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1.  APRESENTAÇÃO 

 
 
 

 

As rápidas transformações sociais passam a demandar cada vez mais da 

escola posicionamentos e respostas às inúmeras indagações e necessidades 

oriundas da realidade social. Exigem-se evidentemente, novos cenários e 

propostas de ensino, no sentido de fomentar a formação do alunado 

fundamentada em práticas que incorporem a reflexão contextual da realidade, 

mediada por um processo de ensino-aprendizagem através do qual se consolidem 

atitudes de autonomia, criatividade e cooperação. Nesse contexto o Centro de 

Ensino Fundamental 308 de Santa Maria de forma coletiva construiu esse 

Proposta Pedagógica (PP), com princípios pautados na Constituição Federal, na 

LDB, no Currículo da Educação Básica da SEEDF, 2019 e das Diretrizes de 

Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(2019). 
 

 A Proposta Pedagógica foi elaborada com o objetivo de instrumentalizar o 

processo didático-pedagógico a fim de enfrentar os desafios do cotidiano escolar, 

de forma reflexiva, consciente e sistematizada visando à melhoria da qualidade do 

ensino através de uma cultura educacional comprometida com a gestão da 

aprendizagem, conforme preconizado pelo Art.13 da LDB, qual seja “zelar pela 

aprendizagem dos alunos” e, assim formar cidadãos competentes, sensíveis e 

éticos. 

Destaca-se que a PP, foi formulada de forma participativa e democrática, 

promovendo a inclusão educacional, com a participação do conselho escolar e 

todos os segmentos da comunidade, busca abranger os eixos didáticos, políticos e 

sociais do processo educativo, estruturando-o e ampliando as possibilidades de 

êxito da educação pública de qualidade. 

A presente Proposta Pedagógica foi elaborada por todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem: Direção, Coordenadores, Professores, Pedagogos  

da Equipe, Orientadores Educacionais, Professores da Sala de Recursos 

Generalista, Professores da Sala de Recurso Deficiente Visual, Servidores da 

Carreira Assistência, da Limpeza e da Cantina, Pais e alunos. Buscará constante 

aperfeiçoamento de todas as ações colocadas em prática e terá a preocupação de 

adequar as necessidades do aluno a sua realidade, para assim, formar os cidadãos 

capazes e responsáveis, na busca de um saber de qualidade e eficiência. 
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2. HISTÓRICO 
 
 
 
2.1. CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 
 
 
 

O Centro de Ensino Fundamental 308 de Santa Maria está localizado à CL 

308 A/E Santa Maria-DF, foi entregue a comunidade em 06 de setembro de 1994 

pelo Ilmo. Senhor Governador Joaquim Domingos Roriz, na época era Secretária 

de Educação a Ilma. Srª. Anna Maria Dantas Antunes Villaboin e Diretor Executivo 

da FEDF, o Ilmo. Sr. Marcos Antônio Moraes. 
 

Estruturada com doze salas de aula e as dependências administrativas, no 

primeiro ano de funcionamento atendia a clientela de 5ª e 6ª séries e para não 

deixar crianças fora da sala de aula, foi preciso criar o turno intermediário. 
 

No ano de 1998 ampliou-se a arquitetura com mais dois blocos contendo 

mais doze salas de aula e passou a atender uma clientela de 5ª à 8ª séries nos 

turnos matutinos e vespertinos, no noturno a sede da instituição foi cedida como 

anexo do Centro de Ensino Médio 404 até o ano de 2006. 
 

A partir de 2004 o Centro de Ensino Fundamental 308 passa a atender a 

clientela de 1ª à 4ª séries. Em 2006, no noturno atendeu os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos 3º segmento e em 2008 iniciou o atendimento da Educação 

Integral. 
 

No período de 2006 a 2009, para atender a demanda local, a Instituição foi 

modulada para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e a EJA 3º segmento, 

porém em 2010 foram retiradas as 7ª e 8ª séries dos Anos Finais. 
 

Desde 2011 o CEF 308 funciona em dois turnos, matutino e vespertino com 

o Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais. 
 

Quanto à infraestrutura, no ano de 2009 recebeu rampas e banheiros de 

acessibilidade para atender os alunos com limitações físicas. Em 2010 a quadra de 

esportes foi coberta e nas salas de aula foram instalados quadros brancos. 
 

Em 2011 a escola investiu colocando câmeras em pontos estratégicos da 

área interna, o que contribuiu na redução da violência e na depredação do 

patrimônio. Em 2013 a ampliação do estacionamento interno, jardins na parte 

externa, substituição do mobiliário das salas, instalação de ventiladores e 

manutenção da estrutura predial. Em incentivo a prática de leitura foram colocados 

cantinhos de leitura em todas as salas no ano de 2014. 
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A instituição busca desenvolver um trabalho educacional permeando os 

valores sociais relevantes e também da interação com a realidade, transpondo a 

valoração do conteúdo e redefinindo a sua significação, garantindo desta forma os 

direitos de aprendizagem. 
 

Nesse contexto permeia-se a evolução da capacidade de interação de toda 

comunidade escolar com o compromisso na promoção de um ensino público de 

qualidade capaz de atender as metas nacionais e principalmente promover as 

aprendizagens básicas imprescindíveis no processo educativo. 
        
2.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
 
 

A instituição foi fundada para atender a uma comunidade que surgiu de um 

assentamento, por isso é constituída de pessoas humildes que trabalham no setor 

de prestação de serviços e na economia informal, com famílias de baixa renda per 

capita e famílias numerosas. 

 

2.2.1. Prédio escolar: 
 

 

Número de salas utilizadas por turno: 
 

 

Manhã: 21 

Tarde: 21 

Sala de professores 01 

Biblioteca: 01 

Laboratório de informática 01 

Quadra coberta: 01 

Cantina: 01 
 

 
 

 

 
2.2.2. Recursos Físicos e Pedagógicos: 

 
 

O estabelecimento dispõe de: computadores, data show, jogos educativos, 

acervo bibliográfico, Laboratórios de informática. 
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2.2.3. Recursos Humanos 

 

 

Diretor: 01

Vice-Diretor: 01

Chefe de Secretaria: 01

Supervisor Pedagógico: 01

Supervisor Administrativo: 01

Corpo docente:         56        

Servidores Administrativos: 13

Servidores terceirizados: 22
 
 

 
2.3. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

 

ESCOLA – CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 308 DE SANTA MARIA 

CIDADE: SANTA MARIA DF CEP: 72.508-232 TEL: 3901 6587 E 39016586 

EMAIL: CEF308SANTAMARIA2009@GMAIL.COM 
 
MUNÍCIPIO: BRASÍLIA DF 
 
ENTIDADE MANTENEDORA: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

INAUGURAÇÃO: O CEF 308 de Santa Maria foi entregue a comunidade no dia 06 

de setembro de 1994. 
 
Distância da escola da sede do Governo do DF: Aproximadamente 35 KM 
 
MODALIDADES DE ENSINO: 
 

Ensino Fundamental anos iniciais – 2º Ciclo (1º ao 5º ano) 
 

Ensino Fundamental anos finais – 3º Ciclo (6º ao 9º ano) 
 

NÚMERO DE  

Turmas:          446 
Alunos turno matutino:                             

Alunos turno vespertino:                                702  

Alunos da Educação Integral                       260 

Servidores Carreira Assistência:                   10          

Educador Voluntário Ensino Especial            21  

 
 
 
 
 



 

Centro de Ensino Fundamental 308 
 

 

8 
 

 

 

 

 
Turno de Funcionamento: 
 

 

Manhã: 07hs: 30 às 12hs: 30 
 
Tarde: 13hs: 00 às 18hs: 00 
 
Equipe de Gestão: 
 

 

Diretora: Ana Márcia Ribeiro Sales da Rocha Vice-      

Vice- diretor: 
 

Chefe de Secretaria: Francisco Antônio R. de Carvalho 

Supervisora Pedagógica: Marineide M. de O. Freitas 

Supervisor Administrativo: Reginaldo de Souza Soares. 

 
  

 
3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 
 

O CEF 308 atende alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais, 

estão na faixa etária de 06 a 18 anos. Grande parte dos alunos está dentro do fluxo 

esperado para sua faixa etária, porém temos 12 alunos no 2º Ciclo, e 18 no 3º Ciclo 

em defasagem idade/série. 

Baseado na Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade 

Social no Distrito Federal (DIEESE-2010), a Região Administrativa de Santa Maria, 

Monitores Ensino Especial:                           01 

Servidores da Limpeza:                                 13 

Servidores da Cantina:                                   05 

Vigilantes:                                                       04 

Pedagogos:                                                     02 

Orientador Educacional:                                  02 

Coordenadores:                                              05 

Professores:                                                    63 

Supervisor Administrativo:                               01 

Chefe de Secretaria:                                        01 

Supervisor Pedagógico:                                   01 

Diretor:                                                             01 

Vice-Diretor:                                                     01 
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tem uma População Estimada de 98.501 habitantes e 26.840 de domicílios, sendo 

uma média de 4 habitantes por residência. O índice de Vulnerabilidade Social 

identificado na Região Administrativa de Santa Maria foi de 49%, variando de 23% 

em Santos Dumont a 54% nas quadras acima de 10 e no Condomínio Porto Rico. 

 

 

Os principais grupos de população vulnerável que compuseram o índice 

foram: Grupo de família com renda familiar per capita inferior a um quarto de 

salário mínimo, Grupo com família na qual há uma mulher chefe, sem cônjuge, 

analfabeta e com filhos menores de 15 anos e Grupo com família na qual há uma 

pessoa com 4 a 14 anos que não estude. Da população estimada das quais uma 

parcela relativamente maior é de mulheres (53%) e pessoas negras (65%). Mais da 

metade da população encontra-se na faixa etária de 21 a 60 anos incompletos 

(55%), outros 14% têm entre 6 e 15 anos e 6% são idosos (acima de 60 anos). 

Cerca de 28% são chefes de família, 18%são cônjuges e 45% são filhos. Cerca de 

47% das pessoas residentes em Santa Maria frequentam a escola e sabem ler e 

escrever e outros 38% não a frequentam no momento, mas já a frequentaram e 

sabem ler e escrever. No entanto, 12% da população nunca frequentou a escola e 

não sabe ler nem escrever. Com relação à escolaridade, 13% da população  

declara‐se analfabeta, parcela que chega a 15% no Condomínio Porto Rico. Cerca 

de 31% possuem o Ensino Fundamental Incompleto e 23%, o Ensino Médio 

Incompleto. Apenas 5% possuem o Ensino Superior Completo. 

Pouco mais da metade da população em idade ativa da Região 

Administrativa de Santa Maria encontra‐se ocupada (52%) e outra parcela bastante 

significativa (43%) inativa. Cerca de 6% da população em idade ativa foi 

identificada na condição de desempregada. 
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Os alunos são residentes nas quadras vizinhas e no Condomínio Porto 

Rico, local ainda com pouca infraestrutura e que apresenta alto índice de violência. 

De acordo com pesquisa realizada no início do ano letivo por meio de questionário, 

a escola está inserida em uma comunidade com baixo nível de escolaridade, baixa 

renda per capita, em sua maioria assistida pelos programas sociais do governo. 

Acreditamos que essa realidade pode interferir na formação cultural dos alunos. 

Verifica-se que muitas das famílias apresentam configurações diversas e em 

alguns casos os alunos são criados por avós, tios ou parentes próximos. Algumas 

famílias não conseguem dar suporte aos filhos e não participam da vida escolar, o 

que reflete diretamente nas relações em sala de aula e no progresso escolar onde 

muitas vezes o aluno reprova por falta ou evade da escola. 
 

Quanto aos alunos percebe-se a falta de perspectivas para o futuro com 

ênfase no tempo presente e na satisfação das necessidades básicas imediatas. A 

ausência de investimento do Estado em lazer, cultura e segurança contribuem de 

forma significativa para a marginalização da comunidade, provocando dessa forma 

desmotivação em todos os envolvidos na situação. 

Diante o exposto encontramos dificuldade para motivar os estudantes devido 

à realidade enfrentada por eles, no entanto nos projetos desenvolvidos na escola 

são realizadas ações voltadas para a motivação, resgate da autoestima e da 

consciência do ser diante do meio no qual pertencem. 
 

O que se verifica no CEF 308 certamente está presente também em outras 

escolas, como revela a pesquisa realizada pela Rede de Informação Tecnológica 

Latino-Americana (RITLA), em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal: “Tramas, Descobrindo Segredos: violência e  convivência nas 

escolas” , onde o retrato exposto sintetiza a situação de conflitos latentes e 

expressos vividos dentro da escola. Os arredores da escola são considerados 

violentos, em especial pela alta taxa de ocorrência de assaltos e roubos que 

vitimizam os membros da comunidade escolar. De um modo geral, a expansão do 

tráfico de drogas relaciona-se diretamente com o crescimento da violência, 

atingindo a escola e proporcionando uma sensação de insegurança que prejudica 

de forma acentuada o clima escolar (ABRAMOVAY,CUNHA,CALAF, 2009), Como 

foi verificado na pesquisa um dos maiores problemas que a escola enfrenta 

constantemente é a violência em seus arredores, que coloca em risco a vida dos 

docentes e discentes, além da indisciplina por boa parte da clientela atendida, 

motivo este que direcionou a elaboração e desenvolvimento de projetos que tem 

como objetivo o resgate da valorização da instituição e do aumento da autoestima 
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dos professores e dos alunos. Atualmente a pedagogia adotada tem conseguido 

diminuir os índices de indisciplina e continua investindo no resgate dos valores, 

bem como buscando oferecer mecanismos pedagogicamente discutidos, a fim de 

integrar os alunos com os seus compromissos acadêmicos e também de resgatar a 

responsabilidade das famílias com seus filhos perante a educação escolar. 
 

Acreditamos que a Escola através de um trabalho conjunto e efetivo entre 

professores, alunos, comunidade e governantes envolvidos na educação (MEC – 

SEE – CRE e equipe gestora) poderá acolher os educandos prazerosamente, 

incluindo os alunos com necessidades educacionais especiais em todas as suas 

ações. Entendemos que muitos deles vêm à escola como uma extensão do seu lar, 

por isso esperamos torna-la mais humanizadora, prazerosa, efetiva e despertadora 

de sonhos. 

 

4.  FUNÇÃO SOCIAL 
 
 

Num mundo em constantes transformações, a educação escolar apresenta-se 

como instrumento mediador das relações estabelecidas entre o homem e a 

sociedade e, como prática social, não está dissociada de outras práticas que 

permeiam igualmente o processo de interação humana. Assim, o Centro de Ensino 

Fundamental 308 de Santa Maria tem a função social de formar sujeitos críticos, 

criativos e reflexivos, que tenham consciência dos seus direitos e deveres e que 

sejam comprometidos com a construção de uma sociedade verdadeiramente 

democrática e inclusiva. 
 

A escola dá ênfase especial aos valores e atitudes universais, destacando-se o 

respeito, a convivência, a solidariedade, a honestidade, a dignidade e a justiça. 

Também é trabalhado Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

 
 
5.  PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICA S 
 

 
Partindo do princípio que somos sujeitos inacabados e que estamos em 

constante processo de construção de nosso saber, nos curvamos diante da 

realidade existente em nosso cotidiano e procuramos atingir o que consideramos 

fundamental para nossos alunos em relação aos conhecimentos, crenças, valores, 

atitudes, relações e interações. Recai sobre nós a responsabilidade de formar 

cidadãos críticos, conscientes e responsáveis para assim exercer a cidadania, 

nesse sentido o CEF 308 busca rever as concepções, traçar objetivos e refletir 
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sobre as ações desenvolvidas, buscando realizar atividades embasados na 

realidade e no contexto em que o aluno está inserido, buscando a unicidade entre 

teoria e prática. 
 

Para a efetivação de um Currículo Integrado, a interdisciplinaridade e a 

contextualização são fundamentais. A contextualização contribui para o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos e ações importantes para o 

estudante em contato real com os espaços sociais. A utilização de uma situação 

próxima daquela na qual o conhecimento que será utilizado facilita a compreensão 

e favorece a aprendizagem dos estudantes. O princípio da interdisciplinaridade 

estimula o diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento e favorece o trabalho 

colaborativo entre os professores. 
 

Embasados nestes pressupostos, o CEF 308 estabelece os fins e princípios 

orientadores de sua prática pedagógica em consonância com o Currículo em 

Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, com a Constituição Federal a LDB, com as competências elencadas na 

BNCC, tendo em vista que a educação básica tem como foco o desenvolvimento 

integral do estudante, em todas suas dimensões: intelectual, físico,social, 

emocional e cultural. A BNCC foi criada para combater as desigualdades  

educacionais e promover a equidade de ensino, garantindo que todas as 

instituições de ensino trabalhem as mesmas habilidades e competências 

necessárias para o indivíduo atuar no mundo contemporâneo. 

Porém, o planejamento garante a flexibilidade para atender as 

especificidades locais, buscando enriquecer o trabalho com outros conhecimentos 

igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes ofertando uma 

educação de qualidade e assim formar cidadãos competentes, sensíveis e éticos”. 

Nesse sentido, um dos instrumentos imprescindíveis para alcançar esse objetivo 

será a prática de leituras variadas que promovam, de maneira direta ou indireta, 

uma reflexão sobre o contexto social em que estão inseridas, por esta perspectiva, 

obvia-se a necessidade da formação de leitores, pois se percebe que sua 

participação no contexto social depende de sua visão de mundo, de seus valores, 

de seus conhecimentos, de sua reflexão e visão crítica, enfim, da leitura como 

instrumento do conhecimento. Dessa forma, pensa-se em mudanças de posturas 

através dos diferentes gêneros textuais, interligados aos eixos transversais e 

valores civilizatórios como princípios norteadores que o CEF 308 traça para 

implementar a leitura e a escrita, buscando inserir o aluno nessa construção e 

apropriação do conhecimento. E, partindo do princípio da formação de leitores 
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competentes, o CEF 308 propôs em sua semana pedagógica acrescentar como 

tema gerador das atividades pedagógicas o tema “ Ler para aprender”. Dentro de 

uma proposta contextualizada, com muitas leituras dos gêneros textuais diversos e 

debates. 
 

Tema voltado para a conscientização do ser, do pensar e do que faço e posso 

melhorar dentro das convicções e aprendizagens para a vida, levando o estudante 

a refletir sua existência com consciência de que ele é capaz de mudar, ou seja, 

um produto final para a humanização, sem se deixar corromper, a partir das 

percepções que o estudante faz de suas práticas, e de tudo que está a sua volta, 

de maneira a contribuir e aplicar sua importância diante da sua sociedade e (re) 

construindo sua história, tendo como objetivo principal levar o estudante a 

mudanças de posturas através de novas práticas de convivência e interações com 

o seu meio.  

Assim, se compôs o planejamento dentro dos bimestres norteando as 

atividades e, tendo como objetivo levar o aluno a pensar sua importância para a 

transformação do seu meio sem corrupção, tendo como ênfase os eixos 

transversais e os temas transversais como base e fundamentos para as 

discursões. 

 
Planejamento anual 2019 
 
 
Princípio norteador : Ler para aprender 
 
Projeto Anual : Projeto de leitura de diferentes gêneros textuais e suas 
aplicações no cotidiano 
 
� EIXOS TRANSVERSAIS : Educação para a Diversidade / Cidadania e 

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

� EIXOS INTEGRADORES: Ludicidade e Letramentos. 
� Valores Civilizatórios : Circularidade, Religiosidade, Corporeidade, 

Musicalidade, Memória, ancestralidade, Cooperativismo, oralidade, energia 
Vital, Ludicidade 

� Competências Gerais : Conhecimento,Pensamento Científico, crítico e 
Criativo,Repertório Cultural, Comunicação, Cultura Digital, Trabalho e 
projeto de vida, Autoconhecimento e autocuidado, Empatia e cooperação e 
Responsabilidade e Cidadania. 
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1º semestre: 11/02 a 08/7 - Tema: Ler para aprender – Anos Finais/anos iniciais 
 
  1º bimestre: 
  11/02 a 25/04 
 Eventos na escola 
e dia letivo 
temático no 
semestre  escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º bimestre: 
 26/4 a 08/7 
 Eventos na escola 
e dia letivo 
temático no 
semestre  escolar. 

� 04/02 – apresentação dos professores; 
� 04 a 08/02 – encontro pedagógico; 
� 11/02 – inicio do ano letivo 
� 20/02 – reunião com a comunidade sobre o regimento 

escolar; 
� 21/02 – Entrega do planejamento anual; 
� 27/02 – Entrega do planejamento bimestral; 
� 28/02 – dia da leitura – gênero textual Carta; 
� 04 a 08/03 – semana distrital de conscientização e 

promoção da educação inclusiva aos alunos com 
necessidades educacionais especiais (Lei distrital nº 
5.714/2016); 

� 13/03 – dia da leitura- A carta do Secretário aos alunos; 
� 18 a 22/03 - semana da conscientização do uso 

sustentável da água (lei distrital n. 5.243/2013) 
� 12/03 – dia letivo temático – tema: Avaliação e Proposta 

Pedagógica; 
� 10 e 11/04 – Prova diagnóstica da SEEDF; 
� 12/04 – entrega das questões do simulado; 
� 16/4 – dia da leitura – Gênero textual Carta; 
� 18/4 – aplicação da redação; 
� 22 a 26/4 – conselho de classe –anos iniciais; 
� 22/4 – dia da leitura – gênero textual Carta; 
� 24/4 – reagrupamento de português; 
� 26/4 – teste da psicogênese; 
� 26/4 – aplicação do simulado; 
� 29/4 – reagrupamento de matemática; 
� 29 a 03/5 – Conselho de classe – anos finais; 
� 08/5 – dia letivo temático; 
� 08/5 - reunião com os pais referente ao 1º bimestre. 
� 06/5 – entrega do planejamento bimestral; 
� 14/5 – dia da leitura – gênero textual; 
� 17/5 – reagrupamento de português; 
� 22/5 – reagrupamento de matemática; 
� 27/5 – reagrupamento de português; 
� 30/5 – dia da leitura – gênero textual; 
� 03/6 – dia do meio ambiente; 
� 03/6 – reagrupamento de matemática; 
� 08/6 – reposição a 21/6 dia letivo móvel 
� 10/6 entregar as questões do simulado; 
� 12/6 – teste da psicogênese; 
� 12/6 – aplicar a redação; 
� 17 a 19/6 – conselho de classe anos iniciais; 
� 19/6 aplicar o simulado; 
� 24 a 28/6 – conselho de classe – anos finais; 
� 25/6 – reagrupamento de português; 
� 06/7 – festa da família ( reposição a 08/7 dia letivo 

móvel); 
� 08 a 28/7 – recesso escolar. 
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Passeios culturais do 1º semestre: Instituto histórico 
geográfico do DF, turismo por Brasília, Museu de valores. 

 
 

2º semestre: 29/7 a 19/12 
 
  3º bimestre 29/7 a 
04/10 
Eventos na escola 
e dia letivo 
temático no 
semestre escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º bimestre – 07/10 
a 19/10 

� 29/7 – início do 3º bimestre; 
� 08/8 – dia da leitura; 
� 02/8 – reunião bimestral, relativo ao 2º bimestre; 
� 11/8 – comemoração do dia do estudante (passeio 

temático); 
�  13/8 - Reagrupamento de matemática; 
� 16/8 – feira ciências local “ Bioeconomia –diversidade e 

riquezas para o desenvolvimento sustentável”; 
� 17/8 – dia do Patrimônio cultural ( lei distrital 

n.5.080/2013); 
� 28/8 – dia da leitura; 
� 02/9 -  reagrupamento de português; 
� 12/9 – reagrupamento de matemática; 
� 13/9 – entrega das questões do simulado 
� 13/9 – teste da psicogênese; 
� 13/9 – aplicação da redação; 
� 18/9 – dia da leitura; 
� 23 a 27/9 – conselho de classe – anos iniciais; 
� 24/9 – aplicação do simulado; 
� 26/9 -  reagrupamento de português; 
� 30 a 04 /10 – conselho de classe – anos finais; 
� 05/10 – reunião com os pais, referente ao 2º bimestre 

(reposição a 17/10 dia letivo móvel); 
� 08/10 – dia da leitura; 
� 14 a 18/10 – recesso professor/aluno; 
� 21/10 reagrupamento de matemática; 
� 26/10 – feira literária ( reposição a 18/10 dia letivo 

móvel) 
� 28/10 – dia da leitura; 
� 11/11 – Entrega das questões do simulado; 
� 14/11 – teste da psicogênese; 
� 14/11 – aplicar a redação; 
� 20/11 – dia da consciência negra; 
� 22/11 – aplicar o simulado; 
� 25/11 – conselho de classe anos inicias; 
� 02 a 06/12 – Conselho de classe – anos finais; 
� 09/12 – reunião dos pais; 
� 12/12 – formatura -5º e 9º anos, 
� 10 a 13 – recuperações  
� 16/12 conselho de classe da recuperação; 
� 17/12 – recuperação final; 
� 19/12 – resultado final 

 
 

A estrutura apresentada foi discutida e elaborada na Semana 

Pedagógica, e poderá ser modificada de acordo a necessidade, desde que 
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seja discutido em reunião pedagógica. Ressaltamos que os projetos 

desenvolvidos pela escola constam no planejamento de curso de cada 

ano/série e em cada disciplina. As datas comemorativas também fazem parte 

do planejamento, lembrando que não são trabalhadas de forma isoladas, 

estas são desenvolvidas no decorrer do ano letivo e são abordadas dentro 

dos projetos da escola. 

O planejamento busca em sua organização e na execução de suas 

ações de Educação Integral, que é entendida a partir da formação integral dos 

estudantes, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores 

e sociais. Esse processo formativo se dará por meio de práticas educativas, 

associadas a diversas áreas de conhecimento, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. Ainda em busca de melhoria 

da qualidade de educação, a intersetorialização no âmbito do Governo entre 

as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, 

econômicos, culturais e esportivos sejam articulados. Sendo assim, 

pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os 

diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. Onde a 

transversalidade e a interdisciplinaridade de conhecimentos vincularão a 

aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da 

comunidade. Portanto, é imprescindível o diálogo escola e comunidade para 

favorecer as trocas culturais, com abertura para receber e incorporar saberes 

próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares. A 

territorialidade significa romper com os muros escolares, afinal, a educação 

não se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em outros espaços 

da comunidade. Enfim, buscaremos desenvolver um trabalho em rede, onde a 

equipe troca experiências e informações, com o objetivo de criar 

oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes. 
 

A Gestão Democrática (Lei 4.751/2012) da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal tem como princípio a participação da comunidade escolar na 

definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e 

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

unidade escolar; no respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola 

pública e aos direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal; na autonomia e na transparência da gestão da Rede Pública de 

Ensino, em todos os seus níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e 
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financeiros; na garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do 

pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da 

qualificação para o trabalho; na democratização das relações pedagógicas e de 

trabalho e criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do 

conhecimento e na valorização do profissional da educação. 
 

O CEF 308 possui uma equipe de profissionais com formação acadêmica e, 

em sua maioria, especializada. A equipe escolar é formada por um corpo 

administrativo com Diretora, Vice Diretor, Secretário, Supervisores Pedagógico e 

Administrativo, Orientadores Educacionais, Equipe Especializada de Apoio a 

Aprendizagem, Sala de Recursos Generalista, Sala de Recurso DV, 

Coordenadores, Carreira a Assistência, Assistente de direção; professores 

regentes do 1º ao 9º ano, Monitores do Ensino Especial, Monitores da Educação 

Integral e Agentes Voluntários. Conta com uma equipe técnica de serventes e 

merendeiros. 
 

O Ensino Fundamental – 2º Ciclo é oferecido no turno matutino, em regime 

anual, com carga horária semanal de 25 horas/relógio, com o objetivo de propiciar 

o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, partindo sempre da realidade concreta dos educandos e 

valorizando aprendizagens significativas. 
 

O Ensino Fundamental – 3º Ciclo é oferecido no turno vespertino, em regime 

anual, com carga horária semanal de 30 horas/aulas, com objetivo de integrar 

socialmente os indivíduos formando uma consciência crítica e reflexiva acerca da 

sociedade em que vivem, ou seja, formar uma consciência cidadã. 

 
 
 

6.  OBJETIVOS 
 

 
 

Os objetivos do CEF 308 seguem pautados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que são: 
 

• Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, 

em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: 

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

Direitos Humanos, além de Educação para a Sustentabilidade; 
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• Promover as aprendizagens, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e 

valores, permitindo vivências de diversos letramentos; 
 

• Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos 

processos histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do 

sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, 

dos direitos humanos, e de princípios em que se fundamentam as 

sociedades brasileira, latino-americana e mundial; 

• Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de 

proporcionar diálogos éticos e cor responsabilização de papéis 

distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e formação 

integral dos estudantes; 
 

• Compreender o estudante como sujeito central do processo de 

ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido 

com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-

juvenil. 
 
