOSTAS DOS ESTUDANTES DO CEF 21 PARA A PROPOSTA PEDAGÓGICA 2018 A PARTIR DA AFIRMAÇÃO:  
 A ESCOLA QUE QUEREMOS... 

 
Propostas dos estudantes para os planos de ação do CEF 21 DE TAGUATINGA. É importante considerar os desejos dos sujeitos-alvos de todo 

processo educativo. Resumo das propostas dos estudantes que não foram concretizadas em 2018 e que espera-se realizar em 2019. 
 

 
Questão-chave Turma Propostas 

 
A escola que queremos!!! 

 
1º aos 5º anos 

 Melhoria nas instalações sanitárias no banheiro dos Estudantes; 
 Colocar rede nas traves de futebol e rede de voleibol e trocar materiais esportivos: bolas; 
 Sala de informática funcionando; 
 Aulas de lutas e Balé  
 Mais passeio a clubes e parques da cidade; 
 Recreio de qualidade com uso de brinquedos pedagógicos; 
 Cobrir a quadra; 
 Tirar os entulhos da horta; 
 Fazer uma piscina com aula de natação; 
 Retorno da sala de jogos; 
 Campeonato de futebol; 
 Disponibilizar internet na escola toda; 
 Papel toalha, gel para as mãos e espelho no banheiro; 
 Música no recreio. 
 Outros tipos de lanches; 
 Ar condicionado ou ventiladores funcionando 
 Maior segurança nos portões; 
 Mesas novas de ping pong e pebolim. 
 Ter um refeitório. 
 Ter lugares prazerosos na escola. 
 Ter um local para descanso e repouso 
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Ambiente escolar propício para construção de um local de descanso ou de lazer. 
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14- Manual de normas e procedimentos do CEF 21 de Taguatinga 

 
 

Por intermédio deste manual, os senhores terão acesso às informações sobre a estrutura, funcionamento e procedimento referentes à interação 
família e escola que possam favorecer o aprendizado, contribuindo para sua formação enquanto cidadão, acrescentando ao estudante virtudes e valores 
importantes ao seu crescimento. A partir de agora, estabeleça metas e acredite na capacidade do seu filho. Sucesso. 

1- Entrada de estudantes: 7:30 
2- Saída de estudantes: 17:30 

 
OBS: Caso haja atrasos por mais de três vezes, a criança retorna para casa com o responsável e volta na troca de turnos, às 12:30. O mesmo 
ocorre em casos de consultas e exames médicos. 
 
É necessário evitar atrasos dos estudantes na entrada. A tolerância é de 15 minutos. Os estudantes serão encaminhados a direção para registro. 

No quinto registro o pai será convocado a justificar os atrasos do estudante e será registrado no Livro de Ocorrência da Escola. 
 

O estudante), uma vez dentro da escola, não poderá sair. O funcionário da portaria tem o dever de zelar pelo cumprimento dessa norma, 
negando o pedido do estudante e/ou impedindo sua saída. 

Caso o estudante tenha a necessidade de se ausentar da escola antes do horário previsto para o encerramento das atividades, poderá fazê-lo com 
a presença dos pais/ responsáveis, ou com a solicitação, por escrito do responsável, na agenda. O estudante deverá passar pela Direção ou Coordenação 
para autorização e o devido encaminhamento. 
 

3- Objetos perdidos: 
Todos os objetos perdidos e/ou esquecidos na Escola devem ser encaminhados e procurados na Direção ou Coordenação. Recomenda-se que o 
estudante não traga para as dependências da escola materiais alheios ao processo de ensino-aprendizagem e/ou de alto valor aquisitivo, tais 
como: celular, corrente de ouro, relógio, máquina fotográfica, dinheiro, etc. A escola não responde pela perda de materiais.  
 
 
 

4- Passeios e festas: 
A escola comunicará através de bilhetes todos os passeios e festas. Fiquem atentos, pois é necessária a autorização dos pais e ou responsáveis 
para a participação dos mesmos. 
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5- Merenda escolar: 

A escola oferecerá 4 refeições, o cardápio é confeccionado por nutricionistas da Secretaria de Educação do DF. 
 

6- Dados dos Estudantes: 
Os dados dos estudantes devem ser atualizados junto à secretaria. Deixe sempre com o estudante um cartão telefônico para emergências, pois a 
escola não faz ligação para celular. 
 

7- Conservação do espaço físico da escola: 
Os banheiros, sala de aula, corredores, mesas da biblioteca, pátio e móveis em geral, são de uso comunitário, por isso, todos são responsáveis 
pela conservação e serão responsabilizados pelos danos ocorridos. Obs: No caso de dano à carteira (com corretivo ou chicletes, etc), o estudante 
será convidado a fazer a limpeza da mesma. 
“A Escola é de todos. Zele por ela, orgulhe-se dela. Contribua para que seja a melhor, a mais bonita, a mais limpa.” 
 