 
 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

 

O Currículo não diz respeito apenas a uma relação de conteúdos, não deve ser 

algo fragmentado e nem distante da realidade da comunidade escolar. Abrange 

tudo o que ocorre na escola, às atividades programadas que envolvem o 

aprendizado dos conteúdos na própria escola ou fora dela, deve ser interligado 

com os projetos desenvolvidos pela Instituição. Ou seja, o CEF 308 está de acordo 

com a proposta de currículo da Secretaria como instrumento aberto em que os 

conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização 

de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas em 

busca de amenizar os problemas relacionados à violência e à falta de perspectiva 

dos alunos relatados no Diagnóstico da Realidade Escolar. Sendo assim, numa 

perspectiva de educação crítica, direcionamos a prática pedagógica na preparação 

do educando para o mundo por meio da aquisição de conteúdos culturais 

universais, mas reavaliados frente às realidades sociais. 
 

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF é de Educação 

Integral. Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, 

história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, 

na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de sua presença. Ao 
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valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, a Educação Integral 

provoca uma ruptura estrutural na lógica do poder punitivo comumente percebido 

nos processos avaliativos e fortalece a responsabilização com a Educação para a 

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

para a Sustentabilidade. Nesse sentido, avaliar não se resume à aplicação de 

testes ou exames. Também não se confunde com medida. Medir é apenas uma 

pequena parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de informações. 

Analisá-las para promover intervenções constantes é o que compõe o ato 

avaliativo. Por isso se diz que enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia 

ocorrem aprendizagens, por parte do professor e do estudante. Esse processo é 

conhecido como avaliação formativa, voltado para a avaliação para as 

aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013). 
 

A avaliação formativa foi adotada como concepção e prática norteadora para 

toda a Educação Básica e suas respectivas modalidades e, neste caso, para o 

Ensino Fundamental, e fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos e 

procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola. A 

avaliação formativa possibilita análise e apreciação do processo de ensino e de 

aprendizagem oportunizando a progressão continuada e assistida das 

aprendizagens de todos os estudantes de maneira responsável. Sendo assim, a 

avaliação deverá ser um processo contínuo e diagnóstico, compreendendo o 

processo de aprendizagem nos aspectos cognitivos, preponderando os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e promovendo as intervenções necessárias para 

sanar as falhas detectadas. 
 

A Educação Integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação 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 aluno na escola. Integralidade 

deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e 

jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com 

equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse 

processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida, 

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

como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. 

O Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes 
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populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas 

refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública, por 

isso o Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural. 
 

Em consonância com as diretrizes curriculares da SEDF, bem como nos 

pressupostos teóricos adotados no Currículo em Movimento, o CEF 308 tem 

buscado, por meio de constantes reflexões, debates e ações, implementar uma 

proposta pedagógica voltada para a formação de sujeitos críticos conscientes de 

seu papel ativo e transformador do meio em que vivem, da sociedade, de modo 

geral, e não de meros agentes passivos no processo histórico de construção dos 

seus saberes. 
 

Neste sentido, a Teoria Crítica do Currículo fornece os elementos 

estruturais de toda e qualquer ação pedagógica voltada para a autonomia dos 

educandos, quando nos permite perceber que o currículo é um campo de disputas, 

de relações de poder, de tensões e conflitos, de defesa de interesses diversos, às 

vezes antagônicos. Uma dinâmica na qual estão imbricados conceitos como o de 

ideologia, luta de classes, relações sociais de produção, emancipação e libertação, 

resistência, currículo oculto, etc. 

Por outro lado, a Teoria Pós Crítica nos permite vislumbrar o currículo sob o 

aspecto multicultural, uma vez que abre caminhos para uma reflexão/ação, isto é, 

para uma práxis educativa pautada no respeito à diversidade e na tolerância, 

prática essa que passa pela compreensão de como as diferenças são geradas no 

seio do currículo, no cotidiano escolar. 

Nessa direção é que Saviani (2008) sugere o ano de 1979 como sendo o 

marco do surgimento da abordagem histórico-crítica. O autor usa a expressão 

pedagogia histórico-crítica no empenho de "[...] compreender a questão 

educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a 

concepção pressuposta nessa visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo 

histórico [...]" Saviani (2008, p. 88). O estudioso busca superar as teorias não-

críticas e as crítico-reprodutivistas, pois ambas não possuem o entendimento 

histórico sobre a educação, tampouco materialista. Para essas concepções a 

educação é isolada dos fenômenos sociais e também dos fenômenos históricos. 

Na concepção de Saviani a teoria crítica, que tem a pedagogia histórico-crítica 

como alicerce didático-metodológico sobre a educação, busca [...] compreender a 
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educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo e, por consequência, a 

possibilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto de referência, 

cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua manutenção, a 

sua perpetuação [...] (ibidem, p. 93). Diante do exposto, a nossa escola acredita 

tem dado passos importantes para a formação de nossos educandos, numa 

perspectiva de apropriação do código cultural humano, de forma crítico reflexiva. 

Desse modo, acreditamos que os nossos educandos poderão atuar como 

personagens principais de sua própria odisseia educativa, saindo da zona de 

exclusão, deixando de ser meros excluídos do interior, na acepção do Professor 

Bourdieu. 

Segundo os pressupostos do currículo da educação básica do Distrito 

Federal e de acordo com a psicologia histórico – cultural, a qual tem como seu 

maior precursor Lev Vygotsky, fundamenta – se no materialismo histórico dialético 

por não reduzir o ser humano, entendendo – o como parte de uma totalidade. O 

materialismo dialético refere – se à realidade, levantando os conflitos e 

contradições da sociedade. 

Desta forma, para a psicologia histórico - cultural o ser humano é inserido 

em uma cultura determinada e neste sentido o mesmo é visto em sua totalidade 

enquanto ser biológico, cognitivo e social participante de um processo histórico. 

Portanto, o ser humano deve ser compreendido na sua dimensão ontogenética 

(desenvolvimento enquanto individuo) e filogenética (desenvolvimento histórico da 

humanidade). 
 

Nessa perspectiva, a escola necessita ter como intencionalidade o fato de 

que a criança se aproprie dos conhecimentos acumulados e sistematizados 

historicamente pela humanidade, de forma a levar o estudante a formar o saber 

cientifico. Deste modo, o desenvolvimento ocorre a partir da interação com a 

aprendizagem, onde o professor assume o papel de mediador deste 

desenvolvimento. 
 

Nesse sentido, o ato educativo é marcado pela intencionalidade do professor, 

pois o mesmo é responsável pela organização do ensino em sala de aula, tendo 

como objetivo garantir a apropriação do conhecimento. A Psicologia histórico 

cultural compreende que as aprendizagens dos conhecimentos escolares são 

fundamentais para o desenvolvimento social e histórico. 
 

Entende-se que o homem é um ser histórico que se constrói por meio de suas 

relações com o mundo natural e social, ou seja, o homem tem a capacidade de 

transformar a natureza por meio do seu trabalho e de instrumentos por ele mesmo 
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criados e aperfeiçoados ao longo do desenvolvimento histórico humano. Dessa 

forma, o homem é capaz de transformar a sociedade na qual está inserido sendo 

protagonista e agente transformador. 

 
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
 
 
8.1. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 
 

 

A implementação da organização da escola em ciclos requer uma prática de 

promoção para as aprendizagens, propondo aos estudantes estratégias 

pedagógicas que possibilitem a ampliação dos conhecimentos nas diferentes 

áreas, ou seja, identifica o que o aluno já aprendeu e o que ainda não sabe, de 

modo a intervir com estratégias pedagógicas. (Villas Boas, 2004), e assim 

assegurar sua progressão continuada nas aprendizagens. 
 

Dessa forma, a reorganização do Ensino Fundamental tem sido objeto de 

busca para melhorias do ensino e das aprendizagens. A SEEDF compreende que 

essa mudança se consolida a medida que se garante o acesso, permanência e 

aprendizagens do aluno, de forma a promover sua inserção como sujeito de uma 

sociedade. 
 

Com a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos tornou-se 

obrigatório o ingresso da criança na escola a partir dos seis anos de idade, 

estabelecida pela Lei 10,172, de 9 de janeiro de 2001 – Plano Nacional de 

Educação (PNE). 
 

Apresentou-se então a necessidade da reorganização administrativa e 

pedagógica das unidades escolares e, por conseguinte, sua estrutura curricular. 
 

Desta forma, a SEEDF propôs essa reorganização escolar em ciclos, 

seriação e semestralidade. O CEF 308 optou no ano de 2014 por organizar os 

anos iniciais em ciclos, e em 2016 ampliou também para os anos finais conforme 

o quadro a seguir: 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 
  

ANOS INICIAIS 
   

ANOS FINAIS 
 

      
 BIA- BLOCO I   BLOCO II   BLOCO I   BLOCO II  
 1º ano 2º ano 3º ano  4º ano 5º ano  6º ano 7ºano  8º ano 8ª série  
                

 
 
 

• ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS  
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Sendo a escola um ambiente desafiador das aprendizagens para a formação 

humana, e, faz parte do princípio da transição do conhecimento sincrético (senso 

comum) para o conhecimento sintético (elaborado, sistematizado), ela tem em 

seus autos a organização dos tempos e espaços que traduz na própria aula. 

Esta, irá se encontrar e integrar com esse espaço e tempo entre professor e 

estudante mediado pelo conhecimento e apresentado por diferentes teorias 

metodológicas (Silva, 2011). 
 

A escola busca promover aprendizagens dentro dos tempos e espaços, e a 

organização curricular, integrada a diferentes áreas do conhecimento com vistas 

à compreensão crítica e reflexiva da realidade. 
 

Os espaços propostos pela escola além da sala de aula devem favorecer ao 

aluno um contexto de significados e ambientes, que oportunizem o 

desenvolvimento de saberes diferentes às diversas áreas do conhecimento. A 

sala de aula deixa de ser espaço único educativo, portanto, outras oportunidades 

extraclasses devem favorecer momentos de aprendizagens tais como: passeios 

culturais (museus, teatros, cinemas, exposições de artes, etc.), como também 

ambientes dentro da própria escola: laboratórios, sala de leitura, quadra 

poliesportiva, aulas no pátio e outras. 
 

Também no espaço alfabetizador da sala de aula dos anos iniciais, faz-se 

necessário ter instrumento à disposição que permitam essa concretude das 

aprendizagens significativas, como o alfabeto cartazes, caixa matemática, cantinho 

da leitura, mapas, entre outros. 
 

A organização da escola em ciclos também propõe que haja tempo para o 

ensino e a aprendizagem, ou seja, o tempo cronológico passa a ser mais dinâmico, 

pois nele o aluno se mobiliza frente a diferentes situações didáticas. 
 

A mobilidade do aluno dentro do ciclo e blocos se dá de acordo com sua 

necessidade e aprendizagens, pois se evidencia o que já sabe e o caminho já 

percorrido, redirecionando a novas aprendizagens, através de novas propostas de 

ensino para o aluno alcançar o que ainda não foi assimilado. Essa prática propõe o 

rompimento conteudista e busca o interesse de forma dinâmica e contínua dos 

conhecimentos. 
 

Esse tempo também possibilita ao estudante o direito de ser promovido em 

qualquer época do ano, desde que ele demonstre capacidade cognitiva, afetiva e 

social, ele vivencia outras aprendizagens em outras turmas, objetivando 
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conhecimentos mais amplos, a partir das observações e avaliações o aluno pode 

ou não avançar dentro do bloco. 
 

Mediante um dos fundamentos teóricos do currículo da SEEDF, a psicologia 

histórica cultural, destaca que a “aprendizagem incide sobre o desenvolvimento das 

funções psíquicas” (VYGOTSKY 2001, p. 33), portanto, a aprendizagem e o 

desenvolvimento são dois processos que se inter- relacionam segundo os teóricos, 

(Diretrizes Pedagógicas para a organização escolar – 2º ciclo p. 54). Assim a 

aprendizagem acontece na relação com outros, na troca de experiências, de 

saberes, do conhecimento de si e dos outros, é uma interlocução sociocultural. 
 

Para isso, expande as estratégias inter-relacional e interventiva para as 

aprendizagens, ou seja, os reagrupamentos e o projeto interventivo. 
 

Os reagrupamentos atendem as necessidades dos avanços das aprendizagens 

com práticas pedagógicas diferenciadas e individualizadas. Dividem-se em 

intraclasse e interclasse. 

O reagrupamento intraclasse é realizado dentro do horário de aula a partir do 

diagnóstico das necessidades de aprendizagens para diferentes grupos com 

atividades diferenciadas. O reagrupamento interclasse se dá com alunos de outras 

turmas do mesmo ano ou não, do mesmo bloco ou não, a partir de diagnóstico com 

professores das turmas e outro profissionais da escola que se distribuem diante 

das especificidades de cada um. (p. 57 Diretrizes Pedagógicas para a organização 

escolar do 2º ciclo), 
 

Os reagrupamentos serão realizados sempre que houver necessidade. 
 

 

8.2. RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 
 
 
 

A relação entre a escola e a comunidade deve ser num contexto participativo e 

colaborativo. Portanto, a escola deve apresentar metas para consolidar essa 

parceria, rompendo as barreiras, inserindo-se na comunidade, como co-

participante, e oportunizando condições para todos, envolvendo-os de forma 

construtiva, com atitudes favoráveis ao surgimento de cidadãos para uma nova 

sociedade. 
 

Segundo os PCN’S – 1998 p. 10 – É necessário que a escola “mostre a 

importância de participação da comunidade na escola”. 
 

Para que isso aconteça deve haver o chamamento das famílias para dentro dos 

muros da escola, levando em conta o processo de melhorias educativas, 
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mobilizando a prática da solidariedade, respeito, confiança e valorização do espaço 

escolar e a sua função social. 
 

O CEF 308 busca esse estreitamento de laços com prerrogativas de aberturas a 

novos saberes, saberes empíricos, resgatando tradições e culturas populares. 

Nessa troca de saberes populares  a escola tem atraído cada vez mais a  presença 

da comunidade de pais e avós para dentro dos seus muros, de forma a reverenciar 

sua culturas e cotidiano, refletindo essa parceria nas reuniões participativa que tem 

se estreitado a cada dia, ou seja, a presença da comunidade dentro dos espaços 

da escola. 

 
 
8.3. EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 
 

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem (EEAA), no 

âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), objetiva 

a superação das dificuldades encontradas no processo de ensino e de 

aprendizagem, por meio da consideração das múltiplas variáveis que podem 

interferir no desempenho acadêmico dos alunos, com e sem necessidades 

educacionais especiais. 

Tal serviço encontra respaldo na evolução das teorias sobre aprendizagem e 

desenvolvimento humano, bem como em diplomas legais, como se pode observar 

a seguir: 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS 
E METODOLÓGICOS ACERCA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

A meta primária da ciência, como postula Dyer (1995), é gerar explicações 

para os fenômenos, que possibilitarão o entendimento sobre o motivo das coisas 

acontecerem do modo como elas acontecem, e quais eventos e processos estão 

escondidos sob a realidade percebida. Na busca pelo conhecimento científico, o 

principal objetivo é obter informações novas, que poderiam ser chamadas de 

verdade sobre o mundo (Dyer, 1995). Porém, como a verdade não é, por si só, 

suficiente, a ciência procura um tipo particular de verdade que poderia levar, além 

da observação simples, à explicação. 

Contudo, como a verdade pode ser reconhecida quando for encontrada, uma 

vez que os cientistas são confrontados por informações de muitos tipos e de muitas 

fontes, todas as quais poderiam reivindicar ser a efetiva expressão da verdade? 

Como o conhecimento da verdade poderia ser alcançado de maneira confiável, e 
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de que forma poder-se-ia estar seguro de que tudo aquilo que é identificado como 

verdade hoje também será verdade amanhã? 

O fato é que, sabendo que o foco de análise sobre o desenvolvimento varia 

desde os eventos genéticos até os processos culturais, desde os aspectos 

fisiológicos até as interações sociais, afirma-se que a compreensão do 

desenvolvimento humano requer a contribuição de diferentes disciplinas e a 

construção de uma linguagem que contemple a estrutura aonde ele ocorre, a 

temporalidade envolvida no processo e os padrões de mudanças sobrevindos 

(Dessen e Costa-Junior, 2005). 

 

A Evolução das Concepções sobre Desenvolvimento Humano 
 

A necessidade de se compreender melhor como o homem se desenvolve, 

considerando os seus diversos aspectos (cognitivo, motor,biológico, afetivo e 

social) não é uma questão recente, e, desde muitos séculos, vem intrigando 

filósofos e estudiosos do assunto. Locke (1632-1704), por exemplo, compreendia a 

mente como um quadro em branco no qual seriam registradas, ao longo da vida, as 

informações. Já Rosseau (1712-1778) e Kant (1724-1804) defendiam a existência 

de características inatas do pensamento, isto é, o ser humano já nasceria com um 

aparato cognitivo, biológico e afetivo que se desenvolveria ao longo da vida, de 

maneira independente ou sob pouca influência do contexto (Aspesi, Dessen e 

Chagas, 2005). 

Sob a influência dessas concepções, os modelos de atuação psicológica e 

pedagógica construídos ao longo do século XX caracterizaram-se em dois grandes 

eixos de pensamento. O primeiro, cuja ênfase estava na relevância do ambiente na 

promoção do desenvolvimento humano, constituiu-se, predominantemente, pela 

busca de estratégias de manipulação e de controle do comportamento humano, ou 

seja, pela criação de técnicas de promoção da aprendizagem. São exemplos de 

linhas teóricas desenvolvidas segundo esta perspectiva, o Behaviorismo e as 

teorias de aprendizagem social. 

O outro grande eixo de pensamento caracterizou-se pelas explicações 

organicistas que destacavam os processos internos em detrimento dos externos, 

sendo exemplos dessa concepção a Psicanálise e a teoria Piagetiana. No caso 

desta última, vale destacar que, embora considere de forma significativa a 

interação que o indivíduo estabelece com o ambiente, ela ainda prioriza os 

aspectos orgânicos como predominantes sobre os sociais, para a aprendizagem. 

Porém, a partir dos anos 1980, e, principalmente, da década de 1990, a literatura 
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em Psicologia e em Educação promoveu uma ressignificação das concepções 

sobre os processos de desenvolvimento e de aprendizagem, por meio da 

valorização do contexto sócio histórico e do papel da mediação na promoção do 

desenvolvimento humano (Bock, 1999; Collares e Moysés, 1996; Davis e Oliveira, 

1991; Harper, Cecon, Oliveira e Oliveira, 1980; Lima, 1990; Patto,1990; Souza, 

1998). 

Dessa forma, pode-se refletir que assim como a sociedade, de uma forma 

geral, passou a compreender o contexto mundial de maneira mais integralizada, 

considerando as inter-relações entre os diversos aspectos sociais, culturais e 

biológicos, também no âmbito científico, os pesquisadores puderam perceber 

melhor a necessidade de ampliar as reflexões acerca de como ocorre o complexo 

fenômeno humano, a partir da articulação dos diversos conhecimentos produzidos 

pelas ciências, tais como, a Psicologia, a Biologia, a Sociologia, a Antropologia, 

entre outras (Aspesi, Dessen e Chagas, 2005; Cairns e Cols, 1996). 

A partir dessa percepção ampla, integradora e contextualizada, o 

desenvolvimento humano tem sido compreendido em uma perspectiva de curso de 

vida, na medida em que o seu interesse ampliou-se, ultrapassando os anos iniciais 

da existência humana (infância e adolescência) e interessando-se em estudar e 

compreender como o adulto e o idoso continuam desenvolvendo habilidades e 

recursos pessoais, interpessoais, cognitivos, entre outros, embora aconteça um 

declínio das funções biológicas. 

Portanto, o próprio conceito de desenvolvimento foi ressignificado, não mais 

sendo concebido como um fenômeno linear e cumulativo, mas sim, como um 

processo dinâmico e complexo de interação entre fatores biológicos, históricos e 

culturais ao longo do tempo. Os conceitos de padronização e de universalização 

dos comportamentos humanos, balizadores de diversos procedimentos e 

estratégias de trabalho psicológico e pedagógico, também foram revistos, tendo em 

vista a necessidade de se levar em conta as especificidades culturais, sociais e 

históricas que interferem no desenvolvimento cognitivo, afetivo e, até mesmo 

genético, ao longo das gerações (Aspesi, Dessene Chagas, 2005). 

Assim, a partir das proposições apresentadas acerca de como a ciência têm 

entendido o desenvolvimento humano, desde o século XVII até o XX, pode-se dizer 

que, com a evolução das perspectivas teóricas, compreende-se o ser humano 

como um ser ativo, que age sobre o mundo e que, por meio das relações sociais, 

transforma suas ações internamente. 

 
PRINCIPAIS DOCUMENTOS ORIENTADORES 
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Legislação Internacional: 
 
 
• Declaração Universal dos Direitos Humanos, Organização das Nações Unidas 
 
(ONU, 1948). 
 
• Declaração Universal dos Direitos da Criança, Organização das Nações 

Unidas (ONU, 1959). Princípio 1º, Princípio 5º 
 
• Declaração Mundial de Educação para Todos, Jomtien – Tailândia (UNESCO, 

1990). 
 
• Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e 

Qualidade, Salamanca – Espanha (UNESCO, 1994). 
 

O Brasil comprometeu-se com a construção de um sistema educacional 

inclusivo, partilhando a compreensão de que: todas as crianças, de ambos os 

sexos, têm direito fundamental à educação e que a elas deve ser dada a 

oportunidade de obter e manter um nível aceitável de conhecimentos; cada criança 

tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que 

lhe são próprios; os sistemas educativos devem ser projetados e os programas 

aplicados de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes 

características e necessidades (UNESCO, 1994, p.10). 

 
Legislação Nacional: 
 
 
• Constituição Federal – (BRASIL, 1988). 
 
Art. 206 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios (EC. Nº. 

19/98). 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 
• Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990). Art. 53 – I e II : 

Parágrafo único – É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 
 
• Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
 
Básica – Resolução CNE/CEB Nº. 02/2001 (BRASIL, 2001). 
 

A adoção do conceito de necessidades educacionais especiais e do 

horizonte da educação inclusiva implica mudanças significativas. Em vez de se 

pensar no aluno como a origem de um problema, exigindo se dele um ajustamento 

a padrões de normalidade para aprender com os demais, coloca-se para os 

sistemas de ensino e para as escolas o desafio de construir coletivamente as 

condições para atender bem à diversidade de seus alunos (p. 6). Dentro dessa 
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visão, a ação da educação especial amplia-se, passando a abranger não apenas 

as dificuldades de aprendizagem relacionadas a condições, disfunções, limitações 

e deficiências, mas também aquelas não vinculadas a uma causa orgânica 

específica, considerando que, por dificuldades cognitivas, psicomotoras e de 

comportamento, alunos são frequentemente negligenciados ou mesmo excluídos 

dos apoios escolares (pp. 43-44). 
 
• Avaliação para a Identificação das Necessidades Educacionais Especiais - 

Subsídios para os sistemas de ensino, na reflexão de seus atuais modelos de 

avaliação – Secretaria de Educação Especial (MEC, 2002). 
 

Postula que a avaliação seria um processo compartilhado, a ser 

desenvolvido, preferencialmente, na escola, envolvendo os agentes educacionais. 

Preconiza que o processo avaliativo tem como finalidade conhecer para intervir, de 

modo preventivo e/ou remediativo, sobre as variáveis identificadas como barreiras 

para a aprendizagem e para a participação, contribuindo para o desenvolvimento 

global dos alunos e para o aprimoramento das instituições de ensino. 

• Saberes e Práticas da Inclusão - Avaliação para Identificação das Necessidades 

Educacionais Especiais – Secretaria de Educação Especial (MEC, 2006). 

Sem desconsiderar a importância das equipes de avaliação que ainda atuam 

nos setores de educação especial das secretarias de educação de estado e de 

município, sugere-se um novo e possível caminho para elas. Trata-se de ampliar os 

espaços restritos de suas salas de trabalho onde “examinam” os avaliados, pelo 

dinâmico espaço da escola, no qual podem situá-los em interações constantes (p. 

84). Na escola, a equipe de avaliadores, também pode contribuir para que os 

professores avaliem a avaliação que têm praticado (p. 84). Nos órgãos centrais, 

implementadores de políticas de educação inclusiva: que se possibilite a 

ressignificação do papel e das práticas avaliativas em uso pelas equipes de 

diagnóstico da educação especial, levando-as a trabalhar nas escolas onde, 

juntamente com os professores e a equipe técnica pedagógica, possam extrair 

dados, analisá-los em conjunto, e participar do processo decisório quanto às 

estratégias a serem implementadas para resolverem problemas (p. 86). 

 
 
Legislação do Distrito Federal 
 
 
• Portaria nº. 254, de 12 dezembro de 2008 – Publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal nº. 53, de 15 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a Regulamentação das 
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atividades das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem no âmbito da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, e dá outras providências. 
 
Art. 1º – Convalidar e normatizar, nos termos da presente Portaria, a atuação das 

Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, caracterizadas como um 

serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por 

profissionais com formação e devidamente habilitados em Pedagogia ou 

Psicologia. 
 
Art. 5º – A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem deverá 

ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino aprendizagem em suas perspectivas 

preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com os profissionais 

do serviço de Orientação Educacional e das Salas de Recursos, quando se tratar 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

• Resolução nº. 01/2009, de 16 de Junho de 2009 – Conselho de Educação do 

Distrito Federal (CEDF, 2009). Estabelece normas para o Sistema de Ensino do 

Distrito Federal, em observância às disposições da Lei Nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
Art. 39 – Considera-se estudantes com necessidades educacionais especiais os 

que durante o processo educacional apresentarem: 
 
I. dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de seu 

desenvolvimento, não acumuladas a uma causa orgânica específica relacionadas 

às disfunções, limitações ou deficiências; 
 
II. dificuldades de comunicação e de sinalização que demanda a utilização de 

linguagens e códigos aplicáveis; 
 
III. altas habilidades/superdotação, facilidade de aprendizagem,domínio de 

conceitos, procedimentos e atitudes. 
 
• Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal – Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (GDF, 

2009). Instrumento que regulamenta a organização didático-administrativa das 

instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos 

da legislação pertinente. 
 

Portaria Nº 27 de 18 de fevereiro de 2016. V- 

Atuação do Pedagogo: 
 
Art. 20, incisos II e III; Art. 28, incisos I e II, que trata da coordenação pedagógica 

coletiva e individual. Art. 63 e 64 que trata das atribuições e atuação do serviço de 

caráter multidisciplinar. 
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Portaria Nº 28 de 18 de fevereiro de 2016. 
 

Orientações Pedagógicas (OP) do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem. 
 
 
SEÇÃO III | Do Serviço Especializado de Apoio à Apr endizagem 
 
 

 
Art. 29. O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no contexto de 

Educação para Diversidade, constitui-se em apoio técnico-pedagógico 

especializado com o objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de 

todos os alunos, com e sem necessidades educacionais especiais, por meio de 

atuação conjunta de professores com formação em pedagogia e com licenciatura 

em psicologia ou psicólogo, em um trabalho de equipe interdisciplinar. 

Parágrafo único. O Apoio à Aprendizagem é desenvolvido no contexto escolar, 

priorizando a Educação Infantil e os anos/séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Art. 30. A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem deverá 

ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem em suas perspectivas 

preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais 

instâncias pedagógicas da instituição educacional. 
 
Art. 31. A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem. 

Art. 32. Atribuições da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. 
 
Art. 33. As diretrizes pedagógicas e as orientações de atuação das Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem são fornecidas pela unidade de gestão 

central vinculada à Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional. 

 

 
Atuação | Atribuições das Equipes Especializadas de  Apoio à 

Aprendizagem EEAA 

 

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem pauta-se 

em três dimensões concomitantes e contextualizadas:  

 

I - mapeamento institucional das instituições educacionais;  

II - assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 

III - acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, por meio 

da ressignificação das práticas educacionais e de intervenções específicas nas 

situações de queixas escolares.  
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São atribuições da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem:  

I - refletir e analisar o contexto de intervenção da sua prática, por meio da análise 

das características gerais da instituição educacional;  

II - contribuir, em parceria com os demais profissionais da instituição educacional, 

para a promoção da análise crítica acerca da identidade profissional dos atores da 

instituição educacional, principalmente do corpo docente, de modo à resignificar 

suas atuações;  

III - favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas à concretização de 

uma cultura de sucesso escolar, por meio de situações didáticas de apoio à 

aprendizagem e de alternativas teórico-metodológicas de ensino para a construção 

de habilidades e competências dos alunos;  

IV - atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e interventiva, 

tornando-as co-responsáveis no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos.  

 
8.4. ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

A Orientação Educacional, após severa luta para seu posicionamento e 

abertura de espaço escolar, tem como pressuposto para sua pratica a formação 

integral dos educandos, em uma atuação pautada no trabalho, articulado com as 

diversas instancias da instituição educacional e da comunidade, com vistas a 

promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, bem como a 

inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos e do exercício da cidadania. 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição 

educacional e da comunidade escolar na identificação, prevenção e superação dos 

conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno. 
 

Sua ação defende os pressupostos do respeito à pluralidade, à liberdade de 

expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização 

do aluno como um ser integral. 
 

A orientação Educacional não existe para padronizar os alunos nos 

paradigmas escolhidos como ajustados, disciplinados ou responsáveis. O 

importante é a singularidade dentro da pluralidade, do coletivo. 
 

“Art. 26. A Orientação Educacional Integra-se ao trabalho pedagógico da 

instituição, na prevenção e na superação de conflitos, colaborando para o 

desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à 

liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à democracia da participação e à 

valorização do aluno como ser integral. Regimento Escolar das instituições 

Educacionais Públicas da Rede de Ensino do DF”. 
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8.5. SALA DE RECURSOS GENERALISTA 

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva afirma que a educação especial deve oferecer o atendimento educacional 

especializado na Sala de Recursos Generalista aos alunos com: deficiência física, 

transtornos do espectro autista, deficiências múltiplas, ou deficiência intelectual. 

 

“O sistema educacional tem a competência de propiciar 

recursos e meios capazes de atender às necessidades 

educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a 

oportunizar-lhes condições de desenvolvimento e de 

aprendizagem, atendendo, principalmente o princípio ao 

respeito à dignidade humana”. 

(BRASÍLIA, Orientação Pedagógica- Educação Especial, p. 21, 2010). 

 

Segundo as Orientações Pedagógicas da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, em consonância com o MEC/SEESP, 2008 para a Sala de 

Recurso, as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

devem ser complementares e/ou alternativas às que constituem o cotidiano escolar 

em sala de aula do ENEE, oportunizando o desenvolvimento de ações e 

pensamentos autônomos com o objetivo de que possam participar efetivamente do 

contexto escolar e social. 

Refletindo então, sobre os aspectos legais evidenciados acima, e pensando 

nos alunos com deficiência matriculados nessa instituição de ensino, torna-se 

evidente que a Sala de Recursos Generalista deve ser um espaço atuante, no qual 

o estudante incluído no ensino regular, possa desenvolver suas diferentes 

potencialidades e desenvolver as habilidades exploradas. 

Nesse interim, a Sala de Recursos dessa IE funciona nos turnos matutino e 

vespertino com duas professoras, sendo uma com formação em Ciências da 

Natureza, e outra Língua Portuguesa e Pedagogia, as quais acompanham 

sistematicamente o processo de inclusão dos 20 (vinte) estudantes incluídos nas  

em classes comuns e turmas de integração inversa da escolas, sendo: 5 (cinco) 

deficientes físicos, 9 (nove) deficientes intelectual, 4 (quatro) transtornos do 

espectro autista e 2 (dois) deficientes múltiplo.  
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O acompanhamento aos estudantes dar-se-á em consonância com as 

diretrizes da Secretaria de Estado de Educação, atendendo à carga horária 

estabelecida para cada estudante, na qual estes são acompanhados no 

contraturno com atividades planejadas para identificar e eliminar as barreiras que 

dificultem ou impeçam a plena participação dos alunos, considerando suas 

necessidades específicas, a fim de mediar e propiciar a inclusão dos estudantes  

 
 
8.6. SALA DE RECURSOS DE DEFICIÊNCIA VISUAL 
 
 

O Centro de Ensino Fundamental 308 de Santa Maria, além da Sala de 

Recursos Generalista, é também Polo de atendimento na área de Deficiência 

Visual, para isso conta com a Sala de Recursos Específica de Deficiência Visual, 

onde atualmente, temos lotadas três (03) professoras: Márcia Aparecida Caixeta 

Oliveira, que atende 08 alunos, dos anos iniciais, desses 02 são alunos do próprio 

polo e os demais, são matriculados nas escolas: CEF Santos Dumont, EC. 206, 

Caic Albert Sabin, EC116 e CAIC Santa Maria. Temos a professora Marly Melo 

Loiola, que atende 11 alunos, das séries finais, na área de humanas, desses, 08 

estão matriculados na própria escola polo e os demais, no CEF 201, 213, 316 de 

Santa Maria.  

As atividades desenvolvidas em sala de recursos específica para 

atendimento ao estudante com deficiência visual tem como objetivos: 

• promover e apoiar a alfabetização e o aprendizado pelo Sistema Braille; 

• realizar a transcrição de materiais, Braille/tinta, tinta/Braille, e produzir gravação 

sonora de textos; 

• realizar adaptação de gráficos, mapas, tabelas e outros materiais didáticos para 

uso de estudantes cegos; 

• promover a utilização de recursos ópticos (lupas manuais e eletrônicas) e não 

ópticos (cadernos de pauta ampliada, iluminação, lápis e canetas adequadas); 

• adaptar material em caracteres ampliados para uso de estudantes com baixa 

visão, além de disponibilizar outros materiais didáticos; 

• desenvolver técnicas e vivências de orientação e de mobilidade e atividades da 

vida diária para autonomia e para independência; 

• desenvolver a competência do estudante para o uso do sorobã; 

• promover adequações necessárias para o uso de tecnologias de informação e de 

comunicação; 
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• atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação 

curricular especifica; 

• atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência ao 

currículo e a sua interação no grupo; 

• promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da 

instituição educacional; 

• orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 

• informar à comunidade escolar quanto à legislação e às normas educacionais 

vigentes asseguradoras da inclusão educacional; 

• participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e de tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante; 

• preparar material específico para o uso dos estudantes na sala de recursos; 

• orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possam ser utilizados 

pelos estudantes nas classes comuns; 

• indicar e orientar professores e gestores para o uso de equipamentos e de 

materiais específicos e de outros recursos existentes na família e na comunidade e 

articular, para que a proposta pedagógica da instituição educacional seja 

organizada coletivamente em prol de uma educação inclusiva;   

• responsabilizar-se, juntamente com os docentes, pelas adequações curriculares, 

necessárias ao processo educacional do estudante com necessidade educacional 

especial. 

Contamos ainda com a Professora Ira de Fátima M. S. Pereira, Itinerante na Área 

de Deficiência Visual.. 

A itinerância é um atendimento ofertado a estudantes com necessidades  

educacionais especiais da rede pública de ensino do Distrito Federal com a 

finalidade de viabilizar a remoção de barreiras ao desenvolvimento do  estudante 

no processo de aquisição da aprendizagem. Sua atuação incide diretamente na 

adequação das práticas a que o estudante é submetido, bem como no 

desenvolvimento de condições que o capacite a ajustar-se e a apreender aspectos 

relativos às dimensões cognitivas e sócias emocionais referentes a essas práticas. 

O recurso da itinerância será utilizado quando for imperativo o atendimento 

pedagógico direto aos estudantes com necessidades educacionais especiais 

inseridos em classes comuns, com a finalidade de garantir-lhes as condições 
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mínimas necessárias ao desenvolvimento pleno de sua aprendizagem. Para tanto, 

o foco de atuação da itinerância será o estudante, o professor e, quando se fizer 

necessário,a sua família. 

Para a eficiência dessa oferta é preponderante a atuação de um profissional 

especializado em conhecimentos e recursos específicos na área de educação 

especial e inclusão educacional, cujo desempenho possibilite a articulação entre o 

professor regente e o professor do atendimento educacional especializado. Tal 

condição permitirá uma orientação apropriada quanto a adequações curriculares e 

a estratégias pedagógicas inclusivas ajustadas às necessidades educacionais dos 

estudantes, bem como, favorecerá a comunicação entre esses estudantes e seu(s) 

respectivo(s) professor(es). 

Os professores itinerantes da Sala de Recursos de Deficiência Visual,  

atenderão aos estudantes com deficiência visual, nass instituições cujo 

Atendimento Educacional Especializado em sala de recursos não seja ofertado. 

O professor itinerante terá sua lotação na instituição educacional com sala de 

recursos mais próxima à área de abrangência de sua atuação – denominadas sala 

de recursos pólos. Os aspectos administrativos e operacionais relativos à vida 

funcional do professor itinerante são de responsabilidade da equipe gestora da 

instituição educacional de sua lotação e os aspectos pedagógicos, de 

responsabilidade da unidade de gestão central de Educação Especial, em parceria 

com as Diretorias Regionais de Ensino. 

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a 

itinerância é definida como: Serviço de orientação e supervisão pedagógica 

desenvolvida por professores especializados que fazem visitas periódicas às 

escolas para trabalhar com os estudantes que apresentem necessidades 

educacionais especiais e com seus respectivos professores de classe comum da 

rede regular de ensino (MEC, 2001, p. 50) 

 

 Sala de Recursos de Deficiência Visual: Atendimento s aos segmentos: 

• Anos iniciais e finais 
 

Atendem a todos  estudantes deficientes visuais da CRE de Santa Maria. 
 
 

ATENDIMENTO:   
 

• O atendimento ao estudante DV’S dar-se ao contraturno da regência. 
 

 Serviço de itinerância. 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS DA SALA DE RECURSOS ESPECÍF ICA 
 
PARA ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
 

 

São atividades desenvolvidas em sala de recursos específica para 

atendimento ao estudante com deficiência visual: 
 
• Promover e apoiar a alfabetização e o aprendizado pelo Sistema Braille; •Realizar 

a transcrição de materiais, Braille/tinta, tinta/Braille, e produzir gravação sonora de 

textos; 
 
• Realizar adaptação de gráficos, mapas, tabelas e outros materiais didáticos para 

uso de estudantes cegos; 
 
• Promover a utilização de recursos ópticos (lupas manuais e eletrônicas) e não 

ópticos (cadernos de pauta ampliada, iluminação, lápis e canetas adequadas); 
 
• Adaptar material em caracteres ampliados para uso de estudantes com baixa 

visão, além de disponibilizar outros materiais didáticos; 
 
• Desenvolver técnicas e vivências de orientação e de mobilidade e atividades da 

vida diária para autonomia e para independência 
 
• Desenvolver a competência do estudante para o uso do sorobã; 
 
• Promover adequações necessárias para o uso de tecnologias de informação e de 

comunicação; 
 
• Atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação 

curricular especifica; 
 
• Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência ao 

currículo e a sua interação no grupo; 
 
• Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da 

instituição educacional ; 
 
• Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 
 
• Informar à comunidade escolar quanto à legislação e às normas educacionais 

vigentes asseguradoras da inclusão educacional; 

• Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e de tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante; 
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• Preparar material específico para o uso dos estudantes na sala de recursos;         

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

pelos estudantes nas classes comuns; 
 
• Indicar e orientar professores e gestores para o uso de equipamentos e de 

materiais específicos e de outros recursos existentes na família e na comunidade e 

articular, para que a proposta pedagógica da instituição educacional seja 

organizada coletivamente em prol de uma educação inclusiva; •Responsabilizar-se, 

juntamente com os docentes, pelas adequações curriculares, necessárias ao 

processo educacional do estudante com necessidade educacional especial. 

 
 
 
 
8.7. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 
 

1. Temas: 
 

� Formação continuada
 

 

� Resgate de valores sociais 
 

� Valorização da equipe escolar 
 

� Aprendizagem significativa 
 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

Os objetivos da equipe pedagógica do CEF 308 seguem pautados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas 

Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

que são: 
 

a. Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, 

em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos 

         transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação     

em e para os Direitos Humanos, além de Educação para a 

Sustentabilidade; 
 

b. Promover as aprendizagens, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, 

permitindo vivências de diversos letramentos; 
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c. Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 
 

d. Estimular e articular a formação continuada da equipe escolar. Promover 

oficinas didático-pedagógicas e de estímulo ao trabalho docente e de 

autoestima dos professores e alunos. 
 

e. Orientar a equipe docente na elaboração e execução de planos didáticos 

adequados á necessidade escolar dos alunos. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Considerando o Projeto Político Pedagógico como eixo norteador do 

trabalho docente e devido as constantes situações problemas apresentadas 

dentro do contexto escolar, nos vimos enquanto equipe, movidos pelo desejo de 

transformar sonhos em realidade no nosso cotidiano, promover ações que 

minimizem tais entraves; buscou-se a partir de discussões coletivas acerca das 

necessidades apontadas a construção de um plano de ação e de estratégias 

que visem sanar tais problemáticas. 

 
 

O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão 
sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de 
emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis visando à 
concretização de objetivos em prazos determinado e etapas definidas, a 
partir dos resultados das avaliações" (PADILHA. 2001 p.30) 
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4.  ESTRATÉGIAS 

             

       
OBJETIVOS   AÇÕES/ PARCERIAS  CRONOGRAMA 
ESPECÍFICOS  ESTRATÉGIAS ENVOLVIDAS      
      NAS AÇÕES E     
      PÚBLICO      

Obter  Maior • Promover  debates  buscando  identificar  os  aspectos SOE, EEAA,  Durante o Ano 

aproveitamento Das  que  precisam  ser  revistos  e  os  que  devem  ser 

Coordenadores
, sala de 
recursos E letivo.   

coordenações   potencializados. professores.      
pedagógicas.  • Promover  a  atuação  conjunta  dos  profissionais  da         

     escola nos diferentes turnos.         
    •  Promover   oficinas   pedagógicas   de   informática,         
     aprendizagem digital e mídias.         

    •  Confecção de jogos e materiais pedagógicos.         
Possibilitar  Maior •  Elaboração   e   conscientização   das   Regras   de • Família.  • No início do 
harmonia entre o  Convivência de acordo com a realidade escolar com a • Coordenadores  ano letivo.  

trabalho pedagógico e  participação de pais, alunos e servidores. • SOE  • Quando  
disciplinar.   •  Promover o diálogo escola família, buscando ouvir as • EEAA   houver  
     sugestões para solucionar os problemas.      necessidade. 
    •  Desenvolver   palestras   sobre   violência,   Bullying,         
     respeito, etc.         
    •  Conhecer as diferentes formas pelas quais a violência         
     se manifesta.         
     Desenvolver ações coletivas no sentido de superação         
     dos problemas.         
• Organizar E •  Registro das discussões e encaminhamentos do grupo Todos os docentes Em todas as 
 assegurar As  através de atas onde é feita a leitura e assinada por     coordenações  
 decisões Tomadas  todos os presentes.         
 nas coordenações           
• Contribuir Para           
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 uma  Ação           
 articulada de todos           

 
              

                
 os envolvidos com               
 a    realidade Da               
 escola                 

Garantir a Otimização • Planejamentos  dos  Projetos  a  serem  desenvolvidos, Todos os docentes Semestral ou 
E execução Dos  garantindo a interdisciplinaridade, definindo datas e a     anual, de acordo 
projetos.     participação de cada um dentro da sua disciplina ou     com cada projeto. 

      ano de atuação.            
Reduzir o índice  de •  Análise  do  desempenho  dos  alunos  após  cada Comunidade  Durante o ano 
reprovação e evasão.  bimestre e elaboração das intervenções pedagógicas. Escolar, Alunos letivo.   

     • Realizar  o  Conselho  de  Classe,  ficando  atento  as com dificuldade de    
      peculiaridades de cada aluno.    Aprendizagem E    
     • Implementar o Projeto Interventivo e os Monitores      
      Reagrupamentos.            
     •  Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação.          
• Elevar a Auto • Valorizar  os   alunos,  buscando  identificar   pontos Professores;  SOE, No final de cada 

 estima dos alunos.  

positivos no Conselho de Classe, realizado 
bimestralmente e de forma participativa 
(professores, coordenadores, salas de 
recursos, direção, secretário, SOE e 

supervisão pedagógica).   EEAA, Direção, bimestre.   
• Incentivar E        Coordenadores E    

 valorizar o esforço        Discentes      
 dos alunos.                
• Despertar Nos               

 demais  A               
 necessidade De               
 participar Das               
 aulas.                  

Incentivar  A • Oportunizar a aquisição de conhecimentos para que os • Professores;  •  Uma vez  por 
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participação  Dos  alunos possam obter melhor resultado na Olimpíada • Coordenadores ano.   
alunos na OBMEP  Brasileira de Matemática.    • Direção     
com   Maior        • SOE      

comprometimento.        • EEAA      
 
 
 
           
        

Oferecer Melhor •  Informar aos professores sobre as peculiaridades de Professores;  Sempre  que 
adaptação  E  alguns alunos, bem como os cuidados que cada caso Coordenadores,  necessário.  

acolhimento  Dos  exige. Direção, EEAA,    
alunos   inclusos Ou •  Promover o diálogo e valorizar as diferenças bem como SOE, SR e alunos.    
com alguma restrição.  respeitá-las.       

Garantir que A •  Promover estudos e debates sobre temas importantes Professores;  Durante o ano 
Coordenação   como: (Currículo, Diretrizes de Avaliação Educacional Coordenadores,  letivo.   

Pedagógica  Seja  da SEEDF, Inclusão, Trabalho do SOE, Trabalho da Direção, EEAA,    

destinada para A  Equipe,  Trabalho da Sala de Recurso Generalista e 
SOE, Sala de 

recursos    
formação continuada.  DV, compartilhamento de experiência entre professores       
     no dia-a-dia) bem como outros temas sugeridos pelos       

     
Professores. 

       
    •  Subsidiar   o   Corpo   Docente   na   elaboração   e       
     implementação do planejamento.       
• Oportunizar a •  Discutir a situação de cada aluno dentro do ambiente Professores,  Bimestralmente 
 Realização do  escolar  em  cada  disciplina,  bem  como  fazer  os Coordenadores , ou quando 
 Conselho  de  encaminhamentos necessários. Direção, EEAA, houver   

 Classe.     
SOE e Sala de 

recursos.  necessidade .  
• Garantir  a         
 participação de         
 todos  os         
 envolvidos.          
Estreitar laços entre a • Convidar  as  famílias  para  prestigiar  os  trabalhos Professores,  Nos  eventos de 

família e a escola.   realizados pelos alunos com o incentivo e apoio dos Coordenadores,  acordo com o 
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     mesmos nas Culminâncias dos projetos. Direção, EEAA, calendário  
    •  Promover encontros com temas pertinentes a realidade SOE, SR E escolar.   
     escolar. Comunidade     
    • Promover  o  diálogo  entre  escola,  alunos  e  família Escolar      
     através de palestras e debates.       
Capacitar  o Realizar oficinas de como preencher o RAV. Professores,  Uma vez no início 
profissional para o    Coordenadores, do ano letivo  
preenchimento do    Direção, EEAA,     
RAV- Registro de    SOE e SR.      
Avaliação.             
Promover oficinas Realizar oficinas de Aprendizagem:  SOE,  EEAA, SR, Uma vez por 
didático-pedagógicas confecções de jogos e materiais pedagógicos Coordenadores  mês, durante  o 
para os professores    e professores.  ano todo.   
Promover  a Realizar dinâmicas, palestras e oficinas  Coordenadores E Duas vezes por 

Autoestima  dos    professores  mês    
Professores             
Desenvolver ação • Estudar  e  debater  sobre  a  aplicação  do  teste da Professores,  Durante o ano 
crítica e reflexiva nos  psicogênese.  Coordenadores, letivo.    
Professores sobre • Realizar  Fórum  com  os  resultados  bimestrais dos Direção, EEAA,     

métodos E técnicas  Testes da Psicogênese.  
SOE e Sala de 

recursos.      
Empregados em sala •  Verificar   a   necessidade   de   elaborar   atividades        
de aula.     Diferenciadas para atender as necessidades        

     específicas do aluno.         
    •  Realizar Fórum com o resultado da Provinha Brasil e        
     Prova Brasil.         
    •  Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis        
     na escola         

Organizar  o trabalho Elaborar cronogramas juntamente com os professores das Professores,  Durante o ano 
pedagógico.   atividades a serem desenvolvidas.  Coordenadores, letivo    

       Direção, EEAA,     
       SOE, SR E     
       Comunidade      
       Escolar.       
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5. AVALIAÇÃO 

 
 
 

A proposta da avaliação das ações ocorrerá a partir de discussões com a 

equipe no momento da Coordenação Pedagógica, sendo realizada de forma 

bimestral, pois o seu acompanhamento visa alcançar novos patamares 

educacionais, facilitar a elaboração, averiguar a execução, a efetividade das 

ações, sua qualidade e possíveis ajustes, buscando se necessário, novas 

estratégias. 
 

Segue em anexo Planos de Ações dos seguintes serviços: EEAA, SOE, Sala 

de Apoio Generalista, DV e Educação Integral. 
 
 

9.  ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 
 

Em um cenário de profundas transformações administrativas e também 

pedagógicas o processo avaliativo vem sendo extremamente discutido, e o 

CEF 308 busca cumprir com seu papel sociopedagógico ultrapassando a 

questão quantitativa, dentro do processo ensino-aprendizagem. As avaliações 

giram em torno da qualidade que o sistema educacional precisa oferecer à 

comunidade, para que esta possa se inserir de forma ativa, consciente e 

competente nesse mundo paradoxal do terceiro milênio. 
 

Assim, garantir as aprendizagens de qualidade social tem sido a maior 

preocupação da instituição. Esforços de vários sujeitos e de diversas ordens 

são feitos para contribuir na construção de alternativas que venham produzir 

mudanças estruturais na escola como um todo e na prática pedagógica do 

professor. 
 

Com os parâmetros direcionais as avaliações de larga escala vêm 

nortear as instituições quanto ao currículo de base, que traz a favor da escola 

as avaliações padronizadas, com a condição para que sejam possíveis,quando 

cabíveis,comparações baseadas em resultados mais objetivos. O CEF 308 tem 

contemplado o currículo base, observando os conteúdos necessários para que 

os estudantes tenham condições de realizar as avaliações com êxito. 

A avaliação esta estruturada em função dos objetivos definidos no plano 

de ensino do professor e deve ser utilizada como instrumento para os 

desenvolvimentos das atividades didáticas pedagógicas e norteada por critérios 

previamente estabelecidos. Nesse contexto a avaliação é processual, contínua 

e sistemática, acontecendo não em momentos isolados, mas ao longo de todo 
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o processo em que se desenvolve a aprendizagem, de forma a reorientar a 

prática educacional. 
 

Essas avaliações oferecem subsídios à formulação, reformulação e 

monitoramento de políticas públicas e programas de intervenção ajustados às 

necessidades diagnosticadas nas áreas e etapas de ensino avaliadas; 

identificam os problemas e as diferenças regionais do ensino e produzem 

informações sobre os fatores do contexto socioeconômico, cultural e escolar 

que influenciam o desempenho dos alunos, além de proporcionar aos agentes 

educacionais e à sociedade uma visão clara dos resultados dos processos de 

ensino e aprendizagem e das condições em que são desenvolvidos; oferece 

competência técnica e científica na área de avaliação educacional, na 

formação do estudante enquanto cidadão crítico e participante na sociedade. 
 

Na perspectiva do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do 

Ministério da Educação, as médias de desempenho na Aneb e Anresc (Prova 

Brasil) subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb). O Ideb é a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade 

do PDE para a educação básica. Com o Ideb, ampliam-se as possibilidades de 

mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que o índice é 

sintético e comparável nacionalmente. 

Ao apresentar os resultados da Aneb e Anresc (Prova Brasil), o Inep/MEC 

não tem o intuito de ranquear sistemas, ou impor parâmetros de qualidade que 

interfiram na autonomia das redes de ensino. Sendo assim, o objetivo é que os 

resultados apresentados sejam incorporados pelos professores, diretores, 

gestores e pela própria sociedade, e que fomentem o debate e um trabalho 

pedagógico que subsidie a melhoria da qualidade educacional em todo o País. 

Nesse sentido, nossa instituição segue as premissas das Diretrizes de 

Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E, assim, tem se apresentado 

de forma crescente, mesmo que timidamente nosso ranqueamento dentro da 

avaliação do IDEB 2017, conforme tabela abaixo. 
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Após análise dos gráficos e tabelas exposto pelo IDEB a escola traça  

estratégias para resignificar as  aprendizagens, trazendo para a realidade 

escolar as reais necessidades de potencializar o desempenho dos estudantes. 

No Ensino Fundamental Anos Iniciais, a avaliação baseia-se na 

observação e no acompanhamento das atividades individuais e coletivas no 

decorrer do bimestre e não somente ao final. O resultado do desempenho do 

aluno é constituído a partir de registros e observações diárias ou com uma 

frequência possível, refletindo todas as situações relevantes com relação ao 

desenvolvimento do aluno e de sua intervenção pedagógica. Utilizando como 

suporte ficha individual, portfólio ou dossiê, contendo registros sobre produções 

individuais ou grupais, trabalhos do aluno e as observações do professor. Além 

dos registros pessoais, o docente conta com instrumentos legais para a 

descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAV – e 

o Registro do Conselho de Classe. Devem constar nesses documentos todas 

as informações referentes às aprendizagens já construídas e ainda não 
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construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias para 

progressão ininterrupta desse processo. Esses registros e outros documentos 

poderão ser analisados na trajetória do aluno na instituição educacional, 

observando os pontos fortes do aluno como aprendizado e habilidades; a 

qualidade das interações estabelecidas com seus pares; o que o aluno 

apresenta em processo de desenvolvimento; as intervenções propostas e as 

respostas dadas pelos alunos diante das novas intervenções; e os avanços 

deles em todo o processo de ensino e de aprendizagem. 
 

A retenção para os alunos do Ensino Fundamental de 9 anos 2º Ciclo 

dar-se-á no final do BLOCO I - 3º ano, ou seja no final do Bloco Inicial de 

Alfabetização-BIA e no final do BLOCO II – 5º ano do Ensino Fundamental e , 

ou, caso haja evidências fundamentadas, argumentadas e devidamente 

registradas pelo Conselho de Classe, à exceção daqueles que não alcançarem 

75% de frequência  (LDB, art.24,VI). 
 

No caso de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais- ANEE, a 

adaptação na temporalidade no Ensino Fundamental de 9 anos sempre que 

houver necessidade, de acordo com o plano AEE do aluno. Ao analisar o 

desempenho dos ANEE, deverão ser observadas as adaptações curriculares 

elaboradas sob orientação com o Serviço de Atendimento Educacional 

Especializado. 
 

No Ensino Fundamental 3º Ciclo, essa permanência é sustentada por uma 

concepção de avaliação que busca aprimorar constantemente o processo de 

ensino e de aprendizagem em todas suas dimensões, reconfigurando os 

espaços e os tempos em que as aprendizagens acontecem como um 

movimento inerente à ação pedagógica, uma avaliação formativa contrária à 

lógica seriada. A avaliação será formativa buscando evidências de 

aprendizagens por meio de instrumentos e procedimentos variados como 

pesquisas, relatórios questionários, testes ou provas interdisciplinares e 

contextualizadas, entrevistas, dramatizações, elaboração e apresentação de 

seminários, confecção de cartazes, e outros para critérios de aprovação ou 

reprovação. 
 

A possibilidade de reprovação dar-se-á ao final de cada bloco, ou seja no 7º 

e 9º ano e nos casos em que o aluno não alcance a freqüência mínima de 75% 

do total de horas letivas trabalhadas no ano. Progressão para o 2º bloco: 

ocorre quando não há defasagem de aprendizagem ou quando a defasagem se 

dá em até dois componentes curriculares. Neste último caso, deverão ser 
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desenvolvidos projetos interventivos no 2º bloco, para trabalhar as 

necessidades específicas de aprendizagem e a superação das dificuldades. O 

aluno retido no ano em razão de frequência inferior a 75% do total de horas 

não tem direito ao regime de dependência. 
 

Os Projetos Interdisciplinares constantes da Parte Diversificada das 

Matrizes Curriculares do Ensino Fundamental 3º Ciclo não podem reprovar os 

alunos. 
 

O conselho de classe é a atividade que reúne o grupo de professores da 

mesma série, visando, em conjunto, chegar a um conhecimento mais 

sistemático da turma, bem como acompanhar e avaliar cada aluno, por meio de 

reuniões periódicas. A temporalidade dos encontros vai depender das 

necessidades e/ou interesse de cada classe. Poderá ser convocado em caráter 

extraordinário sempre que surgir algum problema requerendo uma solução 

imediata. 
 

A finalidade do conselho de classe é diagnóstico, aconselhamento, 

prognóstico, levantamento de soluções alternativas, elaboração de projetos de 

recuperação, apoio, incentivo, reformulação das estratégias de trabalho, 

envolvimento, coleta de evidencias de mudanças de comportamento no aluno 

favorecendo uma pedagogia voltada para que o aluno possa adquirir 

competências e habilidades. 
 

As reuniões do Conselho de Classe acontecem em dois momentos 

importantes: 1º momento reunião entre professor de cada classe, direção, 

serviços de apoio a aprendizagem, orientação educacional, secretário escolar, 

coordenação pedagógica e supervisão pedagógica, para diagnosticar a 

situação dos alunos, e assim demanda tempo que vai além do horário das 

coordenações pedagógicas, assim,  a semana do conselho fica assim 

acordada neste documento: anos iniciais aula até as 10h30min e em seguida 

inicia o conselho que vai até as 12h30min. Os anos finais têm aula até as 

15h30min e em seguida inicia o conselho que vai até as 18h, com duração de 

três dias, com sequência nas coordenações pedagógicas; 2º momento reunião 

do Conselho de Classe com os alunos e pais para relatar aos pais a situação 

da classe buscando juntamente com eles soluções para problemas que 

porventura ocorra. Em casos excepcionais o conselho se reúne com os alunos 

e responsáveis do mesmo com finalidade de resolver os problemas que estão 

atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem. 
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As Diretrizes de Avaliação objetivam organizar e envolver – de maneira 

articulada – os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga 

escala (ou de redes), tendo a função formativa como indutora dos processos 

que atravessam esses três níveis por comprometer-se com a garantia das 

aprendizagens de todos. 