8- Tarefas de casa: 
Optamos em não sistematizar devido à rotina de 10h na escola. 
 

9- Contato com os pais: 
O professor, em hipótese alguma, atenderá os pais ou responsáveis em porta da sala de aula. Esse contato será feito somente no horário de 
condenação as terças e quintas. A direção e/ou coordenação estarão à disposição da comunidade escolar todos os dias das 7:30 às 17:30. 
A secretaria funcionará das 8h às 17:30 (na quinta somente expediente interno). SOE (Serviço de Orientação Educacional) e SEAA (Serviço 
Especializado de Apoio Aprendizagem) terão atendimento previamente agendado, sempre que necessário. Nas reuniões bimestrais, a presença 
dos pais/ responsáveis são extremamente importantes. 
 

10- Calendário Escolar: 
O calendário escolar contém as principais atividades previstas para o ano em curso. É dever de todos zelar pelo seu cumprimento, respeitando 
as datas, horários e prazos estipulados. 
 

11- Projetos anuais: 
Informática, sala de leitura, Educação física/psicomotricidade, parque, vídeo e oficinas oferecidas pela educação integral, como: xadrez, 
artesanato, expressão corporal, musicalização, artes e trabalhos manuais, recreação e jogos, etc. 
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12- Doença: 
Quando o estudante precisar faltar aulas por motivo de doença, apresentar atestado médico ou informar a Coordenação ou Direção para que este 
entre em contato com os professores para encaminhamentos pedagógicos. O estudante portador de doença infectocontagiosa deverá ficar em 
casa de repouso, resguardando assim sua saúde e a dos colegas. Caso o estudante apresente qualquer problema de saúde durante as aulas, a 
escola entrará em contato com a família. Se o estudante já estiver doente é recomendado não o mandar para a escola. Não fazemos medicação 
de nenhuma forma, pois não temos profissionais especializados para tal. 
 

13- Uniformes: 
O uso do uniforme é obrigatório. O uniforme é composto por: camiseta da escola, bermuda ou calça, e tênis. É importante que o estudante 
venha com calçado fechado para evitar acidentes como: chutar o chão, dedo quebrado, entre outros acidentes que acontecem em ambiente 
escolar. Para as meninas é recomendado não vir de saias ou vestidos. Bonés não são permitidos dentro da escola.  
 

14- Conselho Tutelar: 
Será acionado sempre que necessário. 
 

15- Portões: 
Ficarão fechados no horário do recreio, por questões de segurança. 
 
 
 

Direitos e deveres dos estudantes 
 
  A escola é um espaço em que se exerce a cidadania e, por isso, é importante que todos conheçam seus direitos e deveres fundamentais 
enquanto pessoas a fim de que possamos criar entre nós um ambiente saudável e de respeito mútuo. Só assim construiremos, de fato, a 
verdadeira comunidade. 
 
“Tolerar que o aluno viva sem disciplina, deixa-lo que cresça com seus defeitos e permitir-lhe que faça o que lhe apraz não é amá-lo 
nem o respeitar”. 

 (Marcelino Champagnat) 
 
Direitos do Estudante: 

 Fazer perguntas que julgar convenientes para seu melhor esclarecimento, com educação e sem atrapalhar a aula; 
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 Ser ouvido em suas reivindicações e sugestões e, se for problema de classe, que haja consenso; 
 Utilizar-se da biblioteca e laboratórios de informática com acesso à internet obedecidas as normas estabelecidas para este fim; 
 Utilizar-se, sempre que possível, as instalações e dependências do Colégio, na forma e nos horários para isso reservados; 
 Ser respeitado, sem discriminação de credo religioso, de convicção política, de raça e de cor; 
 Ser orientado em suas dificuldades; 
 Ser ouvido em suas queixas ou reclamações; 
 Receber seus trabalhos e tarefas corrigidos e avaliados; 

 
Deveres do Estudante: 

  
a) Comparecer pontualmente às aulas, provas e outras atividades preparadas e programadas; 
b) Executar as tarefas designadas pela direção e pelos professores; 
c) Tratar com respeito professores, funcionários e colegas; 
d) Manter seu material escolar em ordem, de modo a poder utilizá-lo quando necessário; 
e) Justificar sua ausência quando solicitado; 
f) Apresentar-se com asseio e devidamente uniformizado; 
g) Usar de honestidade na execução de provas e outras atividades escolares; 
h) Participar com interesse de todos os trabalhos, solenidades e eventos escolares; 
i) Indenizar pelo prejuízo, quando causar danos materiais ao estabelecimento ou a objetos de propriedade de colegas, funcionários ou professores, 
segundo os critérios da Direção Geral;  
j) Permanecer no recinto escolar e dele não se ausentar antes do término da última aula, sem autorização da Coordenação/Direção; 
k) Atender à convocação da Direção e dos professores; 
l) colaborar na conservação do prédio, mobiliário escolar e todo material de uso coletivo, bem como manter a limpeza em todas as dependências do 
Colégio; 
m) Aguardar o professor em sala. Não sair para os corredores nas trocas de professores; 
n) Trazer o material escolar necessário às aulas, evitando assim pedir emprestado o material de outro estudante; 
o) Fazer chegar às mãos dos pais ou responsáveis as circulares, comunicados e informativos encaminhados pela Escola; 
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Normas disciplinares 
Introdução: 