 
 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 
 

A escola deve ser vista como o centro e a sede dos processos de 

elaboração dos saberes, ela viabiliza a operacionalização, orientando as 

atividades educativas, desde o planejamento até a execução das mesmas. 

Permite ainda definir sua finalidade e ajustar o fazer pedagógico, por meio da 

elaboração e implementação do currículo. Este instrumento institucional é o 

enfoque principal da educação, por meio dele é que acontecem os processos 

de mudanças. 
 

O mundo está em movimento acelerado de transformações e a escola, 

como veículo socializador, deve oferecer um currículo que acompanhe essas 

mudanças, portanto a organização curricular deve permitir a construção da 

identidade da escola, bem como contribuir com o trabalho pedagógico do 

professor, favorecendo assim o processo de formação dos estudantes. 
 

Considerando a importância da articulação dos componentes 

curriculares de forma interdisciplinar e contextualizada, o CEF 308 está de 

acordo com o currículo que propõe ainda eixos integradores: alfabetização, 

somente para o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), letramentos e ludicidade 

para o todo o Ensino Fundamental, envolvendo todas as áreas do 

conhecimento em suas linguagens, ciências exatas e humanas. Os quais se 

articulam em consonância com os conteúdos propostos nos aspectos 

socioculturais, históricos, afetivos e motores, de forma a ampliar a 

aprendizagem dialogicamente. 
 

Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém se articulam em uma perspectiva de unidade, 

progressividade e espiralização, vinculada diretamente à função social. Esta 

organização está sustentada levando-se em consideração especificidades de 

cada área do conhecimento, no sentido de explicitar essencialidades à 

aprendizagem e promover o trabalho interdisciplinar articulado com eixos 

transversais e integradores do currículo em movimento. 
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Trabalhar atividades que dialogam entre si, construindo o conhecimento 

diversificado, partindo de temas específicos e que ampliam o conhecimento é 

uma das formas de desenvolver os eixos integradores dentro das áreas de 

conhecimento, conforme preconizado no Currículo. 
 

Tradicionalmente, a escola tem sido marcada em sua organização por 

critérios seletivos que tem como base a concepção homogeneizadora do 

ensino, dentro da qual alguns estudantes são rotulados. Esta concepção reflete 

um modelo caracterizado pela uniformidade na abordagem educacional do 

currículo: uma aula, um conteúdo curricular e uma atividade para todos na sala 

de aula. O estudante que não se enquadra nesta abordagem permanece à 

margem da escolarização, fracassa na escola e é levado à evasão. Muitas 

vezes o estudante rotulado ou classificado por suas diferenças educacionais é 

excluído ou encaminhado à especialistas de áreas distintas (fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, etc.) para receber atendimento especializado. O não 

reconhecimento da diversidade como um recurso existente na escola e o ciclo 

constituído pela rotulação, discriminação e exclusão do estudante, contribui 

para aprofundar as desigualdades educacionais ao invés de combatê-las. A fim 

de equiparar as oportunidades para todos, os sistemas educacionais precisam 

promover uma reforma profunda, cuja característica central deve ser a 

flexibilização do conteúdo curricular e o modo como o currículo é incorporado à 

atividade escolar 
 

A Educação, como mecanismo de transmissão e reprodução do 

conhecimento tem um papel fundamental na socialização de práticas e 

informação sobre as questões tratadas pelos temas da diversidade cujo eixo 

fundador baseia-se na garantia dos direitos fundamentais e na dignidade 

humana, condições essenciais para o enfrentamento das desigualdades. 

Assim, somos orientados a perceber e incluir os grupos historicamente 

apartados buscando a promoção dos direitos humanos e o reconhecimento dos 

diversos saberes das diferentes populações. A proposta do PPP para a 

Diversidade visa promover o debate sobre a educação como um direito 

fundamental, que precisa ser garantido a todos e todas sem qualquer distinção, 

promovendo a cidadania, a igualdade de direitos e o respeito à diversidade 

sociocultural, étnico-racial, etária e geracional, de gênero e orientação afetivo-

sexual. 

Outro ponto relevante para a proposta pensada do PPP do CEF 308 

para 2019, foi incutir na cultura dos estudantes  o censo de responsabilidade e 
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censo crítico frente a corrupção descabida que vive o País nesse exato 

momento da sua história, sendo assim, promove-se atividades pensantes para 

a vir a tona reflexões, através de diversas leituras que se propõe em sala de 

aula.  
 

Um aspecto fundamental para a aprendizagem é a existência de um 

clima acolhedor e prazeroso na sala de aula. Pesquisas têm demonstrado que 

os alunos e alunas aprendem melhor em um ambiente positivo, no qual as 

relações de apoio e cooperação, a valorização do outro, a confiança mútua e 

autoestima, constituem fatores essenciais à aprendizagem efetiva. Daí a 

importância de garantir que os docentes vivenciem tal clima, a fim de que 

possam incorporar esta dimensão do processo educacional à sua prática de 

ensino. 
 

Com este objetivo em mente, o docente deverá considerar os seguintes 

elementos: 
 

• Ter altas expectativas quanto à contribuição que todos podem 

oferecer ao grupo: expectativa alta quanto à capacidade de aprender e 

contribuir para a aprendizagem do colega gera um ambiente positivo favorece 

o desenvolvimento da autoestima. 
 

• Valorizar o conhecimento e contribuição de todos os participantes e 

oferecer comentários positivos e construtivos: é importante evitar situações nas 

quais são emitidos juízos negativos que impliquem desclassificação. Quando 

houver discordância ou conflito entre membros do grupo, o facilitador da oficina 

ou o docente deve adotar uma atitude de respeito, mediação e conciliação. 
 

• Ouvir atentamente as opiniões de todos e ajudar os integrantes do 

grupo a expressarem sem temor suas ideias: para fomentar a participação, é 

preciso que o facilitador considere e aprecie as perguntas, sugestões, opiniões 

e comentários de todos os integrantes do grupo. 
 

• Estimular os participantes a assumir riscos em sua aprendizagem: é 

uma forma de transmitir segurança e ânimo no desenvolvimento das 

atividades. 
 

• Divertir-se: a aprendizagem não precisa ser um processo difícil ou 

desagradável, ao contrário, deve constituir um entretenimento através da 

utilização de estratégias participativas, interessantes e desafiadoras para 

todos. 
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• Possibilitar a escolha: dentre várias atividades propostas, os 

participantes devem poder escolher aquelas que mais correspondam às suas 

expectativas, ritmos e estilos de aprendizagem. 
 

Os Eixos Transversais no Ensino Fundamental são relevantes, pois 

asseguram ao estudante maior compreensão de si e do outro, suas condutas 

na sociedade e adquire uma concepção concreta da sociedade de forma 

ampla. Essa concepção de ser formado dentro dos parâmetros dessa nova 

realidade que prevê o atual currículo da SEDF perpassa pela realidade da 

própria escola em consonância com os projetos elaborados para o ano letivo, 

os quais devem incluir em seus autos os eixos transversais que favoreçam 

melhor construção e organização curricular da escola. 

Segundo o Currículo em movimento Caderno 1 Pressupostos Teóricos 
 

 
“Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais 

integrada, focando temas atuais e relevantes socialmente e que em 

regra geral, são deixados à margem do processo educacional.” (pág. 
 

36). 
 

 

Portanto, essa escola propõe em seu plano de ação, embasado em uma 

pedagogia de projetos contextualizados e desenvolvidos anualmente, o 

trabalho com os Eixos Transversais, sempre em consonância com o currículo 

da SEDF. 
 

Nesse sentido faz-se uma inter-relação entre os conteúdos e o tema a 

ser trabalhado não dissociando do currículo e do contexto sócio cultural do 

educando, pois a proposta é de uma pedagogia crítica e histórico cultural, 

conforme os pressupostos teóricos. 

 
 

“Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma 

determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelos professores e estudantes de forma 

interdisciplinarizada, integrada e contextualizada” (36). 

 
 

Percebendo o aluno como ser histórico-cultural e valorizando o 

conhecimento que ele trás consigo, a escola deve promover sua formação 

integral para que possa pensar e agir como ser transformador de sua própria 

existência. Dessa forma pretendemos promover a inclusão dos eixos 

transversais na organização curricular em todos os projetos da escola. Tendo 

em vista que a escola deve ser promotora de humanização, do entendimento 
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da pluralidade cultural, da cidadania e da sustentabilidade, entendendo suas 

conceituações, levando-o a refletir criticamente. 
 

Quando a escola torna os conhecimentos significativos, acreditamos que 

os saberes se integram de forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem 

em todo contexto escolar. E para que isto aconteça é preciso que os projetos 

estejam dentro desta integração, devendo ser formativos, contínuos e globais, 

adaptando-se á diversidade dos alunos e possuindo caráter auto avaliativo e 

recíproco entre estudantes e educadores. 
 

A prática de integração não se limita apenas aos projetos da escola, 

buscamos também integrar ao cotidiano escolar os projetos da SEE/DF e do 

Governo Federal. 
 

Com relação à adequação curricular, assim como todas as estratégias 

previstas para atender aos alunos portadores de necessidades especiais, será 

planejada de acordo com a Estratégia de Matricula e o Currículo em 

Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

O planejamento da adequação curricular será realizado em 

concordância com o professor regente, no início de cada bimestre letivo, 

sempre respeitando as especificidades de cada aluno. Tendo em vista, que se 

trata de um recurso didático-pedagógico que objetiva facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos incluídos na escola. 
 

A adequação curricular será planejada sob orientação do professor da 

Sala de Recursos, Professor Regente, Supervisor Pedagógico, Serviço de 

Apoio à Aprendizagem, Responsável pelo Aluno e o Serviço de Orientação 

Educacional. 
 

A organização curricular dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

enfatiza a assimilação de conceitos buscando desenvolver habilidades e 

competências que possibilitem aos alunos prosseguir os estudos. E, para que o 

currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, a organização do 

trabalho pedagógico da escola segue o que estabelece no Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 
 

Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico no BIA e no 2º 

Bloco (4º e 5º anos) é sustentada por uma didática que provoque pensamento 

e emancipação dos estudantes. 

A organização curricular no Ensino Fundamental Anos Finais – 3º Ciclo 

tem como principal finalidade ampliar o conjunto de competências e habilidades 

adquiridas pelos alunos ao longo dos cinco primeiros anos de escolarização, no 
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sentido de aprofundar conhecimentos relevantes e introduzir novos 

componentes curriculares que contribuam para a formação integral. 
 

O mundo está em constante mudança. No século XXI, o conhecimento 

acumulado pelo ser humano em todas as áreas se multiplica a cada dia. Os 

conflitos sociais explodem a cada momento e é preciso adotar uma postura 

crítica diante da realidade. Assim faz-se necessário trabalhar os Temas 

Transversais que colocam questões sociais urgentes como pano de fundo dos 

conteúdos de todas as disciplinas do ensino fundamental, principalmente a 

cidadania. Não se trata de um conceito discutido nas aulas de História. A 

cidadania moderna é uma aquisição dos indivíduos à custa de muita luta, a 

cidadania é o direito de ter direitos e, portanto, uma construção diária. 
 

Os Temas Transversais são questões sociais urgentes, que enfocam 

problemas vividos pelo jovem em sua comunidade, na rua, na escola. O jovem 

precisa saber como se posicionar frente a esses desafios para reconstruir o 

mundo à sua volta. O papel da escola é oferecer ferramentas para que o aluno 

reflita e atue de modo coerente, convertendo-se em um espaço aberto à 

discussão e ao diálogo. Essas ferramentas são os eixos transversais: 

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

Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Um dos grandes desafios 

consiste na preservação do ambiente. Há necessidade, cada vez maior, de 

formar cidadãos conscientes de um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Através do desenvolvimento de projetos ambientais o centro de ensino 

fundamental 308 de santa Maria trabalha a educação para a sustentabilidade 

promovendo valores, mudanças de atitudes e de comportamento nos seus 

alunos de forma a preparar jovens para o exercício de uma cidadania 

consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais. 
 

A prática pedagógica é eminentemente social e política. É importante 

que o professor tenha consciência dessa realidade para que sua ação em sala 

de aula seja comprometida com a construção da cidadania e da democracia. 

Os eixos transversais são trabalhados não como uma disciplina a mais dentro 

do currículo. São questões que atravessam todas as áreas do conhecimento, 

pois tratam de processos que estão sendo vividos pela sociedade em geral e 

pelos alunos e educadores individualmente; são questões diante das quais 

cada um de nós é chamado a adotar uma postura no cotidiano, em casa, na 

escola, no trabalho, na rua. 
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Embora a cidadania seja predominantemente um conceito jurídico-

político, que garante aos cidadãos direitos que dependem de decisões políticas 

de cada país, os direitos humanos, mesmo podendo sofrer alterações ao longo 

da história, são universais, não podendo variar de um país para outro. 
 

A educação em e para os direitos humanos é uma importante ferramenta 

para a inclusão da minoria em políticas sociais. Vale destacar que os direitos 

humanos são para todos os seres humanos, e não apenas para atender as 

necessidades de populações em estado crítico de vulnerabilidade ou, como 

algumas pessoas pensam, para defender criminosos. 
 

Os educadores exercem importante papel na luta pelos direitos 

humanos, contribuindo para promover, garantir, proteger e possibilitar a 

restauração deles. E a escola é um ambiente notável para promoção da 

cidadania e manutenção dos direitos humanos, daí a relevância da inclusão de 

educação em e para os direitos humanos como eixo transversal do Currículo 

da Educação Básica da rede pública do DF. 
 

A instituição escolar desenvolve o trabalho com os eixos transversais 

incluindo-os no planejamento de aulas e também por meio de projetos. Os 

projetos são questões mais amplas que implicam a participação de várias 

disciplinas. A partir do tema escolhido, o qual nesse ano de 2019 durante a 

semana pedagógica os professores optaram em trabalhar o tema “ Ler para 

aprender” como princípio norteador, que perpassará todas as disciplinas de 

forma integrada ao conteúdo,  mesmo que faça parte do cotidiano e da vida 

escolar, colocam-se no papel os vários aspectos que serão abordados, 

mostrando quais são as relações que surgem entre esses aspectos e aquilo 

que o constitui.    
 

Os projetos interdisciplinares são sistematizados no início do ano letivo 

na semana pedagógica e são implementados no decorrer do ano letivo. Além 

de se trabalhar todos os eixos transversais, optamos pela ênfase ao tema 

corrupção ser um tema que mais atende as necessidades da clientela, nesse 

momento de formação e entendimento de si dentro do contexto social que 

estão inseridos. Levando o aluno a ter uma consciência crítica diante da sua 

existência e do mundo que o cerca, e quais suas contribuições para mudar seu 

contexto histórico dentro da sociedade, com atitudes de respeito, ética, valores 

e tolerância às diferenças. A escola tem o dever de formar cidadãos que sejam 

éticos que tenham a capacidade de refletir sobre a sua presença no mundo e 

de agir de acordo com os princípios da democracia, da justiça, da 
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solidariedade, do diálogo, do respeito mútuo e da dignidade da vida humana. A 

construção da cidadania começa no espaço escolar. Mesmo os valores mais 

sublimes não devem ser impostos autoritariamente, mas refletidos e 

incorporados a partir da compreensão de sua importância. 
 

A pluralidade Cultural porque o "O Brasil não conhece o Brasil", diz a 

letra de uma música popular. Apesar de a pluralidade ser uma característica 

evidente na composição da população brasileira, pode-se dizer que o Brasil 

não tem ideia de sua grandiosidade cultural. A falta de conhecimento acaba 

levando com frequência ao preconceito e à discriminação, embora a 

discriminação racial seja considerada crime pela Constituição de 1988. E na 

comunidade onde trabalhamos há fatos recorrentes de discriminação e 

preconceito. Respeitar o direito de ser diferente – uma postura ética – é o 

primeiro passo para a construção da democracia, que é exatamente a 

convivência entre os mais diversos segmentos da sociedade – culturas, classes 

sociais, etnias, religiões, gêneros, faixas etárias – com a garantia de igualdade 

de oportunidades a todos eles. Mas não se pode respeitar o que não se 

conhece. Por isso, é primordial tornar evidente a pluralidade cultural brasileira, 

colocando-nos uns frente aos outros, incentivando a convivência, a troca de 

experiências, o intercâmbio de visões de mundo, sempre partindo do princípio 

do respeito mútuo. 
 

E os temas locais para deixar uma brecha para fatos e temas relevantes 

que tratem de conhecimentos diretamente vinculados à realidade devem estar 

abertos à assimilação de mudanças apresentadas por essa realidade.   

Assim, em consonância com toda essa realidade vivida por essa 

comunidade, fez-se então necessário atender essa proposta de veicular nos 

meios da escola a transdiciplinaridade, de forma a esclarecer e tentar modificar 

pensamento preexistente, de que tudo é permitido, porém destacando que a 

coerência nas pequenas coisas é capaz de refletir a integridade moral do ser 

humano diante das conturbações do meio. 
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS
 

 

ANOS INICIAIS – 2º CICLO 
 

 
Instituição: Centro de Ensino 308 de Santa Maria 

 
Etapa: Ensino Fundamental de 9 anos- Anos iniciais 

 
Modalidade: Regular 

 
Regime: Anual 

 
Módulo: 40 horas 

 
Turno : Diurno 

 
    BLOCO I  BLOCO II 

PARTES DO CURRÍCULO  COMPONENTES  BIA    
  

CURRICULARES 
     

  1ºANO 2º ANO 3º ANO 4ºANO 5ºANO 
        

BASE NACIONAL COMUM  Língua Portuguesa X X X X X 
        

  Educação física X X X X X 
        

  Arte X X X X X 
        

  Matemática X X X X X 
        

  Ciências Naturais X X X X X 
        

  Geografia X X X X X 
        

  História X X X X X 
        

Parte Diversificada  Ensino Religioso X X X X X 
       

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

       

TOTAL ANUAL( hora relógio)   1000 1000 1000 1000 1000 
        

OBSERVAÇÕES: 
 

1. Módulo-aula de 60 minutos 
 

2. O dia letivo é composto por 5 horas relógio 
 

3. O horário de início e término do período letivo será: 7:30 às 12:30 
horas. 

 
4. O intervalo é de 15 minutos. 
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MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS

 

 
ANOS FINAIS – 3º CICLO 
 

 
Instituição: Centro de Ensino 308 de Santa Maria 

 
Etapa: Ensino Fundamental de 9 anos- Anos Finais 

 
Modalidade: Regular 

 
Regime: Anual 

 
Módulo: 40 horas 

 
Turno : Diurno 

 
 ÁREAS DO CONHECIMENTO COMPONENTE CARGA HORÁRIA SEMANAL 
       

PARTES DO  CURRICULARES BLOCO I BLOCO II 
       

CURRÍCULO   6º 7º 8º 9º 
       

 Linguagens, Códigos e suas Língua Portuguesa 5 5 5 5 
 

Tecnologias 
     

 Arte 2 2 2 2 

BASE 
      

 Educação física 3 3 3 3 

NACIONAL 
      

Ciências da Natureza, Matemática 5 5 5 5 

COMUM Matemática e suas      
Ciências Naturais 4 4 4 4  

Tecnologias       
       

 Ciências Humanas e suas História 3 3 3 3 
       

 Tecnologias Geografia 3 3 3 3 
       

  Língua Estrangeira - 2 2 2 2 

  Inglês     

  
PD I –  Textos e 

produções 2 2 2 2 

Parte Diversificada PD II – Trabalhos 
escolares 1 1 1 1   

      

TOTAL DE MÓDULOS –AULA SEMANAIS   30 30 30 30 
     

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

TOTAL SEMESTRAL( hora relógio)   500 500 500 500 
      

TOTAL ANUAL( hora relógio)   1000 1000 1000 1000 
       

OBSERVAÇÕES: 
 A escola formou uma turma de distorção série/idade  com alunos dos 6º 
anos -PAAE 

 
1.Módulo-aula de 50 minutos 

 
2.O horário de início e término do período letivo 

será: 1º Bimestre: 11/02 a 25/4 
 

2º Bimestre: 26/4 a 08/7 
 

3º Bimestre: 29/7 a 04/10 
 

4º Bimestre: 05/10 a 19/12 

3. O intervalo é de 15 minutos. 
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10.1. PARTE DIVERSIFICADA 
 

 

São os projetos complementares do 3º Ciclo. Onde teremos projetos de 

língua Estrangeira Moderna – LEM, textos e produção textual e trabalhos 

escolares (métodos) como segue abaixo: 
 
 

• Língua Estrangeira Moderna - LEM  
 

 

O Ensino de Língua Estrangeira Moderna tem se mostrado essencial para 

o educando porque proporciona ao mesmo a consciência da função social da 

língua estrangeira e, por meio desta, a autopercepção como ser humano e 

ainda como cidadão. 
 

Objetivando levar o aluno a adquirir certas habilidades e expressá-las 

diferentemente de sua língua materna, levando em consideração padrões 

culturais diversos, levando-o a refletir, agir e interagir no seu próprio meio, 

relacionando e comparando os conhecimentos de sua língua materna com a 

língua-alvo. 
 

Os conteúdos que serão abordados ao longo do Ensino Fundamental do 

6º ao 9º ano devem colaborar na formação do indivíduo em suas dimensões 

com vistas a sua integralidade e devem convergir também com eixos 

transversais e integradores, bem como estar de acordo com o Currículo da 

Educação Básica do Distrito Federal. 

 
 

• PARTE DIVERSIFICADA I e II : Textos e produção textuais 
 

TEMA  

 

Ler para aprender 

 

Justificativa 

 O corpo discente, infelizmente, pertence a um grupo de abandono social e 

afetivo, que desconstrói a cada dia, em suas cabeças, o seu papel social, a 

sua autoestima e até mesmos valores. Nossos alunos não compreendem a 

sua importância como se transformar para o bem, e que a cada ausência e 

indiferença, há uma desconstrução desse meio, transformando-o 

negativamente. 
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Há uma necessidade acentuada de resgatar esse aluno e fazê-lo perceber 

seu papel de importância, na sociedade. Como suas ações levam a 

movimentos pendulares que irão refletir no amanhã deles e dos que o 

cercam. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Nosso corpo discente pertence a uma realidade muito fria e sem sonhos. 

Há um grande número de famílias desestruturadas que não conseguem 

fornecer o básico afetivo e estrutural. Diante desse cenário, a escola recebe 

um reflexo muito agravante de alunos sem base familiar, moral, de 

esperança e sonhos, que vivem á margem da sociedade em meio a todo 

tipo de corrupção.  

O objetivo desse projeto está alocado em projetar no imaginário desses 

alunos conceitos de cidadania provocando os direitos e deveres de se 

portar diante de diversas situações de respeito, dignidade e moralidade.. 

Fazê-los compreenderem seu papel social como um agente transformador 

do seu meio, e os reflexos dessa transformação. Construir uma ponte entre 

o ser e o agente, com o intuito de conscientizar qual o seu papel na 

transformação de mentalidades, saindo do modo que se corromper não algo 

natural. 

E a partir desse pressuposto a escola escolheu o tema Ler para 

aprender, com bases em leituras diversas, de diversos gêneros textuais, de 

forma a contextualizar com a realidade, provocando a reflexão nos 

estudantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Inserir o aluno nas estruturações de escrita utilizadas para a 

padronização de atividades escolares, em conjunto com temas de 

motivação social, com os eixos transversais e temas transversais; 

� Ampliar a construção de vocabulários; criar glossários a partir de 

leituras; 

� Apresentar sua unidade escolar, sua estruturação, com o intuito de 

mostrar como compreender o meio que o cerca; 
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� Apresentar ações práticas que levem a transformação do seu espaço 

de convívio escolar, tais como: soletrando, Quis, gincana, agregar os 

heróis dos animes, histórias em quadrinhos; 

� Trabalhar releitura. 

 

Metodologia 

� Agrupamentos; 

� Textos reflexivos; 

� Leitura e interpretação de textos variados com temas diversificados; 

� Elaboração de trabalhos escolares, como cartazes 

 

O PROJETO E APLICAÇÃO 

 

A cada bimestre haverá ações em sala de aula que envolva o 

entrelaçamento da teoria com a prática do conteúdo traçado.  Observando o 

curso do plano de aula debatido em coordenação coletiva e seus eixos 

temáticos.  

Embasar o aluno da construção do EU, e do papel transformador desse ser 

cidadão, promovendo a cultura de não se corromper, mas transformar.  

 

1º bimestre  detalhar o meio que o cerca (unidade escolar), fazendo com 

que o aluno compreenda o papel da escola, e seus agentes participantes. 

Entender que ler e interpretar qualquer texto traz resultados positivos para 

as avaliações e para o cotidiano.. 

 

2º bimestre  ser apresentado a sua herança cultural, contextualizá-la e 

compreender a sua importância na construção do seu EU, diante dessa 

pluralidade de mentes, que se corrompem, mas que EU posso ser diferente. 

A ponte entre o quem sou e o que desejo ser inicia aqui, em sua base moral 

e ética conquistada ou herdada.  

 

3º bimestre  Desenvolver o senso crítico. Trabalhar o envolvimento desse 

aluno com a sua unidade escolar, para que vivenciem o agente 

transformador. Praticar a releitura, recontos e outras formas de criação 

textual (feira literária).   
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4º bimestre  será feito uma releitura do ano letivoi, para enxergar o antes e 

o depois dessa transformação do EU. Refletir em como eu era no começo 

do ano e como me transformei positivamente, (autobiografia expositiva com 

fotos e outros registros) 

 

 

• PARTE DIVERSIFICADA III -   
 
 
 
 
1 – Título 
 
Letramento matemático 
 
1 – Publico Alvo 
Alunos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos. 
 
 
2 - Duração do projeto 
 
Todo o ano letivo. 
 
3 – Justificativa 
 

Esse projeto surgiu da necessidade dos alunos aprenderem a fazer 

leituras interpretativas dentro de noções básicas da matemática, ou seja, o 

letramento matemático. Tal projeto interdisciplinar visa direcionar o estudante a 

adquirir conhecimento estrutural e substancial desses conhecimentos como 

pré- requisitos para a continuidade e avanços dos estudos.   

 
4 - Objetivos gerais 
 
- Conduzir os alunos a adquirir os requisitos necessários para a compreensão 

de conteúdos básicos na linguagem matemática e assim, darem 

prosseguimento as aprendizagens. 

 
 5 – Objetivos específicos  
 
- Capacitar o estudante a desenvolver de forma clara os conhecimentos 

matemáticos simples para prosseguir ao complexo. 

 
6 – Desenvolvimento 
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- Trabalhar com materiais diversificados, da vivência do aluno, como textos da 

sua atualidade, de modo a fazer a releitura em forma de gráficos e tabela, 

como interpretar operações dentro do texto, resolvendo-as e solucionando 

diferentes situações problemas propostas dentro da leitura de um determinado 

gráfico ou tabela, como também porcentagens e o sistema monetário. 

 
6 -  Metodologia ou procedimentos metodológicos 
 
- Aula expositiva abordando os temas. 

- Vídeos e apresentação de slides. 

- Trabalho dividido em grupos. 

- Atividades em dupla. 

- Leitura dirigida de situações problemas e resoluções coletivas; 

- Atividades de pesquisa. 

 
 
 
7 – Avaliação 
 
       A avaliação desse projeto se dará de forma qualitativa através de 

atividades que irão apresentar a evolução de cada estudante. Execução de 

atividades e trabalhos escolares sob coordenação do professor.·. 

 

Professores Envolvidos: Carlos e Lehi 

  
 

10.2. PROGRAMAS E PROJETOS 
 
 

10.2.1. EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Amparada legalmente no Art. 205 da Constituição federal, combinado 

com o Art. 2º da LDB; e regulamentada pelo Decreto nº 28.504, de 4 de 

dezembro de 2007 do GDF, a Educação Integral busca ressaltar as várias 

ações benéficas da Educação na vida das crianças. A seleção das crianças é 

feita dando preferência às mais carentes, onde a família faz a inscrição com os 

dados da vida escolar e familiar dos alunos. 
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OBJETIVO GERAL 
 

 

Promover a melhoria na qualidade do ensino, bem como à permanência 

e ao êxito dos alunos na instituição educacional pública. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Diminuir o tempo ocioso dos adolescentes e das crianças. 
 

• Proporcionar aos alunos do projeto aulas de reforço do conteúdo. 
 

• Desenvolver habilidades artísticas. 
 

• Desenvolver habilidades físicas. 
 

• Trabalhar a leitura oral, escrita, o raciocínio lógico e habilidades com o 

uso do computador. 
 

• Desenvolver a criatividade. 
 

• Propiciar momentos de interação entre os alunos. 
• Melhorar a autoestima. 
 
• Auxiliar no comportamento. 

 
 
 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 
 
 

• RECURSOS HUMANOS 
 

� Coordenadora: Ioni Pereira Coelho de Oliveira
 

 

� Monitores: Renata, Suse, Paula, Irismar, Anna Kássia, Alliny, 
Jackson Antônio, Joaquim, Jorge Luis, Roberto Lopes,Luis 
Gustavo, Manuel.

 

 

• PÚBLICO  
 

 

A escola atenderá 260 alunos do 4º ao 8º ano, sendo 130 no turno matutino 

e 130 no turno vespertino. Os alunos foram selecionados observando a 

necessidade financeira, crianças em situações de risco, bem como a 

defasagem em conteúdo. 

 

 
• ESPAÇOS UTILIZADOS  
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As atividades de Educação Integral serão realizadas em uma sala de aula, 

espaço cultural que é utilizado como refeitório e oficinas, quadra poliesportiva, 

laboratório de informática e uma sala de leitura. 
 
 
 

• ALIMENTAÇÃO  
 
 

As refeições são servidas no espaço cultural, o cardápio é realizado 

seguindo as orientações da Gerência de Planejamento e Educação Alimentar. 
 
 
 

• ATIVIDADES EXTERNAS  
 

 

Os passeios, visitas, aulas de campo e palestras são agendadas de 

acordo a Proposta Pedagógica da Escola. 

 

 

• ATIVIDADES INTERNAS  
 

Os alunos são atendidos no horário inverso ao turno matriculado, 

realizando oficinas de acordo o cronograma abaixo: 

Dias da Semana Oficinas oferecidas:  
    

Segunda-feira • Letramento:  

  Português  

 • Horta  

 • Karatê  
    

Terça-feira    

 • Futebol/queimada 

 • Dança  

 • Jogos 
    

Quarta-feira • Artes.  

 • Matemática  

 •  Esportes: Futebol e Queimada. 
   

Quinta-feira • Karatê  

 • Horta  

 • Culinária  
    

Sexta-feira • 
Letramento: 
Português  

 • Matemática 
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10.2.2. PROJETO INTERVENTIVO – 2º CICLO 
 

 

1. SITUAÇÃO PROBLEMA 
 
 
 
 

Após o diagnóstico (teste da psicogênese) e das atividades realizadas 

em sala de aula com os alunos do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e no 

Bloco II (4º e 5º anos), foram constatadas dificuldades relativas à 

aprendizagem, no que diz respeito à leitura e à escrita. Verificou-se, portanto 

necessidade de intervenções complementares visando sanar tais dificuldades. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. GERAL 
 

Possibilitar ao aluno a aquisição de habilidades necessárias para a leitura e 
a escrita com clareza, coerência e livres de erros. 
 
 
2.2. ESPECÍFICOS 

 
• Investigar quais as melhores estratégias de aprendizagens para cada 

um dos alunos; 
 

• Trabalhar com materiais lúdicos; 
 

• Trabalhar a autoestima do aluno; 
 

• Envolver a família no processo ensino aprendizagem; 
 

• Fazer intervenções particulares de acordo o grau de necessidade do 

aluno. 
 
 
3. METAS 
 

 

Espera-se que o aluno demonstre durante o processo das 

intervenções, apropriação da leitura e escrita, adequando o conhecimento 

do processo de alfabetização e letramento, em acordo com os níveis do 

ano ao qual está inserido. 
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4. MÉTODO, ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS 
 

 

As atividades a serem desenvolvidas no projeto visam sanar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos, com base na utilização de recursos 

pedagógicos que despertem o interesse e a criatividade focados no lúdico: 
 

 
• Montar sílabas simples utilizando materiais concretos; 

 
• Formar palavras a partir das sílabas trabalhadas; 

 
• Trabalhar com formação de frases simples, com base nas palavras 

formadas; 
 

• Alfabeto ilustrado; 
 

• Alfabeto móvel; 
 

• Cartas com sílabas ilustradas; 
 

• Dominó ilustrado e memória ilustrada; 
 

• Dominó de encontros vocálicos; 
 

• Bingo de letras e palavras; 
 

• Quebra cabeças; 
 

• Preguicinha; 
 

• Caça-palavras; 
 

• Leitura de gravuras; 
 

• Fichas de papel cartão; 
 

• Cartão conflito; 
 

• Histórias; 
 

• Músicas; 
 

• Reconto da história, por meio de desenhos; 
 

• Jogo de inserção de vogais e/ou consoantes do alfabeto móvel em 

palavras escritas em fichas; 
 

• Jogo com figuras e nomes de animais; 
 

• Cruzadinhas; 
 

• Produção de texto: seguindo roteiro, sequência de gravuras, história 

muda, coletivo e individual. 
 

• Utilizar dicionário e outras fontes escritas para resolver dúvidas 
ortográficas. 
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5. PÚBLICO ALVO 
 

Alunos do 2º Ciclo que apresentam dificuldades significativas. 
 

 

6. RECURSOS DISPONÍVEIS NA INSTITUIÇÃO 
 
 
6.1. HUMANOS 
 
 

• Professores regentes: Meire, Edileusa, Leila, Joelma, Justina, 

Eliane, Daniela, Virgínia, Priscilla, Joana, Elisabete, Adriane, 

Paula, Rozair, Lilian, Deise, Patricia,Raquel, Flavia e Erivaldo. 
 

• Supervisora Pedagógica: Marineide. 
 

• Coordenadoras: Maiara e Cláudia 
 

• Serviço Especializado de apoio à aprendizagem: Maria Márcia e 

Edson  
 

• SOE: Sheila. 
 

• Recursos Generalista:: Andréia e Elise 
 

• Sala de Recurso DV: Márcia, Marly, Ira e Alexandre 
 

• Direção: Ana Márcia  
 
 
 
 
6.2. MATERIAIS 
 

Livros paradidáticos, textos de diferentes gêneros, cartazes, filmes, 

vídeo, musicais, atividades digitadas, gibis (GIBITECA), informática e 

jogos. 

 
 
 
6.3. FÍSICOS 
 

 

Biblioteca, sala de aula, sala de reforço da escola, sala de 

Informática (Oficina Digital). 
 
 
7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

 

A avaliação acontecerá durante todo o processo com abordagens 

interventivas contínuas. O professor receberá uma ficha onde anotará a 

evolução do aluno durante as atividades propostas. 
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10.2.3. PROJETO INTERVENTIVO – 3º CICLO 
 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Após a aplicação da avaliação diagnóstica e de atividades realizadas em 

sala de aula, foram constatadas dificuldades significativas relativas à 

aprendizagem, no que diz respeito à leitura, interpretação, escrita e cálculos. 

Verificou-se, portanto, necessidade de intervenções complementares visando 

sanar tais dificuldades. Pensando assim, o CEF 308 de Santa Maria propõe 

trabalhos significativos para alcançar os objetivos almejados. 

 
 
 
 

2.  OBJETIVOS 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

Possibilitar ao aluno a aquisição de habilidades e competências de acordo 

com o Currículo referente ao ano de cada aluno. 
 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Investigar quais as melhores estratégias de aprendizagens para cada 

um dos alunos; 
 

2. Trabalhar com materiais lúdicos; 
 

3. Melhorar a autoestima do aluno; 
 

4. Envolver a família no processo ensino aprendizagem; 
 

5. Fazer intervenções particulares de acordo o grau de necessidade do 

aluno. 

 

 
3. DESENVOLVIMENTO 
 

 

• Após diagnóstico dos alunos que necessitam participar do Projeto 

Interventivo, eles e seus responsáveis serão convocados a comparecer 
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à escola para ficarem cientes do projeto, onde os pais ou responsáveis 

assinarão autorização e termo de compromisso para o aluno 

comparecer à escola em horário contrário uma vez por semana para o 

atendimento. 
 

• Os pais ou responsáveis e o aluno serão informados sobre o dia e o 

horário de atendimento. 
 

• Os professores regentes prepararão as atividades a serem 

desenvolvidas durante as aulas. 
 

• Os Monitores da Educação Integral  atenderão os alunos durante uma 

hora por semana. 
 

• Os alunos selecionados permanecerão no projeto enquanto tiver 

necessidade. 
 

• Os professores regentes e os monitores poderão excluir alunos ou 

inserir novos alunos. 
 

• O aluno que faltar sem justificativa será encaminhado ao SOE para as 

devidas providências, podendo ser excluído do projeto. 
 

• As Coordenadoras e a Supervisora Pedagógica Professora Marineide 

farão o acompanhamento da realização das atividades. 
 

• O Projeto iniciou em abril. 
 
 
 

4.  PÚBLICO ALVO 
 
Alunos dos 3º Ciclo que foram diagnosticados com dificuldades significativas. 
 
 
 
 

5.  EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM PRIORIZADAS 
 
 
 

• Produzir textos com estratégia de escrita como: planejamento, rascunho, 

revisando os assuntos tratados e controlando a legibilidade do escrito; 

• Ler, escrever e interpretar textos; 

• Utilizar os sinais de pontuação; 

• Assimilar novos vocabulários; 

• Desenvolver a sensibilidade artística; 

• Reler o que já escreveu para ver se está coerente; 

• Estruturar mentalmente partes do texto. 
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6.  PROCEDIMENTOS: AÇÕES PEDAGÓGICAS 
 
 

• Em horário contrário o professor trabalhará com o aluno atividades lúdicas 

para sanar dúvidas peculiares de cada aluno. 

• Νo próprio horário de aula do aluno o monitor entra em sala e junto com o 

professor regente ele monitora as dificuldades no momento das atividades 

propostas pelo professor. 
 
• Utilizar dicionário e outras fontes escritas para resolver dúvidas ortográficas. 
 
• Aplicar atividades específicas em sala de aula visando sanar a dificuldade 

do aluno. 
 
• Nas Oficinas Pedagógicas os professores construirão os jogos e material 

pedagógico para facilitar a aprendizagem do aluno. 
 
• Promover visitas a museus, exposições e teatros. 
 
• Apresentar diferentes textos e suas funcionalidades 
 
• Produzir resenhas dos livros lidos durante o projeto de leitura. 
 
• Propor a reescrita e interpretação textual. 
 
• Propor atividades psicomotoras. 
 
• Leitura coletiva e individual. 
 
• Trabalhar a leitura não verbal. 
 
• Confecção de materiais pedagógicos pelos próprios alunos. 
 
• Discussão grupal sobre temas atuais. 
 
• Trabalhar produção textual, partindo de temas livres ou específicos, 

observando gravuras. 
 
• Terminar um texto continuando a ideia comentada no primeiro parágrafo. 
 
• Iniciar texto que já apresenta o desfecho. 
 
• Reestruturar textos. 
 
• Produção coletiva. 
 
• Ditado de frases com palavras complexas de determinado texto. 
 
• Auto ditados. 
 
• Filme (reescrever a história). 

 
• Ordenar textos (princípio, meio e fim). 

 
• Produzir textos orais (individual e coletivo). 

 
• Fazer anotações do que foi visto para coletivamente construir um texto 

(oral e escrito). 
 

• Jogos. 
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7.  CRONOGRAMA 
 

 

• As atividades extraclasse de reforço acontecerão uma vez por semana 

em horário contrário. 
 

• As oficinas com livros literários acontecerão durante todo o ano letivo. 
 
 

8.  AVALIAÇÃO 
 
 

A avaliação acontecerá durante todo o processo com abordagens 

interventivas contínuas. O professor receberá uma ficha onde anotará a 

evolução do aluno durante as atividades propostas. 
 
 

9. RECURSOS DISPONÍVEIS NA INSTITUIÇÃO 
 
 
 
9.1. HUMANOS 
 

• Professores regentes: 
• Professores readaptados: Ilma, Maria Jaqueline e José Lopes 

 
• Supervisora Pedagógica: Marineide. 

 
• Coordenadores Pedagógicos: Vanessa e Márcia Xavier 

 
• Equipe e apoio a aprendizagem e SOE: Maria Márcia, Sheila e 

Daniel. 
 

• Sala de Recursos: Andréia, Alexandre, Marly e Marcia 
 

• Monitores da Educação Integral 
 

• Direção: Ana Márcia  
 
 
 
9.2. MATERIAIS 
 

Livros paradidáticos, textos de diferentes gêneros, cartazes, filmes, 

vídeo, musicais, atividades digitadas, gibis (GIBITECA), informática e jogos. 

 
 
9.3. FÍSICOS 
 

 

Biblioteca, sala de aula, sala de reforço da escola, sala de Informática 

(Oficina Digital). 
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Dentro das estratégias do projeto interventivo nos ciclos faz necessários 

os reagrupamentos intraclasse e interclasse. O CEF 308 planejou trabalhar 

diferentes modelos de intervenções tais como oficinas temáticas, produção 

textual, leitura e interpretação, raciocínio lógico, interpretação de gráficos e 

tabelas, sólidos geométricos, as quatro operações. Serão desenvolvidas uma 

vez por semana em dois horários e dias diferentes da semana. 

 
11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
 
11.1 Linhas Básicas do Projeto Político Pedagógico da Escola: 
 

 

O CEF 308 de Santa Maria procura construir o futuro, agora no presente, 

visando o desenvolvimento integral do nosso aluno. 
 

Princípios Norteadores da Educação: A edição da Lei nº 9394/96, LDB, 

elaborada em consonância com os princípios da Constituição Federal, trouxe 

profundas mudanças para o Sistema Educacional Brasileiro, tanto em relação à 

gestão e à organização, quanto à ação educativa, ao consagrar como princípio: 

a liberdade, a autonomia, a flexibilidade e a democracia. 
 
A nossa escola tem por meta a formação básica do cidadão. 
 

A sociedade é resultado histórico de construção humana, na luta por 

interesses e na busca de melhoria da qualidade de vida. Essa visão de 

sociedade dá condições e reforça a construção da sociedade de inclusão 

universal, regida por relações de colaboração econômica, com 

responsabilidade política e solidariedade ideológica. 

 
É importante frisar a importância da lei 4.751 de 07 de fevereiro de 2012, 

mais conhecida como a lei da Gestão Democrática, uma conquista de todos os 

professores do DF que veio auxiliar o bom andamento das ações por parte das 

Direções das escolas no sentido de facilitar a aplicação dos recursos recebidos 

pelas Instituições dando mais autonomia financeira e pedagógica para as 

escolas. 
 

Na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, de 

acordo com o art. 24, inciso V. sobre a avaliação deverá ser contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. 
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11.2. Indicadores 
 
 
 

Entre os princípios que devem nortear a educação escolar, contidos na 

nossa Carta Magna – a Constituição de 1988 em seu art. 206, assumidos no 

art. 3º da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), 

consta, explicitamente, a “gestão democrática no ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (inciso VIII do art. 3º da 

LDB). Como já foi dito anteriormente as escolas do DF já usufruem desse 

modelo de administração, uma conquista que veio auxiliar as equipes gestoras 

no desempenhar de suas funções, além de abrir espaço para que toda a 

comunidade escolar e funcionários participassem também do novo modelo de 

gestão. Quando todos participam, problemas que antes eram discutidos 

apenas pelos professores e direção passaram a ter a colaboração de todos na 

solução dos mesmos. 
 

A autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da própria 

natureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola é, portanto uma 

exigência da  sua  Proposta Pedagógica. 
 

O Plano de Ação para o desenvolvimento da Proposta Pedagógica 

encontra-se no APÊNDICE A. 
 
12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO Da PROPOSTA PEDAGÓGIC A 
 

 

Há a consciência, por parte dos educadores e da Comunidade Escolar 

desta UE que a Proposta Pedagógica se encontra aberta, em constante 

construção, apto a todo e qualquer tipo de sugestão e encaminhamentos. 

Sabemos que nenhuma proposta pedagógica pode ser dada como pronta e 

acabada sob pena de se cristalizar e deixar de acompanhar os movimentos da 

história. Assim, se faz necessárias avaliações constantes no sentido de orientar 

as decisões a serem tomadas, essas avaliações acontecerão no decorrer do 

ano letivo em datas fixadas no Calendário Escolar e quando houver 

necessidade nas coordenações pedagógicas. 
 

Portanto, nossa reflexão continua baseada principalmente na prática 

pedagógica cotidiana e na discussão dos referenciais teóricos que nos 

encaminhem para uma “práxis” responsável e compromissada com uma escola 

pública de qualidade. A Avaliação da PP será registrada em ata, bem como as 

mudanças discutidas e acatadas nos momentos destinados a avaliação. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os projetos específicos são elaborados de acordo as necessidades da 

escola, e estão elencados no APÊNDICE B. 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO Da PROPOSTA PE DAGÓGICA 

 

 

OBJETIVOS - Articular a Construção coletiva da proposta pedagógica. 
 - Fundar o grêmio estudantil da escola e apoiar projetos feitos pelos alunos. 
 - Fazer eleições dos coordenadores pedagógicos entre os professores. 
 - Coordenar projetos que envolvam toda a escola. 
 - Implantar um projeto de paz na escola. 
 - Proporcionar aos alunos uma educação integral e plenamente socializadora. 

METAS - Construir a proposta pedagógica anualmente e democraticamente no primeiro bimestre com a 
 participação de toda a comunidade escolar. 
 - Incentivar os alunos a participarem das demandas da escola durante o ano letivo. 
 - Proporcionar a todos os professores que fazem parte da equipe da escola a igualdade de condições 
 para participar das eleições dos coordenadores no início do ano letivo. 
 -  Acompanhar bimestralmente os projetos desenvolvidos na instituição. 
 - Estimular a defesa e a prática dos direitos humanos, em especial da criança e dos adolescentes e a 
 observância dos princípios da convivência harmônica e solidária durante o ano letivo. 
 - Trabalhar durante todo o ano letivo de forma a proporcionar o melhor ensino aos alunos. 

AÇÕES - Envolver todo o grupo da escola durante as Coordenações Pedagógicas e construir coletivamente o 
 PPP da escola envolvendo toda a comunidade escolar em momentos distintos. 
 - Verificar frequentemente o que foi planejado na PP e como está sendo feito o seu 
 desenvolvimento. 
 - Acompanhar durante todo o ano os aspectos presente na  PP da escola. 
 - Informar os alunos a verdadeira função  do  grêmio estudantil: não é só fazer festas. 
 - Incentivar a todos os professores a fazerem parte da equipe de coordenação informando o perfil 
 necessário para o cargo. 
 - Participar das Coordenações Pedagógicas verificando e dando sugestões de como devem ser 
 realizados os diversos projetos desenvolvidos na IE. 
 - Proporcionar meios de oferecer facilidades dentro do possível para que a equipe de professores 
 participe ativamente dos projetos desenvolvidos na escola. 
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 Implementar projetos que auxiliem o processo pedagógico. 
 - Elaborar com os professores, Conselho Escolar e APAM um projeto que vise criar  em todos os 
 alunos o senso de respeito mútuo, transformando o ambiente escolar em local agradável para o 
 convívio. 
 - Implantar de forma gradativa a Educação em Tempo Integral na escola. 

AVALIAÇÃO Nas datas previstas no calendário escolar e sempre que for necessária uma avaliação para que seja 
DAS AÇÕES melhorada ou aperfeiçoada, visando um sempre a melhoria das ações pedagógicas na escola. 

RESPONSÁVEIS Direção, Coordenação, equipe de professores e servidores da escola e toda a comunidade escolar. 
RECURSOS Recursos humanos e recursos materiais diversos. 

NECESSÁRIOS  
OBJETIVOS •  Regatar os alunos com baixo rendimento. 

 •  Implementar a leitura como eixo norteador do processo ensino-aprendizagem. 
 •  Promover debates no Conselho de Classe acerca dos alunos após cada bimestre e buscar 
 melhorar os índices. 

METAS •  Diminuir o índice de reprovação escolar. 
 •  Proporcionar ao aluno no decorrer do ano letivo atividades que visem criar nos mesmos o 
 hábito de ler e escrever. 
 •  Fazer uma análise ao final de cada bimestre procurando corrigir o que não deu certo e o que 
 está de acordo com o que foi planejado. 

AÇÕES •  Implementar aulas de reforço /projeto interventivo ao longo do ano letivo. 
 •  Criar novos meios de avaliação como forma de conquistar a confiança e elevar a auto estima 
 do aluno. 
 •  Conscientizar o aluno que ele é capaz de realizar todas as tarefas propostas. 
 •  Realizar atividades diversificadas de acordo com a necessidade dos alunos. 
 •  Promover atividades culturais e esportivas. 
 •  Valorizar o aluno como ser crítico e participante. 
 •  Procurar formas de ajudar o aluno a não desistir da escola e consequentemente evitar a 
 reprovação e evasão escolar. 
 •  Trabalhar projetos: Ler para aprender, DIA da Leitura, A Família no Mundo da Leitura e 
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 Olímpiada de Língua Portuguesa e Olímpiada Brasileira de Matemática. 
 •  Aproveitar o Conselho de Classe para buscar mecanismos que possam melhorar o 
 desempenho do aluno. 

AVALIAÇÃO As avaliações serão feitas em todos os momentos possíveis do ano letivo e em qualquer oportunidade 
DAS AÇÕES que se fizer necessária visando o aproveitamento integral do aluno. 

RESPONSÁVEIS Direção, Coordenação e professores. 
RECURSOS Recursos humanos e recursos materiais diversos. 

NECESSÁRIOS  
OBJETIVOS •  Trabalhar em parceria com os pais e responsáveis pelos alunos. 

 •  Implementar o uso da carteirinha de estudantes com o apoio dos pais ou responsáveis. 
 •  Trazer a família para a escola. 
 •  Desenvolver projeto em parceria com a comunidade escolar sobre o combate ao uso de drogas 
 na escola. 
 •  Implementar estudos cursos que proporcionem a comunidade escolar a lidar com a 
 preservação do meio ambiente. 

METAS •  Solicitar no início do ano letivo a aprovação por parte da Comunidade Escolar de mecanismos 
 que visem a segurança dos alunos. 
 •  Trabalhar com a família os benefícios que se obtém quando o educando tem sua vida escolar 
 efetivamente acompanhada pelos responsáveis. 
 •  Buscar sugestão da comunidade de como e onde devemos agir para evitar a propagação do 
 uso de drogas no ambiente escolar. 
 •  Realizar palestra e cursos que visem uma parceria com a comunidade visando a preservação 
 do meio ambiente. 

AÇÕES •  Reunir com os pais no início do ano letivo para divulgar as normas da escola. 
• Manter informados os responsáveis dos alunos.  
• Incentivar os pais e responsáveis dos alunos a resgatar a autoestima dos seus filhos.  
• Manter reuniões como os pais ou responsáveis pelos alunos solicitando apoio para a 

cobrança da carteirinha estudantil, uniforme, deixando claro de que se trata de itens de 
segurança do aluno. 
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   •  Promover palestras, encontros, rodas de conversas e reuniões bimestralmente e no decorrer 
   do ano letivo tratando de diversos temas. 
   •  Incentivar a participação da comunidade escolar nos eventos realizados na escola. 
    
   •  Conscientizar os professores que a avaliação é feita de forma contínua e diária. 
  AVALIAÇÃO A avaliação será feita sempre que houver necessidade e no decorrer do ano letivo. 
  DAS AÇÕES  
  RESPONSÁVEIS Direção, Coordenação e professores. 
  RECURSOS Recursos humanos e materiais diversos. 
  NECESSÁRIOS  
  OBJETIVOS •  Melhorar as condições de trabalho para os funcionários da escola. 
   •  Criar um ambiente agradável e dinâmico para os servidores. 

P
E

S
S

O
A

S
   •  Incentivar a colaboração mútua entre todos os que trabalham e frequentam a escola. 

 METAS •  Otimizar a utilização dos recursos na Instituição. 
  •  Criar mecanismos que possibilitem melhorar o desempenho dos servidores. 
  •  Orientar e informar sobre a qualidade e quantidade dos recursos disponíveis. 
 AÇÕES •  Dar suporte para os professores desenvolverem projetos específicos de cada área. 

D E   •  Promover momentos de confraternização envolvendo os servidores da escola. 
   

GE
ST

ÃO
   •  Realizar reuniões com os diversos segmentos da escola. 

   
 DAS AÇÕES 

Bimestralmente nas coordenações e sempre que se fizer necessário.   AVALIAÇÃO 
    
  RESPONSÁVEIS Direção e Coordenação. 
  RECURSOS Recursos humanos e materiais diversos. 
  NECESSÁRIOS  

GE
S

TÃ
 N A N C  OBJETIVO Promover a gestão financeira da escola de forma transparente e democrática. 

META Demonstrar balancetes bimestrais de receitas e despesas. 
  

  AÇÕES •  Buscar coletivamente as prioridades para utilização das verbas para a melhoria da estrutura da 
   escola, através da ata de prioridades. 
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• Através de reuniões setorizadas repassar a todos os funcionários e comunidade escolar onde e 
como foram gastos os recursos da IE.  

AVALIAÇÃO Sempre que necessário. 
DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEIS Direção e Conselho Escolar. 
RECURSOS Recursos humanos e financeiros. 

NECESSÁRIOS  
OBJETIVO •  Criar um ambiente agradável que beneficie a todos que participam do processo Ensino- 

 Aprendizagem. 
 •  Melhorar a convivência democrática da escola. 
 •  Sensibilizar os professores para utilizar o laboratório digital. 
 •  Incentivar a formação continuada dos docentes. 

META •  Procurar conscientizar a todos da importância de trabalharmos em conjunto, a fim de 
 construirmos uma escola de qualidade em todos os aspectos educacionais e estruturais. 
 •  Abrir durante todo o ano letivo um canal que facilite a comunicação entre todos os envolvidos 
 no processo ensino-aprendizagem com a equipe gestora: sejam alunos, professores, 
 servidores ou a comunidade em geral. 
 •  Incentivar os professores no início do ano letivo a levarem seus alunos para os laboratórios da 
 escola. 
 •  Incentivar os professores a participarem pelo menos uma vez por ano dos diversos cursos da 
 EAPE. 

AÇÕES •  Criar normas, dando ênfase no Contrato de Convivência da escola, onde os alunos tomarão 
 conhecimento dos seus direitos e deveres na Instituição Educacional. 
 •  Conscientizar os alunos a conservarem à escola, evitando a depreciação do patrimônio público. 
 •  Acompanhar o comprometimento dos alunos na conservação da escola. 
 •  Desenvolver o projeto Conviver. 
 •  Trabalhar os conflitos surgidos na escola. 
 •  Trabalhar o respeito em sala de aula. 
 •  Incentivar os alunos a trabalharem em grupo respeitando a individualidade de cada um. 
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• Conscientizar os professores da importância da informática no processo ensino-aprendizagem. 
• Divulgar os diversos cursos de formação oferecidos pelo Governo através da EAPE. 
• Formar nas coordenações pedagógicas momento de estudo sobre temas relevantes. 

AVALIAÇÃO • Nas datas previstas do calendário escolar. 
DAS AÇÕES • Durante todo o ano letivo. 

RESPONSÁVEIS Direção e Coordenação. 
  

RECURSOS Recursos humanos e materiais diversos. 
NECESSÁRIOS   
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 B-QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS ESPECÍFICOS  
 13.1. PROJETO LER PARA  APRENDER 
  

PROJETO  

A partir dos gêneros textuais e das sequências didáticas como instrumentos para o trabalho com as linguagens, pois se considera as  

dificuldades típicas da aprendizagem na produção, interpretação e na escrita. Sendo que cada texto apresenta características própria do  

gênero pertencentes, devem-se criar situações em que o estudante possa familiarizar-se com diferentes gêneros textuais, analisando as  

marcas que caracterizam os vários tipos de textos como forma de apropriação do conhecimento linguístico necessários em diversas  
situações de comunicação para as práticas sociais. 

  
  
  
  
OBJETIVOS Geral:  

 

Desenvolver um trabalho diversificado de leitura e escrita, de forma contextualizada, significativa e interdisciplinar, oportunizando o 
acesso dos estudantes a diversos gêneros e portadores textuais. 
 
ESPECÍFICOS: 
� Despertar o prazer pela leitura, ser autor de diversos gêneros textuais, compreender a função social de cada gênero estudado, 

possibilitar o acesso a diferentes gêneros textuais, interpretar diferentes tipos  de textos. 
 
 

 
 

 
 
PRINCIPAIS AÇÕES                           Leitura de um determinado gênero, a partir de vários olhares para compreender a sua situação de              
                                                                        produção, sua função social, o gênero pertencente, as marcas linguísticas que o constitui e demais conteúdos presentes no texto.  

� Exposição e apreciação dos trabalhos realizados.
  

� Cada aluno deverá produzir um texto coletivo ou individual
  

� Trabalho com as características comuns a cada gênero textual;
 

 

PROFESSOR(ES)   
RESPONSÁVEL(EIS)   

 

Todos os 

professores 

anos iniciais e 

anos finais.  
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 13.2. PROJETO CID ATLETISMO – CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA  
   
PROJETO  Desenvolvido  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação  desde  1981,  os  Centros  de  Iniciação 

  Desportiva (CID) foram criados com o objetivo de oportunizar aos alunos da rede pública de ensino 
  o conhecimento técnico e tático das práticas desportivas, tendo como objetivos, identificar suas 
  diferentes aptidões e interesses, num processo de seleção e formação de futuros atletas, visando 
  sua  integração  às  equipes  representativas  do  Distrito  Federal  e  também na  formação  de  um 
  cidadão consciente do movimento humano na cultura corporal, por  meio de vivências lúdicas, 
  criativas, solidárias, cooperativa e impressiva compreensão histórico-crítico-social. 
OBJETIVOS  GERAL: Oportunizar aos  alunos  o  acesso  às atividades do Desporto  Escolar,  como  meio de 

  educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora. 