A disciplina escolar enquanto conjunto de normas e convivência social deve ajudar a descobrir e cultivar valores da pessoa e da comunidade. 
Possibilita o crescimento, o bem estar e o melhor relacionamento entre os membros da comunidade do Colégio e ajuda no exercício da liberdade 
responsável. 
            “Indisciplina é toda ação que vai além do limite do respeito à liberdade do outro. Indisciplina é, fundamentalmente, falta de respeito ao 
outro, ao patrimônio, às instituições. ” 
 
 O colégio procurará promover o ajustamento dos educandos à sua comunidade, tornando-os cientes de seus direitos e deveres. Na repreensão à 
indisciplina, o Colégio adotará sempre o emprego de medidas educativas, procurando levar o educando a conscientização de que responsabilizar-se 
pela falta cometida já é um passo para evitá-la no futuro. Quando se fizer de todo necessário usar de punição, esta poderá basear-se numa das 
penalidades seguintes: 
 
- Advertência verbal; 
- Advertência por escrito; 
- Suspensão por um dia; 
- Suspensão por três dias; 
 
             Toda medida disciplinar aplicada será registrada e comunicada aos pais ou responsáveis, através de formulário oficial da escola, devendo ser 
devolvida assinada pelos mesmos dentro do prazo estipulado. 
 

Medidas disciplinares 
 
              Ao estudante cujo comportamento não for condizente com o código de conduta, serão aplicadas as seguintes medidas: 
- Advertência verbal, sigilosa e individual quando o estudante: 
a) Chegar atrasado na sala de aula; 
b) O professor reclamar que não está participando das aulas; 
c) Não está fazendo as tarefas; 
d) Conservar-se nas salas e nos corredores durante o recreio; 
e) Não portar o material didático; 
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Advertência escrita, quando o estudante: 

 
a) Exceder o limite de atrasos permitido por bimestre; 
b) Apresentar atitude de indisciplina que perturbe o bom andamento da aula e atividades; 
c) Comparecer, pela terceira vez, indevidamente uniformizado; 
d) Realizar tarefas de outras disciplinas ou ocupar-se de outras atividades durante as aulas; 
e) Desrespeitar os colegas; 
f) Desrespeitar professores e funcionários; 
g) Apresentar atitude de indisciplina não mencionada acima; 
h) Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes ou em móvel; 
i) Portar qualquer aparelho sonoro em sala de aula (telefone celular, ipod, tablet,, etc.); 
j) Receber a terceira advertência verbal; 
k) Fazer algazarra na aula. 
 

Suspensão, quando o estudante: 
 
a) Receber a terceira advertência escrita;  
b) Desacatar e desrespeitar professores, funcionários e estudantes; 
c) Participar de brigas, algazarras em qualquer dependência da escola e ou nas imediações da mesma; 
d) Causar danos materiais à escola por motivo de indisciplina; 
e) Falsificar assinaturas do responsável pelo estudante, professores e funcionários ou alterar documentos; 
f) Apresentar caso grave de indisciplina não mencionado acima; 
 

Observações Gerais 
 
               Dependendo da gravidade dos fatos, a escola poderá modificar a medida disciplinar aplicada. O caso poderá ser levado à Direção da Escola 
que, juntamente com o Conselho de Classe e o Conselho Escolar, decidirá pela assinatura de termo de compromisso ou sobre a permanência do 
estudante na escola; 

 
Este manual é um resumo do Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação poderá 
procurar a Direção. 
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Os casos Omissos neste Código serão resolvidos pela Direção da Escola. 
 

Equipe de apoio 
Informamos ainda, que a escola disponibiliza dos seguintes serviços de apoio que trabalham em prol do sucesso do estudante: 
SOE (Serviço de Orientação Educacional) – Atua com estudantes com dificuldades de adaptação as regras escolares, hábitos de estudos, problemas 
de acompanhamento familiar ou negligenciados, bem como, na presercação e superação de conflitos. Encaminhamentos a SEAA. 
SAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) – Atua com avaliação e intervenção educacional dos estudantes com dificuldades de 
aprendizagem acentuada, fazendo as adequações necessárias e encaminhamentos a especialistas. Cobrando aos responsáveis buscar os atendimentos 
indicados pela Equipe (SEAA). 
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