  ESPECÍFICOS: 
  •  Proporcionar  aos  alunos  a  apropriação  do  conhecimento  físico-técnico-tático,  que 
  fundamenta a prática desportiva, como elemento significativo de sua formação integral; 
  •  Utilizar a competição como instrumento pedagógico, predominantemente lúdico, cooperativo, 
  reflexivo e mantenedor do equilíbrio psicomotor e integrador do aluno; 
  •  Fomentar o acesso às equipes e representatividades do Desporto Escolar do DF, de alunos 
  selecionados que demonstrem aptidão nas modalidades praticadas durante sua permanência 
  no CID; 
  •  Oferecer condições para o desenvolvimento de diferentes modalidades desportivas; 
  •  Propor capacitação técnico-pedagógica específica aos professores das modalidades 
   
PRINCIPAIS AÇÕES  Divulgação do Projeto na escola e comunidade; Formação de turmas de faixa etária diversificada 

  (3 turmas no período matutino e 3 no vespertino com aulas segunda, quarta e sexta-feira); Buscar 
  apoio tanto da instituição de ensino quanto da Coordenação Regional de Ensino para o bom 
  andamento e execução do projeto em especial no que tange aos recursos materiais; Participação 
  em eventos e competições; Avaliação do desempenho dos alunos;Acompanhamento das atividades 
  por meio de relatórios encaminhados à Coordenação Regional de Educação Física. 
PROFESSOR(ES)   
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RESPONSÁVEL(EIS)    
AVALIAÇÃO  DO A  avaliação  ocorre  bimestralmente  e  será  contínua  por  meio  de  observações  e  relatórios  de 
PROJETO E NO desempenho, assim como nos resultados obtidos tanto na esfera escolar quanto em competições. 
PROJETO    
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 13.3 PROJETO ÁGUA E SAUDE: CAMPANHA DE COMBATE AO A EDES AEGYPTI 
   
PROJETO  O Projeto de Combate ao Aedes Aegypti está inteiramente ligado à semana de Conscientização do Uso 

  Sustentável da água. Os dois projetos andam lado a lado no intuito de promover a conscientização de 
  toda a comunidade escolar. 
OBJETIVOS  GERAL: Trabalhar junto à comunidade escolar esclarecendo sobre este mosquito transmissor do vírus 

  da Zika, da febre Chikungunya e da Dengue que vem causando muitas mortes. 
  ESPECÍFICOS: 
  �  Identificar o mosquito transmissor Aedes aegypti; 
  �  Reconhecer os sintomas do vírus da Zika, da febre Chikungunya e da Dengue; 
  �  Diagnosticar as dificuldades em conter o mosquito transmissor; 
  �  Conscientizar  a  população  sobre  a  contribuição  de  cada  um  na  prevenção  das  doenças 
  transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti; 
  �  Reconhecer que os hábitos de higiene são necessários para a saúde e a prevenção de doenças; 
  �  Aprender a selecionar o lixo: material reutilizável e lixo orgânico. 
AÇÕES  �  Leitura de noticiários sobre dengue; 

  �  Pesquisa na Internet sobre a dengue; 
  �  Produção de frases coletivas sobre como evitar a doença; 
  �  Confecção de cartazes coletivos sobre a dengue; 
  �  Divulgação das atividades para a comunidade escolar; 
  �  Mutirão pra recolher lixo no pátio da escola e arredores com o objetivo de procurar o foco do 
  mosquito. 
  �  Trabalhar com os alunos e orientar para que os mesmos façam a coleta de lixo e descubram foco 
  do mosquito nas residências. 
  �  Plantar a Crotalária com os alunos; 
  �  Distribuir a Crotalária para a Comunidade Escolar. 
RESPONSÁVEIS  Toda a comunidade escolar. 
AVALIAÇÃO  Participação  e  envolvimento  nas  atividades  propostas,  além  de  verificar  a  postura  atitudinal  na 

  construção dos materiais. 
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13.4.  REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS INTERCLASSES CEF 308 

 
(Podendo ter alterações) 
 
REGULAMENTO GERAL 
 
 

CAPÍTULO I  

DOS OBJETIVOS 

 

Art.1° - Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem o InterClasses CEF 308 de Santa Maria e obriga aos que com ele tenham relações a total obediência. 
 
Art.2° - Serão considerados conhecedores do REGULAMENTO GERAL e TÉCNICO do InterClasses CED 310 todos os participantes e assim se submeterão, sem restrições, a todas 
as consequências que dele possam emanar. 
 
Art.3º - O InterClasses CEF 308 tem como objetivos principais: 
                   
a) Um maior congraçamento esportivo-sócio-cultural entre os alunos do CEF 308; 

 
b)  Proporcionar integração entre todos os envolvidos, exaltando a prática desportiva, fortalecida no ESPORTE DE LAZER. 

                   
c) Salientar a boa relação de amizade e camaradagem de todos os participantes, como instrumento imprescindível do LAZER. 

 
 
CAPÍTULO II  

DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art.4º -  O InterClasses é promovido pela Direção, Coordenação do CEF 308 e administrada/organizada pelos professores de Educação Física, os quais poderão convidar pessoas 
que julguem necessárias para auxiliarem na coordenação e desenvolvimento das diversas modalidades. 
 
Art.5º - Constituirão poderes nos InterClasses CEF 308: 
 

a) Comissão de julgamento; 
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                   b) Comissão Organizadora. 
   

CAPÍTULO III  

DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 

 
Art.6º - A comissão de julgamento será formada pelos professores de educação física e demais membros a serem escolhidos no arbitral e também serão convidados a participar 
árbitros e/ou outras pessoas que estejam desenvolvendo a função de coordenação na modalidade. 
 
Parágrafo único - As decisões da comissão de julgamento serão irrecorríveis. 
CAPÍTULO IV  

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
Art.7º - Por ocasião do InterClasses CEF 308, os representantes/participantes, reunir-se-ão no congresso técnico no dia 16/05, que será presidido pela comissão organizadora para 
as definições finais das modalidades. 
 
Art.8º - O congresso técnico será realizado antes do início das competições das respectivas modalidades. Na ocasião serão apresentados os padrões de condução da competição, a 
apresentação da programação, a definição do sistema de disputa e outros assuntos correlatos. 
 
Art.9º - A comissão organizadora será o orgão máximo durante a realização do InterClasses CEF 308. 
 
Art.10º - Compete a comissão organizadora: 
 

a) Dirigir a competição baseando-se no presente regulamento, nas decisões da comissão de julgamento e no congresso técnico; 
 
                  b) Deliberar quanto as irregularidades cometidas pelos atletas, inclusive quanto a "INDISCIPLINA", durante a realização do InterClasses CEF 308. 
 
 
CAPITULO V 
DA PARTICIPAÇÃO 

 
Art.11º - Estarão habilitados a participar dos Jogos InterClasses CEF 308, professores convidados e alunos regularmente matriculados com 75% (setenta e cinco) de frequência e 
que não tenha registro de advertência ou suspensão disciplinares no 1º Bimestre. 
 
Art.12° - As modalidades e as categorias seguirão tabelas definidas pela comissão organizadora por meio de reunião técnica. 
 
Art.13° - A participação nas modalidades é facultativa e de livre escolha. O aluno que estiver gozando de dispensa médica da prática de Educação Física não poderá participar dos 
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Jogos InterClasses. 
 
 
CAPÍTULO VI  

PROGRAMAÇÃO 

 
Art.14º - O InterClasses será realizado na quadra do CEF 308, com horário previsto de inicio ás 8h com término previsto ás 12h no matutino; e no vespertino ás 13h30 com término 
previsto ás 17h30 (dependendo do clima). 
 
Art.15º - Todas as comunicações e informações que se fizerem necessárias serão encaminhadas para a coordenação pedagógica através do supervisor . 
 
CAPÍTULO VII 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Art.16º - As inscrições poderão ser realizadas na direção da escola (no intervalo), , o não cumprimento da mesma, acarretará a não participação da sala de aula/classe no referido 
InterClasses CEF308. 
Art.17º - As inscrições dos alunos/atletas nas modalidades acontecerão na seguinte forma: 
 
a) As equipes serão formadas por alunos da mesma turma. Todo jogador que for inscrito de forma irregular ou jogar em mais de uma turma/classe implicará na suspensão do 
jogador, e, em caso de vitória, perderá os pontos, mais as sanções da comissão de julgamento. 
 
b) O atleta só poderá se inscrever por uma turma/classe, caso aconteça de uma turma não ter equipe para o InterClasse e algum aluno queira jogar, este deve pagar e fazer sua 
inscrição avulsa e a comissão organizadora fará um sorteio entre as equipes participantes que queiram complemento de jogadores, ressaltando que em nenhum momento está equipe 
será escolhida pelo aluno. 
 
c) As inscrições serão feitas através de uma ficha de inscrição (anexa), assinada pelo capitão da equipe confirmando a presença na modalidade, sendo necessária a relação dos 
atletas. 
 
Parágrafo único: A turma/classe firmam no ato de sua inscrição a concordância com as determinações expressas neste REGULAMENTO. 
 
Art.18° - Para que a modalidade esportiva seja realizada, será necessário ter um mínimo de 02 (duas) turmas /classe inscritas para o masculino ou feminino. Se as inscrições não 
alcançarem este número de inscritos, não será realizada a modalidade. 
 
Parágrafo único: Não serão aceitas inscrições após o prazo estabelecido. 
 
Art.19° - Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 5,00 (Reais) por aluno, e no valor de R$ 1,00 (Real) avulso, está verba será destinada para pagar arbitragem e premiação do 
InterClasse. 
 
Parágrafo único: Número mínimo e máximo de jogadores por modalidade: 
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� Basquete  (misto): mínimo 6 e máximo 10 
� Futsal: mínimo 5 e máximo 10 
� Queimada: mínimo 8 e máximo 10 
� atletismo: mínimo 2 e máximo 4 
� Xadrez: Livre. 
 

 
Art.20º - A tabela e os horários dos jogos serão divulgados , nos murais da escola. 
 
CAPÍTULO VIII  

DAS MODALIDADES 
 
Art.21º - O InterClasses CEF 308 será disputada com as seguintes modalidades abaixo:  
 
- Basquetebol  (misto) 
 
Art.22° - As regras oficiais de basquetebol de rua serão seguidas com as seguintes adaptações: A duração do jogo será de 10 minutos corridos (paralisando o cronômetro apenas em 
pedidos de tempo e lances livres), ou de 21 pontos, caso um dos trios alcance essa quantidade de pontos antes do tempo determinado. 

Art.23° - Não importa a distância, todas as cestas valerão dois (02) pontos, excetuando-se os lances livres, que valem 01(um) ponto. 

Art.24° - Cada equipe tem 15 segundos para arremessar a cesta. 

- Futsal 

 
Art.25° - As regras oficiais do futsal serão seguidas com as seguintes adaptações: 
 
a) Os jogos acontecerão da seguinte forma: Dois tempos de 10 (dez) minutos corridos com intervalo de 5 (cinco) minutos, em caso de empate, mais 5 (cinco) minutos, persistindo, 3 
penalidades alternados entre os cobradores de cada equipe. No caso de empate no número de cobranças, seguirão cobranças intercaladas de cada lado até acontecer à vantagem. 
 
- Queimada Mista 
 
Art.26° - Cada equipe poderá inscrever no máximo 14 (quatorze) atletas sendo que SOMENTE poderão ser inscritos 04 (quatro) meninos por equipe. Para o início da partida as 
equipes deverão ter 08 (oito) atletas em quadra, ficando, portanto com 04 (quatro) atletas reservas. 
 
Art.27° - Em caso de substituição a atleta que entrar deverá ocupar a posição da substituída. 
 
Art.28° - O inicio do jogo: Sorteio, com escolha de campo ou bola. 
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Art.29° - A quadra a ser utilizada será a de voleibol. 
 
Art.30° - Tempo de jogo: 15 (quinze) minutos. Cada equipe terá direito a um pedido de tempo de 30 (trinta) segundos. Em caso de empate no final do tempo haverá prorrogação de 
até 5 (cinco) minutos, caso persista em empate o jogo prosseguirá até que uma atleta de uma das equipes seja queimada. 
 
Art.31° - Não será permitido ir ao lugar de quem foi queimado. 
 
- atletismo 
 
Art.32° - As regras do voleibol serão seguidas com as seguintes adaptações: As equipes deverão ter pelo menos três meninas inscritas e atuando/jogando em cada disputa. 
 
Art.33° - A disputa será de 1 tempo corrido 
 
Art.34° - A equipe poderá ter 4 (quatro) alunos reservas inscritos. 
 
- Xadrez 
 
Art.35° - O sistema de disputa seguirá as regras oficiais. 
 
. 
 
 
CAPÍTULO IX  

DA PREMIAÇÃO 

 
Art.39º -  Receberá o Troféu de CAMPEÃO a sala de aula/classe que durante as competições do InterClasses CEF 308 obtiver o maior número de pontos ganhos. E o Troféu de 
CAMPEÃO GERAL em uma partida entre os turnos da manhã e da tarde. 
Parágrafo Único: O troféu ficará no CEF 308 com uma placa informando o ano e a sala campeã. 
 
Art.40º - A premiação será entregue após o encerramento do InterClasse . 
 
Art.41º - Os três primeiros colocados de cada modalidade individual receberão medalhas (ouro, prata e bronze), assim como o goleiro menos vazado e o artilheiro, sendo que apenas 
10 (dez) atletas receberão a premiação (medalha) nas modalidades coletivas. 
 
 
CAPÍTULO X 

DOS PROTESTOS 
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Art.42º - Os protestos deverão ser apresentados à comissão organizadora, no prazo máximo de 30 minutos, após o encerramento da disputa em que ocorreu o fato. O protesto deve 
ser assinado pelo representante da sala de aula/classe junto a comissão organizadora. 
 
Art.43º - Não serão aceitos protestos contra a equipe de arbitragem. 
Parágrafo Único: Não serão aceitos pedidos de recursos fora do prazo estabelecido pelo regulamento geral. 
 
CAPÍTULO XI  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.44º - As equipes que se inscreverem no InterClasse serão conhecedoras deste Regulamento, e assim, submeter-se-ão, sem reserva alguma, a todas as consequências do que deles 
possam emanar. 
Será caracterizado "WxO" quando a (s) equipe (s) /atleta (s) deixar (em) de comparecer para a disputa. 
O tempo máximo de espera será de 15 (quinze) minutos. 
 
Art.45º - As equipes inscritas no InterClasse CEF 308 deverão, obrigatoriamente, participar da entrada dos times com uniforme da escola ou esportivo com identificação da escola 
para o grito de guerra. 
 
Parágrafo Único: O time que não cumprir o disposto no presente artigo estará sujeito a perda de 05 (cinco) pontos na contagem geral dos jogos. 
 
Art.46º - Cada equipe será dirigida pelo Professor Conselheiro que assumirá toda e qualquer responsabilidade pela conduta disciplinar de sua equipe, não sendo permitida dupla 
função, isto é, duas equipes sendo dirigidas por uma única pessoa ao mesmo tempo. 
 
Art.47º - Cada equipe será responsável por seu próprio uniforme, devendo conter numeração nas costas das camisetas das modalidades coletivas. É obrigatório o uso de roupas 
adequadas a pratica esportiva, sendo: shorts de malha, camisetas ou coletes da mesma cor, meia ou meião e tênis. As equipes deverão comparecer ao local de disputa uniformizadas 
em cores diferentes. Será permitido o uso de coletes, somente quando os uniformes das equipes forem parecidos. 
 
CAPÍTULO XII  
DO SISTEMA DE DISPUTA 
 
Art.48º - O sistema de disputa terá o seguinte critério: 
a. Sistema de ponto corrido. 
b. Vitória = 3 pontos 
c. Empate = 2 pontos 
d. Derrota = 1 ponto 
e. Ausência = 0 ponto 
CAPÍTULO XII I 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Art.49º - Serão usados os seguintes critérios nos casos de desempate: 
a. Campeão a equipe com maior pontuação. 
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b. Maior número de vitórias 
c. Maior saldo de gols. 
d. Menor número de derrotas. 
e. Menor número de cartões vermelhos e amarelos. 
 
Art.50º - As equipes firmam no ato de sua inscrição a concordância com as determinações expressas neste REGULAMENTO. 
 
Art.51º - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do InterClasses CEF 308. 
 
Art.52º - Este regulamento entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Art.53° - O Atleta expulso de uma partida estará automaticamente suspenso do próximo jogo. 
 
Art.54° - Os atletas que se envolverem e brigas ou discussões ríspidas, durante, antes ou depois dos jogos. Serão punidos com afastamento da participação no evento e advertência 
ou/ e suspensão ou/ e medida disciplinar aplicada pela escola. 
 
Santa Maria (DF) 
 

Cerimonial de abertura do JINCEF 308 
Jogos interclasses do centro de ensino fundamental 308 

 
 
Cerimonial – musica instrumental  

1) concentração das  autoridades :sala dos professores (observar as autoridades  presentes  e organizar  por nome e cargo que ocupa, inclusive  as direções  

da escola ) 

2) Concentração  das delegações ;corredores das salas(observar a entrada em ordem conferir  cada uma , entregar  os banners  de indentificaçao) 

 
Saudação: bom  dia ou, (boa tarde), senhores e senhores , autoridades, atletas e amigos do esporte e demais convidados (pausa) 
(musica – 01 instrumental) 
Sejam bem vindos a solenidade de abertura dos jogos interclasses do centro de ensino fundamental 308 de santa maria ,mais um de nossos grandes eventos  pedagógicos . 
E com grande  alegria que daremos nesse momento inicio a abertura dos jogos  interclasses do centro de ensino fundamental 308 de santa maria. 
(musica instrumental -2)  
E com periodo dedicado aos jogos Interclasses do centro de ensino fundamental 308. 
E uma época em que a escola se une, em forma de jogos, durante toda semana e assim busca junto com todos ,(discente e docente e pais )com a mesma intenção de socializar, 
como também oportunizar talentos da nossa escola .onde são os atletas  que brilham com seus esforços, conquistando não só vitória  como também valores  de cidadãos , 
demostrando  o espirito esportivo ,a amizade  e a alegria   de celebrar  novamente  o prazer de  ser atleta, por prazer ,e não por profissão afinal estamos aqui para aprender . 
3)para da inicio  a essa festa solene , vamos agora convidar as autoridades presentes  para compor a mesa. 
(musica -3) instrumental 
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Professor- educação fisica 
Supervisor pedagógico 
Coordenador pedagógico   
Diretor (a) da escola  
4)entrada das delegações : 
(Musica -4 )instrumental 
Agora  é o momento mais espera da festa , e o momento que teremos a honra e a imensa  satisfação  em receber  aqui  diante de todos os presentes  que aqueles  que , são 
merecedores dos nossos aplausos  e alegria. 
Vamos, então recebe as delegações que irão fazer parte dos jogos Interclasses do centro de ensino fundamental- 308, elas  que  vem  representando sua turma. 
Senhoras e senhores recebemos  então a ..... 
5)entradas dos árbitros (ver nomes) 
(Musica -5) instrumental 
Vamos conhecer também os árbitros, aqueles  que são muito importantes durante todo esse evento e que certamente  honrarão e defenderão sua profissão  de maneira ética e 
imparcial ,durante todo o campeonato escolar. 
6)entrada das bandeiras : 
(Musica -6 ) carruagem de fogo 
Nesse  momento com muito respeito, vamos prestigiar a entrada triunfante de cada bandeira que representam um dos símbolos  patrióticos, a nossa nacionalidade e aos 
nossos jogos , conduzidas com muita honra pelas alunas; 
Bandeira nacional- 
Bandeira do distrito federal- 
Bandeira  dos jogos internos – samille- orientação –df  nacional /jogos  
7) execução do hino nacional: 
Senhoras e senhores  e publico presente, em sinal  de respeito peço à todos que  fiquemos  de pé e em silencio , vamos  nos posicionar  para a execução do hino  nacional. 
(musica -7 )- hino nacional 
8)fala das autoridades : 
Agora passaremos a palavra para o senhor (senhora), diretor do centro de ensino fundamental -308  santa Maria. 
(fala diretor /diretora) 
Agora passaremos a palavra a senhor membro  da comissão  dos jogos Interclasses  do CEF- 308 
(fala – supervisor (a) pedagógico) 
Agora passaremos a palavra a senhor (a) membro da comissão dos jogos Interclasses ,CEF-308 
(fala-coordenadora pedagógica) 
9 )apresentações culturais : 
Para  abrilhantar o dia , temos  uma bela apresentação  de abertura  da turma da professora (o) (citar nome  e turma ) 
Neste momento teremos uma apresentação peço atenção e compreensão de todos. 
10)entrada do fogo simbólico –tocha  
A chama olímpica é u m dos símbolos dos jogos olímpicos , e evoca  a lenda  de prometeu que teria roubado o fogo  de Zeus para o entregar aos mortais. Durante  a celebração 
dos jogos olímpicos antigos , em Olímpia ,mantinha-se aceso um fogo que ardia enquanto durassem  as competições .esta tradição foi reintroduzida  nos jogos olímpicos  de 
verão  de 1928. 



 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

 
 

‘A  chama olímpica  vai  espalhar  valores  de tolerância ,solidariedade  e paz. Em  um mundo   abalado por crises , a mensagem de que  a humanidade  é maior do que a força  
que nos separam é mais relevante do que antes” 
“a chama olímpica representa a esperança  para nós .E´ uma mensagem para os jovens :não desistam dos seus sonhos .sonhos  nos fazem mais felizes, nos fazem melhores” 
(Musica 11) 
Conduzidas pelos alunos  
Agora  com muita emoção  é também um dos momentos  mais esperado  
Vamos todos com  muito carinho e respeito presenciar  o momento em que , o fogo simbólico vai entrar  e ficará aceso durante todo esse periodo de jogos, dentro  do nosso 
espirito , aquecendo cada atleta e iluminando todos os jogos , trazendo  vitorias  e prosperidade. 
O fogo simbólico- tocha esta sendo conduzido.. 
Pelos alunos; (escolher dois alunos ) 
(Musica 12_) instrumental 
12)acendimento da pira(escolher alunos ) 
13)juramento do atleta: (escolher  o atleta) 
Neste  momento convido todos os atletas a ficarem de pé , erguer o  braço direito em direção  a pira olímpica para proferir  o juramento do atleta . 
Vamos ouvir o juramento preferido e peço  aos atletas que repitam o que o atleta falar. 
“Juro, participar dos jincef- 308, consciente  de que, deverei faze-lo com mais alto espirito de lealdade, esportividade e respeito para  com os meus adversários  e colegas  de 
equipe. 
Como competidor leal ,respeitando os demais competidores principalmente promovendo a confraternização ,nesta instituição  de ensino. Juro que tomaremos parte nestes 
jogos respeitando e cumprindo todas as regras  que os regem , num verdadeiro esperito esportivo’ ASSIM JURAMOS . 
Para finalizar , convidamos a professora(o) para  uma apresentação . 
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Projeto Readaptando a Auto-Estima 
  
 
                                                                                             Ilma Aparecida Gonçalves 

                                                                        José Lopes da Silva Filho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Abril de 2019 
 
 
 
“Fica decretado que o homem não precisará mais duvidar do homem. Que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, 

como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino.” (MELLO, Thiago de. 2001) 
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APRESENTAÇÃO  
 

Esse projeto busca o desenvolvimento das ações orientadas na reelaboração das práticas profissionais dos servidores 

readaptados do CEF 308 de Santa Maria no presente ano letivo. Busca esclarecer e deixar organizado as funções e deveres que os 

servidores Ilma Aparecida Gonçalves, Maria Jaqueline de Oliveira Cammarota e José Lopes exercem nesta UI dentro das suas 

restrições. O conteúdo e a natureza dessas competências podem variar segundo o tipo de formação e o momento histórico. (CHARLOT, 

2005, p. 90). Desta forma esperamos que o processo de formação, vivenciados  pelos servidores readaptados colaborará para qualificar 

as práticas contextualizadas nos espaços educativos. 

 
JUSTIFICATIVA 
 

Desse modo, servidores readaptados, ao se inserir em novos momentos de qualificação, possibilitarão a realização da Missão da 

Secretaria de Educação, que é oferecer uma educação pública e gratuita de qualidade. Buscar qualificar servidores readaptados 

elevando sua auto-estima e desenvolvimento e um sentimento de pertença à organização; incluindo-os em ações significativas e que 

melhorem o desempenho da organização social como um todo dentro das limitações de cada um. 

A servidora Ilma Aparecida Gonçalves  readaptada restrição imposta regência de classe em caráter definitivo sendo designada 

para auxiliar no pedagógico/administrativo. 

O servidor José Lopes da Silva Filho  restrição imposta regência de classe em caráter definitivo devendo executar somente 

atividades técnico-pedagógicas, respeitando suas limitações. 

A servidora Maria Jaqueline de Oliveira Cammarota , encontra-se em processo de readaptação, com restrição a sala de aula com 

problemas de artrose nos dois joelhos, sendo professora de Educação Física, fiacando assim impossibilitada desempenhar a função 

dentro do esperado. 
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Por fim e considerando os diversos relatos sobre as ações já realizadas nas unidades educativas por profissionais readaptados, 

estamos organizando formação que contribuam à elaboração de projetos de trabalhos que complementem as ações desenvolvidas no 

cotidiano dos espaços educativos e busquem inserir esses profissionais a rotina educativa. 

 

 OBJETIVOS 
  
 • Reintegrar os profissionais readaptados; 
 • Contribuir na formação continuada dos profissionais;  
• Estimular os profissionais no desenvolvimento de práticas coletivas nas Unidades educativas. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

Diante do exposto é de grande importância esclarecer as atividades de cada servidor dentro da instituição respeitando as 

restrições de cada um e conforme a Portaria 12, de 13 de janeiro de 2017. 

� Ilma: em atividades de apoio pedagógico, tais como: atendimento à comunidade escolar, acompanhamento de atividades 

pedagógicas complementares. Auxiliar coordenadores nas atividades de planejamento e execução dos mesmos; em 

atividades de apoio administrativo. 

� Jose Lopes: em atividades de apoio à coordenação pedagógica, na articulação das relações institucionais (visitações, 

palestras, projetos, estágios, entre outras), elaboração de material pedagógico, orientação de estudos, elaboração e 

confecção de murais temáticos, em eventos comemorativos e de culminância e outras atividades correlatas; 

� Maria Jaqueline:  em atividade de apoio a coordenação pedagógica, articulando entre os professores e toda organização 

pedagógica da escola. 
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13.5  APÊNDICE C - PLANO DE AÇÃO 2019 
 

   

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

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Educação Especial/ Diretor ia de Serv iç os e Pro jetos Especiais de Ensino 

Gerência de Or ientação Educacional e Serv iço Especi al izado de Apoio à Aprendizagem  

 

Plano de Ação 2019 
Salas de Recursos Generalista e Sala de Recursos De ficiência Visual 

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 308                           Telefone: 61 -39016586 

Turno(s) de atendimento:  
MATUTINO E VESPERTINO 

Profissionais da Sala de Recursos Generalista: ANDRÉIA CRISTINA CARDOSO D E SOUSA                Matrícula SEEDF: 34.616 -0 
                                                                                  E-mail: emailandreia cristina@gmail.com                                C elular: 984745463 
                                                                                 YELNNIA ELYZE FONTES FARIAS                                Matrícula SEE DF: 205.268-7 
                                                                                 E-mail: Prof.elyze@edu.se.df.gov.br     Celular: 981172441 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO  

Profissionais da Sala de Recursos Deficiência Visua l: ALEXANDRE GOMES DE BRITO           Matrícula SEEDF: 223.370 -3 
                                                                                           E-mail: ale .g\omes.quim@gmail.com Celular: 991780233 
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                                                                                          IRA DE FÁTIMA MARÇAL SOARES PEREIRA   Matrícula SEE DF: 205.145-1 
                                                                                          E-mail: iradefatima@gmail.com                           Celular:993116964 
                                                                                          MÁRCIA APARE CIDA CAIXETA OLIVEIRA       Matrícula SEEDF:175.216 -2 
                                                                                          E-mail: marcia.ap.caixeta@gmail.com              Celular: 996313128 
                                                                                          MARLY MELO L OIOLA                                       Matrícu la SEEDF: 49.274-4 
                                                                                           E-mail: marly@gmail.com                                  Celular: 998483440  

Diagnóstico inicial  

O Centro de Ensino Fundamental 308 de Santa Maria atende alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais, estão na faixa etária de 06 a 5 

a18 anos. De acordo com o Censo Escolar 2017, grande parte dos alunos está dentro do fluxo esperado para sua faixa etária. 

Os alunos são residentes nas quadras vizinhas e no Condomínio Porto Rico, local ainda com pouca infraestrutura e que apresenta alto índice de violência. De acordo 

com pesquisa realizada no início do ano letivo por meio de questionário, a escola está inserida em uma comunidade com baixo nível de escolaridade, baixa renda per 

capita, em sua maioria assistida pelos programas sociais do governo. Acreditamos que essa realidade pode interferir na formação cultural dos alunos. 

Verifica-se que muitas das famílias apresentam configurações diversas e em alguns casos os alunos são criados por avós, tios ou parentes próximos. Algumas famílias 

não conseguem dar suporte aos filhos e não participam da vida escolar, o que reflete diretamente nas relações em sala de aula e no progresso escolar onde muitas 

vezes o aluno reprova por falta ou evade da escola. 

Quanto aos alunos percebe-se a falta de perspectivas para o futuro com ênfase no tempo presente e na satisfação das necessidades básicas imediatas. A ausência de 

investimento do Estado em lazer, cultura e segurança contribuem de forma significativa para a marginalização da comunidade, provocando dessa forma desmotivação 

em todos os envolvidos na situação. 

Acreditamos que a Escola através de um trabalho conjunto e efetivo entre professores, equipe gestora, serviços de apoio, alunos, família, conselho tutelar, comunidade 

e governantes envolvidos na educação (MEC – SEE – CRE e equipe gestora) poderá acolher os educandos prazerosamente, incluindo os alunos com necessidades 

educacionais especiais em todas as suas ações. Entendemos que muitos deles vêm a escola como uma extensão do seu lar, por isso esperamos torna-la mais 

humanizadora, prazerosa, efetiva e despertadora de sonhos. 

PLANO DE AÇÃO Salas de Recursos Generalista e Sala de Recursos De ficiência Visual  

 2019 

 

DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO  

PDE/META OBJETIVOS  AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA  AVALIAÇÃO  
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1- Mapeamento 
Institucional 
 

Meta 2 
Estratégia 2.12 -  Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do Ensino 
Fundamental, 
atentando para as 
especificidades do (a) 
estudante de forma a 
garantir a qualidade do 
atendimento. 
Estratégia 2.14 - 
Reorganizar, por meio 
de amplo debate com 
os profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, buscando 
melhorar a qualidade 
da educação. 
Estratégia 2.22 –  
Fomentar políticas de 
promoção de cultura 
de direitos humanos 
no ensino 
fundamental, pautada 
na democratização 
das relações e na 
convivência saudável 
com toda a 
comunidade escolar. 
Estratégia 2.23 –  
Promover ações de 
prevenção e 
enfrentamento a 
medicalização 
indevida da educação 
e da sociedade, 
buscando entender e 
intervir em diferentes 
fatores sociais , 

1- Refletir e 
analisar o contexto 
de intervenção da 
prática da EEAA; 
2- Conhecer e 
analisar as 
características da 
instituição 
educacional 
tais como: espaço 
físico, localização, 
quadro funcional, 
modalidade de 
ensino, turmas, 
turnos, entre 
outras; 
- Investigar, 
evidenciar e 
analisar 
convergências, 
incoerência, 
conflitos ou 
avanços a partir da 
análise documental 
e da 
observação das 
práticas escolares; 
- Organizar e 
sistematizar o 
trabalho a ser 
realizado na 
instituição de ensino.  
- Conhecer a 
clientela e identificar 
a demanda a ser 
atendida pelo SOE. 
 

1- Análise de 
documentos escolares 
referentes ao serviço e 
a vida escolar dos 
alunos encaminhados; 
2- Análise dos motivos 
que levaram os 
professores a 
encaminhar alunos 
para o SEAA;  
3- Reunião com a 
equipe de direção 
(Apresentação do 
Plano de Ação Anual); 
4- Reunião com a 
coordenação; 
5-  Participar de 
discussão e análise do 
PPP da escola; 
6- Levantamento do 
quantitativo de 
turmas ofertadas e 
quantidade de 
alunos ANEEs. 
7- Providenciar os 
seguintes 
instrumentos: Livro 
ata do soe, caderno 
de protocolo, 
registro de 
atendimento, fichas 
de encaminhamento 
para o soe, 
comparecimento do 
responsável e outros 
profissionais. 
8- Verificar as 
pastas de cada 
aluno em 

Secretario, EEAA, 
SOE, Sala de 
Recursos Generalista, 
Sala de Recursos DV, 
Equipe Diretiva, 
Coordenação e corpo 
docente. 

Ano letivo 2019 1- A avaliação 
será processada 
de forma 
contínua a partir 
dos dados 
coletados sobre 
a instituição 
escolar e 
também sobre a 
situação dos 
alunos 
encaminhados 
ao SEAA; 
2- Avaliação 
formativa na 
medida que  por 
meio desses 
dados coletados 
serão 
organizados 
todo o trabalho 
durante o ano 
escolar para 
ajudar a 
melhorar de 
forma 
significativa o 
processo de 
ensino 
aprendizagem. 
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políticos, econômicos, 
pedagógicos e 
psicológicos que 
impliquem no 
sofrimento de 
estudantes e 
profissionais da 
educação. 

acompanhamento. 
9- Análise de 
documentos 
(regimento escolar, 
PPP da escola, 
portarias SEDF), para 
nortear as ações. 
10- Elaborar o plano 
de ação anual do 
SOE. 
 

2- Assessoria ao 
Trabalho Coletivo 
 

Meta 2 
2.12 – Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade do 
atendimento. 
2.14 - Reorganizar, por 
meio de amplo debate 
com os profissionais 
da educação, o 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação 

2.26 – Ampliar 
atividades 
extracurriculares de 
incentivo aos 
estudantes e de 
estímulo a habilidades. 

 

1-Promover a 
integração da escola 
respeitando as 
diversidades; 
2-Contribuir 
efetivamente com o 
processo de ensino-
aprendizagem. 
3-Estruturar o 
ambiente escola 
que favoreça a 
inclusão; 
4-Produzir 
anamneses, fichas 
individuais de 
cunho pedagógico 
e administrativo; 
5-Analisar se a 
enturmação 
proposta na 
Estratégia de 
Matrícula favorece 
ao estudante; 
6-Participar de 
cursos de formação 
fora do âmbito 
escolar. 
7-Participar das 

1- Fazer listagem 
dos ANEE´s 
atendimentos 
pela SRG e dos 
TEF´s; 

2- Produzir 
anamneses, 
fichas 
individuais de 
cunho 
pedagógico e 
administrativo; 

3- Analisar se a 
enturmação 
proposta na 
Estratégia de 
Matrícula 
favorece ao 
estudante; 

4- Visitar as 
escolas polos; 

5- Analisar e 
discutir pontos 
da inclusão, 
documentação e 
ambiente 
inclusivo nas 

Secretario, EEAA, 
SOE, Sala de 
Recursos Generalista, 
Sala de Recursos DV, 
Equipe Diretiva, 
Coordenação e corpo 
docente. 
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reuniões na CRE 
com Coordenação 
Intermediária; 
8-Organizar e 
sistematizar o 
trabalho dos 
serviços;  
9-Integrar as ações 
do SOE, da Sala de 
Recursos e da Sala 
de Apoio às 
demandas do 
professor e alunos. 
10-Identificar, 
conhecer , 
assessorar e atender  
alunos  
encaminhados  ao 
SOE, à Sala de 
Recursos e à Sala de 
Apoio; 
11-Participar e 
colaborar com a 
estratégia de 
matricula. 
12-Orientar a direção 
da instituição 
educacional quanto à 
organização das 
turmas; 

 

reuniões. 
6- Colaboração na 

análise dos 
indicadores de 
rendimento da 
escola;                                                                                                                      

7-  Construção do  
Plano de Ação 
Anual articulado; 

8- Participar das 
coletivas na 
escola e fora 
dela; 

9- Participar da 
elaboração do 
PPP; 

10- Fazer devolutiva 
aos docentes 
sobre os alunos 
encaminhados                                                                                  

11- Promover 
encontros para 
escuta dos 
professores com 
atividades 
motivacionais e 
dinâmica. 

12- Participar de 
estudo de caso 
dos alunos em 
situação de 
dificuldade.                     

13- Realizar estudos 
e ações nas 
coletivas da UE 
sobre a lei nº 
11.998/2009, 
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que dispõe 
sobre a Semana 
de Educação 
para a Vida e 
sobre a Lei 
5.714\2016;  

14- Realizar oficinas 
de Adequação 
Curricular;  

15- Analisar as 
atividades 
propostas e o 
retorno 
pedagógico 
após colocadas 
em ação.  

16- Promover a 
articulação dos  
Serviços de 
Orientação 
Educacional, 
das Equipes de 
Apoio à 
Aprendizagem e 
da Coordenação 
Intermediária; 

17- Realizar 
intervenções em  
sala-de-aula 
com temas 
focados nas 
necessidades 
indicadas  pelos 
professores.   

18- Promover ações 
preventivas 
contra qualquer 
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forma de 
preconceito e 
discriminação 
aos alunos; 

19- Desenvolver 
atividades que 
possam 
perceber as 
possíveis 
dificuldades e 
as 
potencialidades 
de cada aluno; 

20- Promover 
palestras 
temáticas sobre 
o respeito à 
diversidade; 

21- Participação 
efetiva de todas 
as ações da 
escola. 

3- Acompanhamento 
do Processo de 
Ensino e 
Aprendizagem 
 

Meta 2 
Estratégia 2.20 
Garantir que as 
unidade escolares de 
ensino fundamental, 
no exercício de suas 
atribuições no âmbito 
da rede de proteção 
social, desenvolvam 
ações com foco na 
prevenção, na 
detecção e no 
encaminhamento das 
violações de direitos 
de crianças e 

1- Garantir a 
inserção de temas 
relevantes ao 
processo de 
aprendizagem no 
projeto político 
pedagógico.  
2- Integrar suas 
ações ao do 
professor, como 
colaboração no 
processo de 
aprendizagem e no 
desenvolvimento do 
educando. 

1- Zelar pela inserção 
de temas transversais 
e de combate a 
evasão, violência e 
discriminação;  
2- Reuniões periódicas 
sempre que 
necessário afim de 
auxiliar o processo de 
ensino aprendizagem; 
3- Planejar ações de 
forma articulada e 
coletiva para auxiliar e 
superar as situações 
identificadas na 

Secretario, EEAA, 
SOE, Sala de 
Recursos Generalista, 
Sala de Recursos DV, 
Equipe Diretiva, 
Coordenação e corpo 
docente. 

Durante o ano letivo 
de 2018. 

1- A direção e 
os professores 
registrarão suas 
considerações 
em instrumento 
construído para 
verificar a 
relevância do 
conteúdo de 
formação, a 
estratégia 
utilizada, a 
organização do 
tempo/espaço e 
o material de 
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adolescentes 
(violência psicológica, 
física e sexual, 
negligência, 
constrangimento, 
exploração do trabalho 
infanto-juvenil, uso 
indevido de drogas e 
todas as formas de 
discriminação) por 
meio da inserção 
dessas temáticas no 
projeto político-
pedagógico e no 
cotidiano escolar, 
identificando, 
notificando e 
encaminhando os 
casos aos órgãos 
competentes. 

Meta: 2 

Estratégia 2.8 –  
Implantar estratégias 
de acompanhamento 
dos estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais, transitórias 
ou não, estabelecendo 
o número de 
estudantes por sala de 
acordo com o disposto 
pela Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 
2001, garantindo 
profissional 
qualificado. 

Estratégia 2.12- 

3- Contribuir para o 
desenvolvimento 
integral do 
educando, ampliando 
suas possibilidades 
de interagir no meio 
escolar e social, 
como ser autônomo, 
crítico e participativo; 

4- Participar 
ativamente do 
processo de 
integração 
família/escola/comun
idade, realizando 
ações que favoreçam 
o envolvimento dos 
responsáveis no 
processo educativo. 
5- Integrar ações 
do/a Pedagogo-
Orientador 
Educacional com 
outros profissionais 
da instituição 
educacional e 
instituições 
especializada. 
6- Refletir e 
analisar o contexto 
de intervenção da 
prática da EEAA; 
7- Orientar o 
professor regente de  
forma clara e objetiva 
para realização da 
Adequação 
Curricular necessária 
ao estudante; 

análise e interpretação 
dos dados da 
realidade escolar. 
4- Apoiar a Educação 
integral 
5- Auxiliar na 
implantação do PSE 
(Programa de Saúde 
na Escola); 
6- Sensibilizar o corpo 
docente para 
participação dos 
projetos/ intervenções 
7- Participar da leitura 
e criação do regimento 
interno da escola 
observando a 
equidade de deveres e 
direitos 
8- Reunir com o corpo 
docente 
semanalmente, as 4ª 
feiras para tratar da 
vida escolar do aluno. 
9- Contatar a família 
para participar do 
estudo de caso e/ou 
adequação curricular;  
10- Informar situação 
dos alunos 
encaminhados por 
ficha (devolutiva oral 
ou escrita),  
11- Visitar as salas de 
aula para 
apresentação do 
trabalho do SOE;  
12- Realizar rodas de 
convenças com o 
objetivo de mediar 
conflitos 

apoio 
disponibilizado. 

2- A avaliação 
será realizada 
de forma oral a 
partir das 
opiniões, 
sugestões e 
debates nas 
rodas de 
conversas.  

3- A partir dos 
resultados 
apresentados 
pelos alunos. 
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Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade do 
atendimento.  

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

Estratégia 2.30 – 
Ampliar as ações do 
Plano de Convivência 
em todas as unidades 
escolares do Distrito 
Federal, com vistas a 
minimizar situações de 
violência escolar. 

Estratégia 2.38 –  
Garantir o atendimento 
aos estudantes com 
necessidades 
educacionais especiais 
transitórias ou não, 
segundo a Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 
2001, nas salas de 
apoio à aprendizagem, 
garantindo a presença 
de profissional 

8-  Promover 
condições de 
acesso, participação 
e aprendizagem do 
estudante com 
deficiência Visual 
 
 

13- Fomentar a cultura 
de paz com aplicação 
do Projeto Mediação; 
14- Fomentar debates, 
palestras, no combate 
ao bullying, 
preconceito e qualquer 
tipo de discriminação; 
15- Fomentar a pratica 
do Currículo em 
Movimento; 
16- Proporcionar ao 
aluno uma rotina de 
estudo para um melhor 
desempenho na 
aprendizagem; 
17- Preparar encontros 
para reflexão nas 
turmas de acordo com 
a necessidade 
percebida pelo corpo 
docente; 
18- Atendimento 
individual/coletivo. 
19- Proporcionar 
palestras, músicas, 
vídeos que levem a 
reflexão;  
20- Distribuir 
informativos que visem 
o bem-estar do aluno, 
21- Sensibilizar os 
alunos com a 
apresentação de 
textos e vídeos da 
importância do 
respeito ao próximo; 
22- Solicitar palestras 
com representantes 
das redes sociais; 
23- Orientar os alunos 



 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

 
 

responsável. 

Meta: 3 

Estratégia 3.18  – 
Implementar políticas 
de prevenção à 
evasão motivada por 
preconceito sob 
qualquer forma de 
manifestação (verbal, 
física, escrita, virtual, 
psicológica e bullying), 
criando rede de 
proteção contra formas 
associadas de 
exclusão em razão de 
discriminação racial e 
de classe. 

Meta 4 

Estratégia 4.29  – 
Estabelecer, por meio 
de parcerias, ações 
que promovam o apoio 
e o acompanhamento 
à família, além da 
continuidade do 
atendimento ao 
estudante com 
necessidade especial 
e a sua inclusão no 
mundo do trabalho e 
do esporte, 
possibilitando também 
a superação das 
dificuldades 
enfrentadas no dia a 
dia.  

Estratégia 4.30  – 
Desenvolver ações 

de forma 
coletiva/individual 
sobre as 
consequências das 
atitudes 
preconceituosas e 
discriminatórias dentro 
e fora do contexto 
escolar.  
24- Auxiliar no 
combate a indisciplina, 
evasão escolar e baixo 
rendimento;  
25- Informar os 
representantes de 
turma data e local das 
reuniões de pais, 
conselho de classe e 
conselho de 
segurança escolar 
como também as 
ações agendadas do 
PSE(programa saúde 
na escola); 
26- Identificar através 
de escuta sensível às 
causas que interferem 
na vida do aluno.  
27- Distribuir cartilha e 
informativos fornecidos 
pelas redes sociais 
para orientar os alunos 
e as famílias.  
28- Orientação e 
sensibilizar através de 
reuniões de pais, 
textos informativos e 
rotinas de estudos 
sobre a importância da 
participação da família 
no acompanhamento 
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articuladas entre as 
áreas da educação, 
saúde, trabalho, lazer, 
cultura, esportes, 
ciência e tecnologia 
para que sejam 
garantidos o acesso e 
a inclusão dos 
estudantes com 
deficiência nesses 
vários setores da 
sociedade.  

 

escolar. 
29- Identificação dos 
parceiros e 
apresentação da 
instituição educacional 
junto aos mesmos;  
30- Preencher fichas 
de encaminhamento 
com breve relato da 
queixa do aluno 
encaminhando aos 
parceiros.  
31- Estabelecer 
contatos para 
possíveis parcerias. 
32- Promover 
condições de acesso, 
participação e 
aprendizagem do 
estudante com 
deficiência Visual; 
33- Garantir o acesso 
e permanência do 
ANEE na escola. 
34- Apoiar os 
professores na 
execução das 
adequações 
curriculares para cada 
ANEE; 
35- Levantamento 
do quantitativo de 
turmas ofertadas e 
quantidade de 
alunos ANEEs; 

36- Divulgar na escola 
o  sistema de leitura e 
escrita braile através 
da transcrição de 
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murais e outros 
37- Visitas da 
itinerante de DV as 
escolas em que temos 
alunos atendidos, a 
constar: 
EC 203, EC 206,   EC 
116,  CAIC Albert 
Sabin, CEFSD, CEF 
201,  CEF 308, 
CEF 201  CEF316 
38- Participação nos 
conselhos de classe e 
nos estudos de caso 
previsto e 
extraordinários. 
 

 
  
 

   

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

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Educação Especial/ Diretor ia de Serv iç os e Pro jetos Especiais de Ensino 

Gerência de Or ientação Educacional e Serv iço Especi al izado de Apoio à Aprendizagem  

 

 
 

Plano de Ação 2019 
Equipe de Apoio – AEE, SOE, EEAA, SAA 

 
CRE: SANTA MARIA -DF 

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 308                           Telefone: 61 -39016586 

Psicólogo responsável:                                                                                       Matrícula SEEDF:                         CRP:  
 

E-mail:                                                                                                                   Celul ar:  
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Turno(s) de atendimento:  
 

Pedagogos responsáveis:                                                                                       Matrícula SEEDF :  205.412-4                        
MARIA MÁRCIA DE SOUZA CORDEIRO                                                                                                             

E-mail:                                                                                                                   Celular:  
Marciaribeiro96@gmail.com                                                                                                                         61- 999821107 

EDSON DANTAS TEIXEIRA                                                                                      Matrícula SEEDF: 175310-x 
 
 

E-mail:                                                                                                                   Celul ar:  
edsoncaixagm@gmail.com                                                                                                                    61- 99337-5683 

Turno(s) de atendimento:  
MATUTINO E VESPERTINO 

Diagnóstico inicial  

O Centro de Ensino Fundamental 308 de Santa Maria atende alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais, estão na faixa etária de 06 a 5 a18 anos. De acordo com 

o Censo Escolar 2017, grande parte dos alunos está dentro do fluxo esperado para sua faixa etária. 

Os alunos são residentes nas quadras vizinhas e no Condomínio Porto Rico, local ainda com pouca infraestrutura e que apresenta alto índice de violência. De 

acordo com pesquisa realizada no início do ano letivo por meio de questionário, a escola está inserida em uma comunidade com baixo nível de escolaridade, baixa 

renda per capita, em sua maioria assistida pelos programas sociais do governo. Acreditamos que essa realidade pode interferir na formação cultural dos alunos. 

Verifica-se que muitas das famílias apresentam configurações diversas e em alguns casos os alunos são criados por avós, tios ou parentes próximos. Algumas 

famílias não conseguem dar suporte aos filhos e não participam da vida escolar, o que reflete diretamente nas relações em sala de aula e no progresso escolar 

onde muitas vezes o aluno reprova por falta ou evade da escola. 

Quanto aos alunos percebe-se a falta de perspectivas para o futuro com ênfase no tempo presente e na satisfação das necessidades básicas imediatas. A ausência 

de investimento do Estado em lazer, cultura e segurança contribuem de forma significativa para a marginalização da comunidade, provocando dessa forma 

desmotivação em todos os envolvidos na situação. 

Acreditamos que a Escola através de um trabalho conjunto e efetivo entre professores, equipe gestora, serviços de apoio, alunos, família, conselho tutelar, 

comunidade e governantes envolvidos na educação (MEC – SEE – CRE e equipe gestora) poderá acolher os educandos prazerosamente, incluindo os alunos com 

necessidades educacionais especiais em todas as suas ações. Entendemos que muitos deles vêm a escola como uma extensão do seu lar, por isso esperamos 

torna-la mais humanizadora, prazerosa, efetiva e despertadora de sonhos. 
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO  

PDE/META OBJETIVOS  AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA  AVALIAÇÃO  

 

 

1- Mapeamento 

Institucional; 

 

    Meta 2 

Estratégia 2.12 - Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

alunos do Ensino 

Fundamental, 

atentando para as 

especificidades do (a) 

estudante de forma a 

garantir a qualidade 

do atendimento. 

Estratégia 2.23 – 

Promover ações de 

prevenção e 

enfrentamento a 

- Organizar e 

sistematizar o 

trabalho a ser 

realizado na 

instituição de 

ensino. Conhecer a 

clientela e identificar 

a demanda a ser 

atendida pela EEAA. 

- Conhecer e 

analisar as 

características da 

instituição 

educacional 

tais como: espaço 

físico, localização, 

quadro funcional, 

modalidade de 

ensino, turmas, 

turnos, entre outras; 

- Garantir a inserção 

  
- Participar da Semana 

Pedagógica da escola. 

- Realizar 

Mapeamento 

Institucional inicial; 

- Análise os motivos 

que levaram os 

professores a 

encaminhar alunos 

para o SEAA; 

- Análise  do histórico 

escolar dos alunos 

encaminhados; 

- Apresentação 

articulada (EEAA, 

SOE) dos serviços 

para a direção e corpo 

docente. 

- Reunião com a 

equipe de direção 

(Apresentação do 

Direção, Supervisão, 

Coordenação, 

Secretaria, EEAA, 

SOE, Sala de 

Recursos 

 

 

- Início de fevereiro 

 

 

 

- Fevereiro; 

 

 

 

- Feveiro 

 

 

- 27/02/2019 

  

 

 

-  Março 

 

  

- Durante todo o ano; 

O (A) 
Pedagogo(a)-
Orientador 
Educacional, 
professores e 
direção, 
registrarão 
suas 
considerações 
em instrumento 
construído 
para verificar: 
-relevância do 
tema e das 
ações 
aplicadas; 
-estratégia 
utilizada; 
-organização 
do 
tempo/espaço; 

-material de 

apoio 

disponibilizado 



 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

 
 

medicalização 

indevida da educação 

e da sociedade, 

buscando entender e 

intervir em diferentes 

fatores sociais , 

políticos, econômicos, 

pedagógicos e 

psicológicos que 

impliquem no 

sofrimento de 

estudantes e 

profissionais da 

educação. 

- Criar mecanismos 

para o 

acompanhamento 

individualizado doa 

alunos do Ensino 

de temas relevantes 

ao processo de 

aprendizagem no 

projeto político 

pedagógico. 

-Investigar, 

evidenciar e analisar 

convergências, 

incoerências, 

conflitos ou avanços 

a partir da análise 

documental e da 

observação das 

práticas escolares; 

 

 

 

 

 

Plano de Ação Anual); 

- Análise de 

documentos escolares 

referentes ao serviço e 

a vida escolar dos 

alunos encaminhados; 

- Reunião com a 

coordenação; 

 

- Discussão e análise 

do PPP da escola; 

- Realizar observações 

no contexto 

escolar(sala de aula, 

recreação, refeitório); 

• Fazer levantamento 

dos perfis dos alunos 

atendidos pelo 

Serviço, defasagem 

escolar porcentagem 

de    aprovados, 

retidos, desistentes do 

ano 2018. 

• Produzir cronograma 

de atendimentos; 

 

 

 

 

 - Março 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

- Início na primeira 

quinzena de Março. 
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Fundamental, 

atentando para suas 

especificidades, de 

forma a garantir a 

qualidade do 

atendimento.  

 
Meta: 02 
Estratégia 2.20  – 
Garantir que as 
unidades escolares 
de ensino 
fundamental, no 
exercício de suas 
atribuições no âmbito 
da rede de proteção 
social, desenvolvam 
ações com foco na 
prevenção, na 
detecção e no 
encaminhamento das 
violações de direitos 
de crianças e 
adolescentes 
(violência psicológica, 
física e sexual, 
negligência, 
constrangimento, 
exploração do 
trabalho infanto-
juvenil, uso indevido 
de drogas e todas as 
formas de 

 

 

 

 

 

 

 

• Montar pastas 

individuais dos alunos;  

• Produzir fichas 

individuais de cunho 

pedagógico e 

administrativo; 

• Analisar se a 

enturmação proposta 

na Estratégia de 

Matrícula favorece ao 

estudante; 

• Pesquisar a vida 

escolar dos alunos, 

registrar as 

informações e quando 

necessário repassar 

aos professores.                                                                                         

• Detectar e mapear 

as demandas através 

dos 

encaminhamentos, 

diálogos informais, 

nas coordenações 

coletivas ou 

individualmente; 

 

- Início na primeira 
quinzena de Março 

 

; 

 

 

 

 

 

- Fevereiro e Março. 

 

 

 

 

 

- Início em Março 
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discriminação), por 
meio da inserção 
dessas temáticas no 
projeto político. 

• Participar da 

realização da 

estratégia de matrícula 

para o próximo ano. 

- Analisar dados 

referentes a ao 

desempenho dos 

alunos durante o ano 

letivo; 

 

. 

 

 

- Outubro 

 

   

- Novembro. 
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 Meta: 2 

Estratégia 2.30 – 

Ampliar as ações do 

Plano de Convivência 

em todas as unidades 

escolares do Distrito 

Federal, com vistas a 

minimizar situações 

de violência escolar. 

Meta: 3 

Estratégia 3.18  – 
Implementar políticas 
de prevenção à 
evasão motivada por 
preconceito sob 
qualquer forma de 
manifestação (verbal, 
física, escrita, virtual, 
psicológica e 
bullying), criando rede 
de proteção contra 
formas associadas de 
exclusão em razão de 
discriminação racial e 
de classe. 

 

     

 

 

-  

 

 

-  

-  

 

 

 - A avaliação 

será 

processada de 

forma contínua 

a partir dos 

dados 

coletados 

sobre a 

instituição 

escolar e 

também sobre 

a situação dos 

alunos 

encaminhados 

ao SEAA; 

 

- Será uma 

avaliação 

formativa na 

medida que  

por meio 

desses dados 

coletados 

serão 

organizados 

todo o trabalho 

durante o ano 
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escolar para 

ajudar a 

melhorar de 

forma 

significativa o 

processo de 

ensino 

aprendizagem; 

- Os 
professores 
registrarão 
suas 
considerações 
em instrumento 
construído 
para verificar: 

   - relevância 
do conteúdo    
de formação; 

   - estratégia 
utilizada; 

   - organização 
do 
tempo/espaço; 

    - material de 
apoio 
disponibilizado. 
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- A avaliação 

será realizada 

de forma oral a 

partir das 

opiniões,suges

tões e debates 

nas rodas de 

conversas.  

 

- A partir dos 
resultados 
apresentados 
pelos alunos. 
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2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 2 

2.12 – Criar 

mecanismos para o 

acompanhamento 

individualizado dos 

alunos do ensino 

fundamental, 

atentando para as 

especificidades do 

estudante de forma a 

garantir a qualidade 

do atendimento. 

2.14 

Reorganizar, por 

meio de amplo 

debate com os 

profissionais da 

educação, o trabalho 

pedagógico, 

buscando melhorar a 

qualidade da 

educação 

2.26 – Ampliar 

atividades 

extracurriculares de 

incentivo aos 

estudantes e de 

 

-Integrar as ações 

da EEAA às do 

professor, como 

colaboração no 

processo de 

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando; 

- Ressignificar a 

práxis pedagógica 

do professor com 

vistas aos diferentes 

estilos de 

aprendizagem dos 

alunos; 

-  

-Orientar o professor 

regente de  forma 

clara e objetiva para 

realização da 

Adequação 

- Participar, em 

conjunto com os 

demais profissionais 

da 

instituição 

educacional, em: 

reuniões de pais e 

mestres, reuniões 

de funcionários, 

projetos pedagógicos, 

festas comemorativas; 

- Participação das 

formações do SEAA, 

na CRE, com vistas a 

trazer novos 

elementos para o 

trabalho coletivo. 

- Participar das 

atividades da Semana 

da Conscientização 

dos Uso Sustentável 

da Água, segundo 

determinação da Lei 

Distrital nº 5243/2013. 

- Formação/oficina 

sobre Adequação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

- 18 a 22 de Março 

 

 

 

 

 

 

 

- 03 de Março 

• Mediante 

fichas 

preenchidas e 

acompanhada

s pela equipe 

escolar. 

• Por meio de 

relatórios 

feitos durante 

os encontros, 

atendimentos 

e palestras 

realizadas. 
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estímulo a 

habilidades. 

 

Curricular 

necessária ao 

estudante; 

-Revitalizar e criar 

espaços de reflexão 

com e entre 

professores, 

coordenadores 

pedagógicos e 

direção escolar, com 

o 

objetivo de 

promover 

discussões, 

conscientizações e 

possíveis 

transformações das 

concepções 

orientadoras das 

práticas 

pedagógicas; 

Curricular, com a 

pedagoga Adriana 

Góis. Trabalho 

articulado: EEAA, SOE  

e Sala de Recursos. 

- Formação/ oficina, 

para os docentes dos 

AI e AF, sobre 

distúrbios de 

aprendizagem, 

ministrada por 

Fonoaudióloga. 

- Planejamento e 

execução da Semana 

de Educação para a 

Vida, em trabalho 

conjunto: EEAA, SOE, 

Sala de Recursos, 

Direção, Supervisão, 

Coordenação. 

Realização de 

palestras e oficinas 

com os estudantes. 

- Contribuição com o 

processo de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24 de Abril. 

 

 

 

 

 

- 06 a 10 de Maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2ª quinzena de 
Maio. 
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-Refletir e analisar o 

contexto de 

intervenção da 

prática da EEAA 

Contribuir para a 

diminuição das 

queixas escolares e 

para 

outras 

manifestações do 

fracasso escolar. 

- Instrumentalizar a 

equipe escolar e, 

principalmente, o 

corpo 

docente para o 

estudo, 

planejamento, 

operacionalização e 

avaliação de ações 

continuada dos 

professores, por meio 

de vivências e oficinas 

através do projeto 

sobre Bullying e seus 

efeitos na 

aprendizagem. 

Psicóloga Cristianne 

(Instituto Fênix). 

- Participação, em 

conjunto com os 

demais profissionais 

da 

instituição 

educacional, nas 

atividades de 

planejamento 

e de avaliação do 

trabalho: 

coordenações 

pedagógicas 

coletivas, semana 

pedagógica, conselhos 

de classe, reuniões 

extraordinárias, dentre 

outras; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Início em Março. 

 

 

- Junho 

 

 

 

 

. 

 

- Agosto 
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de ensino 

intencionalmente 

planejadas, por 

meio de um 

assessoramento 

continuado em 

serviço, no que 

compete ao 

conhecimento 

psicológico e 

pedagógico; 

-Fornecer subsídios 

para que as ações 

escolares ocorram 

tanto 

em uma dimensão 

coletiva quanto 

individual, 

valorizando 

os saberes dos 

- Roda de conversa 

com os professores, 

pais e alunos 

encaminhados ao 

SEAA; 

-  Apresentar, para os 

professores, a 

plataforma de 

aprendizagem Jclic e 

realizar formação 

quanto aos recursos 

didáticos disponíveis, 

na mesma, bem como 

as possibilidades 

pedagógicas de 

utilização. 

- Iniciar projeto de 

autoria da EEA: 

“concurso anual de 

redação”. Ajudar no 

planejamento, 

execução e avaliação 

do projeto. 

- Participar da feira 

literária, com o 

 

 

 

 

 

- Outubro 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 
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professores, suas 

práticas, suas 

identidades  

profissionais, suas 

experiências de 

vida; estimulando a 

inovação 

dos modos de 

trabalho 

pedagógico. 

- Contribuir para que 

o professor promova 

situações didáticas 

de 

apoio à 

aprendizagem do 

aluno, criando um 

novo foco de análise 

para o processo de 

ensino e de 

encerramento do 

 

- Intervenções, junto 

ao professor, 

buscando favorecer a 

superação das 

dificuldades 

apresentadas na 

solicitação de apoio; 

• Fazer   contatos com 

as redes sociais para 

marcar palestras, 

obtenção de 

atendimento;   

• Auxiliar no 

desenvolvimento das 

atividades:                                                                                      

- datas 

comemorativas; 

- culminâncias de 

projetos; 

- Feira do 

conhecimento; 

- Festa Junina; 

- Jogos escolares; 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

- Setembro 

 

- Outubro 

 

 

- Novembro 

 

 

 

 

 



 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

 
 

aprendizagem e 

construindo 

alternativas teórico-

metodológicas de 

ensino com foco na 

construção de 

habilidades e de 

competências pelos 

alunos; 

- Promover a 

integração da escola 

respeitando as 

diversidades; 

• Participar e 

colaborar com a 

estratégia de 

matricula. 

• Orientar a direção 

da instituição 

educacional quanto 

à organização das 

turmas; 

 

- palestras; 

- Avaliações internas e 

externas. 

• Orientar os docentes 

quanto ao uso de 

estratégias adequadas 

às necessidades 

educacionais dos 

alunos TFE´s; 

• Analisar as 

atividades propostas e 

o retorno pedagógico 

após colocadas em 

ação.  

• Palestra 

motivacional para 

professores com a 

Pedagoga Suena. 

• Intervenção junto 

aos alunos com 

Orientadora 

educacional, oficina 

sobre o Amor. 

• Dar devolutiva sobre 

as ações 

desenvolvidas, por 
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meio de gráficos, para 

os docentes. 

 

 

 

 
3- 

Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

 

Meta 2 -Garantir o 
acesso universal, 
assegurando a 
permanência e as 
aprendizagens dos 
estudantes a partir 
dos 6 (seis) anos de 
idade ao Ensino 
Fundamental de 9 
(nove) anos, 
assegurando, 
também, a conclusão 
dessa etapa até os 14 
(quatorze) anos de 
idade até o último ano 
de vigência deste 
PDE. 
2.8 – Implantar 
estratégias de 
acompanhamento 
dos estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais, transitórias 
ou não, 
estabelecendo o 
número de 
estudantes por sala 
de acordo com o 
disposto pela 
Resolução CNE/CEB 

- Contribuir para o 

desenvolvimento 

integral do 

educando, de modo 

a superar as 

barreiras que 

prejudicam a sua 

aprendizagem. 

-Contribuir 

efetivamente com o 

processo de ensino-

aprendizagem 

-Promover 

condições de 

acesso, participação 

e aprendizagem do 

estudante com 

dificuldades de 

aprendizagem e 

transtornos 

- Realizar oficinas 

interventivas junto aos 

estudantes dos 4º e 5º 

anos sobre valores; 

- Promover rodas de 

conversa com alunos 

sobre bullying e seus 

efeitos na 

aprendizagem. 

- Realizar intervenções 

junto os alunos 

atendidos, 

individualmente e 

coletivamente, com o 

foco em atividades 

lúdicas que ajudem a 

desenvolver a 

atenção, concentração 

e memória. 

- Rodas de conversa 

com as famílias de 

AEE  

  

- Março. 

 

 

 

- Março. 

 

 

 

- Início em Março. 

 

 

 

 

 

 

- Abril 
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nº 2, de 2001, 
garantindo 
profissional 
qualificado. 
2.12 – Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade 
do atendimento.  
Estratégia 2.14 - 

Reorganizar, por 

meio de amplo 

debate com os 

profissionais da 

educação, o trabalho 

pedagógico, 

buscando melhorar a 

qualidade da  

educação. 

Estratégia 2.22 – 
Fomentar políticas de 
promoção de cultura 
de direitos humanos 
no ensino 
fundamental, pautada 
na democratização 
das relações e na 
convivência saudável 
com toda a 
comunidade escolar; 

funcionais. 

- Identificar, 

conhecer , 

assessorar e 

atender  alunos  

encaminhados  ao 

serviço; 

-Contribuir para o 

desenvolvimento 

integral do 

educando;   

-Desenvolver 

recursos 

pedagógicos , 

juntamente com os 

professores 

regentes,   que 

eliminem barreiras 

no processo de 

ensino-

aprendizagem d0s 

ANEEs; 

-Investigar, 

evidenciar e analisar 

convergências, 

incoerências, 

alunos atendidos pelo 

serviço, sobre como 

ajudar crianças com 

dificuldades de 

aprendizagem.    

-Encaminhar alunos 

com suspeita de 

transtorno para outros 

profissionais 

especializados. 

-Introduzir projeto de 

informática educativa, 

através da plataforma 

educativa: Jclic. 

Público alvo: alunos 

encaminhados para o 

serviço. 

 
-Realizar 

intervenções/ oficinas 

sobre temas focados 

nas necessidades 

indicadas  pelos 

professores.   

-Encaminhar alunos,  

orientar a família 

sobre necessidade 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

- Junho 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 
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Estratégia 2.23 – 

Promover ações de 

prevenção e 

enfrentamento a 

medicalização 

indevida da educação 

e da sociedade, 

buscando entender e 

intervir em diferentes 

fatores sociais , 

políticos, econômicos, 

pedagógicos e 

psicológicos que 

impliquem no 

sofrimento de 

estudantes e 

profissionais da 

educação. 

 

 

conflitos ou avanços 

a partir da análise 

documental e da 

observação das 

práticas escolares; 

- Ressignificar a 

práxis pedagógica 

do professor com 

vistas às 

aprendizagens; 

 

- Revitalizar e criar 

espaços de reflexão 

com e entre 

professores, 

coordenadores 

pedagógicos e 

direção escolar, com 

o 

objetivo de 

promover 

especifica que pode 

estar prejudicando o 

desenvolvimento 

cognitivo do aluno.  

-Realizar intervenções 

com atividades que 

possibilitem verificar 

as possíveis 

dificuldades e as 

potencialidades de 

cada aluno; 

- Realizar atividades 

que valorizem a 

autoestima, 

sentimento de 

pertencimento e de 

capacidade dos 

alunos; 

- Desenvolver com os 

alunos atividades que 

fortaleçam a 

alteridade, autonomia, 

senso comum e viés 

humanístico; 

- Realizar, em parceria 

com os docentes, 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 
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Meta: 2 

Estratégia 2.30 – 

Ampliar as ações do 

Plano de Convivência 

em todas as unidades 

escolares do Distrito 

Federal, com vistas a 

minimizar situações 

de violência escolar 

2.38 – Garantir o 
atendimento aos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais transitórias 
ou não, segundo a 
Resolução CNE/CEB 
nº 2, de 2001, nas 
salas de apoio à 
aprendizagem, 
garantindo a 
presença de 
profissional 
responsável. 
Estratégia 3.18  – 
Implementar políticas 
de prevenção à 
evasão motivada por 
preconceito sob 
qualquer forma de 
manifestação (verbal, 
física, escrita, virtual, 

discussões,  

conscientizações e 

possíveis 

transformações das 

concepções 

orientadoras das 

práticas 

pedagógicas; 

Instrumentalizar a 

equipe escolar e, 

principalmente, o 

corpo 

docente para o 

estudo, 

planejamento, 

operacionalização e 

avaliação de ações 

de ensino 

intencionalmente 

planejadas, por 

atividades que 

promovam a saúde 

física, mental, assim 

como a boa 

aprendizagem e 

respeito a diversidade;  

- Orientar os alunos 

encaminhados quanto 

a um melhor 

aproveitamento em 

relação às atividades 

propostas em sala;  

-Favorecer a 

participação dos 

alunos encaminhados 

em todas as 

atividades 

desenvolvidas na e 

pela escola;  

- Promover palestras 

com psicólogos, 

conselheiros tutelares 

e afins para conversar 

com professores e as 

famílias sobre a 

importância de 

 

- Durante todo o ano 

letivo. 

 

- Agosto/ Setembro. 

 

 

 

- Novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

 
 

psicológica e 
bullying), criando rede 
de proteção contra 
formas associadas de 
exclusão em razão de 
discriminação racial e 
de classe. 
 
 
 

meio de um 

assessoramento 

continuado em 

serviço, no que 

compete ao 

conhecimento 

psicológico e 

pedagógico; 

-Fornecer subsídios 

para que as ações 

escolares ocorram 

tanto 

em uma dimensão 

coletiva quanto 

individual, 

valorizando 

os saberes dos 

professores, suas 

práticas, suas 

identidades  

profissionais, suas 

experiências de 

vida; estimulando a 

inovação 

acompanhar o 

processo de ensino e 

aprendizagem de seus 

filhos. 

- Participar de estudo 

de caso dos alunos 

TFEs. 

• Realizar competição 

com os alunos 

atendidos, na 

plataforma de 

aprendizagem Jclic. 
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dos modos de 

trabalho 

pedagógico. 

- Contribuir para que 

o professor promova 

situações didáticas 

de 

apoio à 

aprendizagem do 

aluno, criando um 

novo foco de análise 

para o processo de 

ensino e de 

aprendizagem; 

- Contribuir para a 

diminuição das 

queixas escolares e 

para 

outras 

manifestações do 

fracasso escolar. 

- Promover 

condições de 

acesso, participação 

e aprendizagem do 

estudante com 

deficiência Visual- - 
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Ressignificar a 

práxis pedagógica 

do professor com 

vistas às 

aprendizagens 

-Garantir o acesso e 

permanência do 

ANEE na escola. 

 

-Apoiar os 

professores na 

execução das 

adequações 

curriculares para 

cada ANEE. 

 

 
 DATA:  

 
______________________________________                                       
Professor (a) da Sala de Recurso Responsáveis 
Matrícula  Assinatura com carimbo 
 
 
________________________________________                                       
Professor (a)da Sala de Recurso Responsáveis 
Matrícula / Assinatura com carimbo 
 
 
________________________________________                                       
Professor (a)da Sala de Recurso Responsáveis 
Matrícula / Assinatura com carimbo 
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________________________________________                                       
Professor (a) da Sala de Recurso Responsáveis 
Matrícula / Assinatura com carimbo 
 
 
________________________________________  
Professor (a) Itinerante 
Matrícula/ Assinatura com carimbo 
 
 
________________________________________  
Professor (a) Itinerante 
Matrícula/ Assinatura com carimbo 
 
________________________________________  
Professor (a) Itinerante 
Matrícula/ Assinatura com carimbo 
 
 
 
________________________________________  
Orientador (a)Educacional Responsável 
Matrícula/ Assinatura com carimbo 
 
 
________________________________________  
Orientador (a)Educacional Responsável 
Matrícula/ Assinatura com carimbo 
 
 
______________________________________ 
Gestor/ matrícula 
Assinatura com carimbo  
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              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO D ISTRITO FEDERAL  
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

 
 

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) – 2019  
 

CRE: SANTA MARIA DF  

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 308 D E SANTA MARIA            Telefone: 3901 -6587 

Orientador(a) Educacional: SHEILA SANTANA DA COSTA                                               Matrícula: 2126931  
                                               VALDEMIR DANIEL DA SILVA BARBOSA                             Matrícula: 212692-3                                                                   

E-mail: mimaxfire@hotmail.com    Telefone: 98165 -2130  
             helenapoderdafe@gmail.com                                                                                                               99251-6689  
              
                                                                                                    

Turno(s) de atendimento: DIURNO  
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Contextualização e caracterização da Unidade Escola r  

Neste campo, deverão ser descritos o breve históric o e diagnóstico da realidade escolar (vide PP)  

O Centro de Ensino Fundamental 308 de Santa Maria, possui um quantitativo de 1.142 alunos; distribuídos em dois turnos, sendo 451 

alunos no matutino e 691 no vespertino. A escola atende hoje o ensino fundamental series iniciais no turno matutino e series finais no turno vespertino. 

O atendimento pelo SOE das series iniciais 1° ao 5° é realizado pela orientadora Sheila Santana da Costa  das series finais 6º ao 9º ano é 

realizado pelo orientador Valdemir Daniel da S. Barbosa, porem os projetos e diversas ações realizada na instituição de ensino contam com a 

participação de ambos.   

É importante informar que o turno matutino e vespertino possui 42 turmas e destas 11 turmas são reduzidas. A escola conta com uma sala 

de apoio aprendizagem para os alunos das séries iniciais e finais (1º ao 9º ano), contanto também com a sala de recurso generalista e especifica. 

Os projetos desenvolvidos na escola para melhorar o desempenho educacional do estudante são: Educação para Vida, Projeto dia “D”  

Leitura, Projeto Interventivo, Projeto Agua, Projeto CID atletismo, Projeto Jogos Interclasse, Feira de Ciências, Festa da Família e Feira Literária. 

Vemos pelos indicadores e índices abaixo que estamos no caminho certo, mas ainda há muito trabalho pelo frente. 

INDICE ANOS INICIAIS ANO FINAIS 

IDEB 2017 5,3 4,3 

EVASÃO 40 52 

   

 

Quando falamos de desafios a serem enfrentados, a IE identificou a fragilidade de leitura e escrita dos anos iniciais e finais, assim traçou se 

um plano para trabalhar de formas pontuais o tema leitura com o projeto dia D. Percebeu se ainda o crescente número de faltas dos estudantes, o que 

causou preocupação, sendo um dos fatores a serem combatidos principalmente nas séries finas antes que a evasão aconteça. Não poderia deixar de citar 

a depressão e automutilação que tem afligido, crianças e adolescentes tornado para instituição de ensino um árduo desafio. 
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Objetivos da Orientação Educacional para 2019  

 
 

• Garantir a inserção de temas relevantes ao processo de aprendizagem na proposta pedagógico; 

• Integrar suas ações ao do professor, como colaboração no processo de aprendizagem e no desenvolvimento do educando; 
• Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas possibilidades de interagir no meio escolar e social, como ser 

autônomo, crítico e participativo;  
• Participar ativamente do processo de integração família/escola/comunidade, realizando ações que favoreçam o envolvimento dos responsáveis 

no processo educativo; 
• Integrar ações do/a Pedagogo-Orientador Educacional com outros profissionais da instituição educacional e instituições especializada. 

 

 
 
 
 
 

Justificativa  

 
As ações destinadas ao mapeamento institucional, tr ansição do 6º ano, hábitos de estudos e assessoria aos 
professores, são justificadas e adequadas às seguin tes metas e estratégias do PDE: 
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Meta 2 
Estratégia 2.12  - Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino Fundamental, atentando 
para as especificidades do (a) estudante de forma a garantir a qualidade do atendimento. 
 
Meta 2 
Estratégia 2.14 –  Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando 
melhorar a qualidade da educação. 
 
 
 
 
As ações destinadas à formação nas coordenações col etivas dos professores e assessoria aos mesmo, são 
justificadas e adequadas às seguintes metas e estra tégias do PDE: 
 
Estratégia 2.35  – Fomentar ações pedagógicas que promovam a transição entre as etapas da educação básica e as fases do 
ensino fundamental e que gerem debates e avaliações entre os profissionais da educação sobre a organização escolar 
em ciclos e a organização do trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação. 
 
As ações destinadas ao, combate ao bullying, social  na escola, combate e prevenção ao suicídio e autom utilação, são 
justificadas e adequadas às seguintes metas e estra tégias do PDE: 
 
Meta 2 
Estratégia 2.20 
Garantir que as unidade escolares de ensino fundamental, no exercício de suas atribuições no âmbito da rede de proteção 
social, desenvolvam ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos de crianças e 
adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso 
indevido de drogas e todas as formas de discriminação) por meio da inserção dessas temáticas no projeto político-pedagógico 
e no cotidiano escolar, identificando, notificando e encaminhando os casos aos órgãos competentes. 
 
Meta 2 
Estratégia 2.30  – Ampliar as ações do Plano de Convivência em todas as unidades escolares do Distrito Federal, com vistas a 
minimizar situações de violência escolar. 
 
Meta: 3 
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Estratégia 3.18  – Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito sob qualquer forma de manifestação 
(verbal, física, escrita, virtual, psicológica e bullying), criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão em razão 
de discriminação racial e de classe. 
 
Meta 7 
Estratégia 7.7 – Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à 
formação dos profissionais de educação para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar 
dotado de segurança para a comunidade. 

 
 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

Mapeamento 

Institucional 

- Análise de documentos 
escolares referentes ao 
serviço e a vida escolar 
dos alunos 
encaminhados; 
- Análise dos motivos que 
levaram os professores a 
encaminhar alunos para o 
SEAA;  
- Reunião com a equipe 
de direção (Apresentação 
do Plano de Ação Anual); 
- Reunião com a 
coordenação; 
- Participar de discussão 
e análise do PPP da 
escola; 

Secretario, SOE e direção 1º bimestre Equipe gestora  
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*Levantamento do 
quantitativo de turmas 
ofertadas e quantidade de 
alunos ANEEs. 
*Providenciar os 
seguintes instrumentos: 
Livro ata do soe, caderno 
de protocolo, registro de 
atendimento, fichas de 
encaminhamento para o 
soe, comparecimento do 
responsável e outros 
profissionais . 
*Verificar as pastas de 
cada aluno em 
acompanhamento. 
• Análise de 

documentos 
(regimento escolar, 
PPP da escola, 
portarias SEDF) para 
nortear as ações. 

Elaborar o plano de 

ação anual do SOE. 

Assessoria aos 

professores 

• Apresentação da 
dinâmica de trabalho, 

• Ações articuladas com 
demais serviços, 

• Participação semanal na 
coletivas, 

• Orientação e devolutiva 
a respeito dos alunos 
encaminhados, 

• Mediação de conflitos, 

Professores, 

coordenadores, 

supervição 

Durante o ano Professores, Direção, 

EEAA, Sala de Recurso 

Ação junto aos 

professores 
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• Desenvolvimento de 
temas reflexivos para os 
professores, 

• Roda de conversa  

Transição para o 6º ano • Rode conversa; 
• Apresentação dos 

professores do 6º ano; 
• Apresentação da grade 

curricular do 6ºano. 
• Apresentação da 

dinâmica de 
funcionamento do 
fundamental II 

Estudantes 5º e 6º anos, 

professores, SOE 

4º bimestre Professores dos 5º e 6º 

anos 

Ação junto aos 

professores e estudantes 

Hábitos de estudos • Proporcionar ao aluno 
uma rotina de estudo 
para um melhor 
desempenho na 
aprendizagem; 

• Quadro semanal de 
horários de estudos. 

 

Estudantes 4º, 5º e 6º 

anos 

Durante o ano Professores Ação junto a família, 

professores e estudantes 

Bullying não é 

brincadeira 

• Fomentar debates, 
palestras, no combate 
ao bullying, preconceito 
e qualquer tipo de 
discriminação; 

• Orientar os alunos de 
forma coletiva e/ou 
individual sobre as 
consequências das 
atitudes 
preconceituosas e 
discriminatórias dentro 
e fora do contexto 

Estudantes 1º ao 9º ano Durante o ano Professores, Escritores, 

Batalhão Escolar, 

Universidades, Conselho 

Tutelar  

Ação junto estudantes e 

professores 
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escolar;  
• Medir conflitos entre os 

estudantes. 

 

      

Social na escola • Distribuir cartilha 
e informativos fornecidos 
pelas redes sociais para 
orientar os alunos e as 
famílias; 
• Corte de cabelo,  
• Palestras sobre 
alimentação saudável, 
higiene bucal, cuidados 
com o corpo e prevenção 
ao abuso infantil; 
• Aplicação de 
flúor; 
• Instrução sobre 
primeiros socorros. 

 

Toda comunidade 

Escolar 

Durante o ano Universidade, Senai, 

Posto de Saúde, 

Conselho Tutelar, Corpo 

de Bombeiro  

Ação junto estudantes, 

professores, 

responsáveis e demais 

funcionários. 

Combate e prevenção a 

automutilação 

• Palestras sobre 
prevenção ao suicídio e 
automutilação, 
• Roda de conversa 
com estudantes; 
• Distribuição de 
folder abordando o 

Estudantes do 5º ao 9º 

ano, professores, direção, 

Durante o ano Universidades, Posto de 

Saúde, Conselho Tutelar, 

CVV, SIAPE, 

professores, Deus 

Ação junto aos 

estudantes, professores e 

família  
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assunto. 
• Orientação aos 
pais e responsáveis,  
• Encaminhamento 
a outros profissionais 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: ____/____/_____ 
 

           
              

______________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 

_____________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com carimbo

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO:  incluir como anexos os projetos elabor ados e 
desenvolvidos pela Orientação Educacional 
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PROFESSORES READAPTADOS 
 

PLANO DE AÇÃO 2019 
 

PROFESSORES: ILMA Aparecida Gonçalves, Maria Jaquel ine De Oliveira Cammarota 
 JOSÉ LOPES da Silva Filho 
 
 

 OBJETIVOS GERAIS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   AÇÕES  C RONOGRAMA 
  
 
  Contribuir para a otimização 
dos trabalhos pedagógicos da 
escola em parceria com a 
supervisão e coordenação 
pedagógica. 
 
  Desenvolver ações educativas 
no cotidiano dos espaços 
educativos e nas rotinas 
pedagógicas, 

  Propor melhor aproveitamento do 
tempo e das atividades 
desenvolvidas nas coordenações; 
  Possibilitar o bom andamento e 
agilidade dos materiais 
pedagógicos para os professores 
nas coordenações; 
  Reintegrar os profissionais 
readaptados; 
  Contribuir para a formação 
continuada; 
   Estimular no desenvolvimento de 
práticas coletivas da unidade 
escolar. 
  

 Reproduzir material 
pedagógico; 
 Organizar, selecionar e 
distribuir materiais 
pedagógicos de acordo com 
os planejamentos; 
  Registrar todos os materiais 
utilizados pelos professores e 
demais servidores; 
  Desenvolver ações de 
seletividade do material; 
  Participar das coordenações 
pedagógicas e apresentar 
sugestões sobre materiais 
pedagógicos utilizados dentro 
dos projetos da escola e aula 
em geral; 
  Assegurar que todos os 
recurso materiais necessários 
e planejados sejam agilizados 
em tempo hábil. 
  Atendimento à comunidade 
escolar em atividade 
complementares e de apoio 
administrativo; 

  Durante todo o ano 
letivo. 
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REGIMENTO UNIFICADO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 
SANTA MARIA 
 

I- HORÁRIOS, ENTRADA E SAÍDA 
 
Artigo 1-É direito do estudante ter acesso à uma escola de 
qualidade, com a carga horária prevista em lei;  
Artigo 2-É dever do estudante comparecer pontual e 
assiduamente às atividades escolares;  
§ 1 – Em todos os turnos, os portões serão abertos quinze (15) 
minutos antes do início do turno: Matutino: 07h15 às 07h30 e 
Vespertino: 13 às13h15.  
§ 2 – A entrada e saída serão feitas pelo portão central, o portão lateral é 
destinado para os carros.  
§ 3 – Os alunos poderão circular nos corredores somente durante o 
intervalo.  
§ 4 – Quando necessitar de se ausentar das atividades escolares ou de 
saída antecipada, o estudante ou seu responsável deverá solicitar 
autorização junto à Direção, que fará os encaminhamentos necessários;  
§ 5- Será mantido rígido controle para entrada de pessoas que não esteja 
em horário de aula no interior da escola. Para tanto, será exigido um 
documento de identificação, que deverá ser obrigatoriamente apresentado 
na portaria;  
§ 6-  Será  permitido,  em casos  excepcionais,  o  atraso  máximo  de  15  
(quinze) minutos. Quando o estudante ultrapassar a quantidade de (03) 
três atrasos seguidos ou alternados, somente será permitida sua entrada 
na escola se acompanhado pelos pais ou responsáveis;  
§ 7- O retorno do estudante é de responsabilidade da família, que deverá 
respeitar os horários definidos pela escola. 
 

II- IDENTIFICAÇÃO 
 
Artigo 3- O uso do uniforme pelo estudante é imprescindível para facilitar 
sua identificação no ambiente escolar; 

 
§ 1 – Em todos os turnos, é vedado que os alunos retirem a camiseta do 
uniforme após a entrada na escola;  
Artigo 4- O estudante deverá trajar-se com vestimenta condizente ao 
ambiente escolar, sendo proibido o uso de minissaias, short curtos, top, 
roupas transparentes e decotadas. É recomendável o uso de calça jeans 
por oferecer conforto e segurança:  
§ 1 – O uso de vestimenta adequada para a prática de Educação 
Física é obrigatório, o que compreende o uso de tênis e roupas que 
permitam os movimentos exigidos pela aula:  
§ 2 – Somente em dias que o clima justifique será aceito o uso de 
outras roupas por cima do uniforme;  
§ 3 – É permanentemente proibida qualquer alteração da camisa 
do uniforme quanto à cor, modelo ou escrita. Caso isso ocorra os 
responsáveis serão comunicados e o aluno terá que adquirir outra 
camiseta;  
§ 4 – O aluno que frequentar aula de reforço no período contrário 
deverá vir uniformizado e trajando roupa de acordo com o 
regimento escolar;  
§ 5 – Em casos excepcionais, o estudante poderá entrar na escola 
sem o uniforme, se acompanhado dos pais/responsáveis e 
mediante justificativa junto à Direção da escola;  
§ 6 – Não será permitida a entrada de pessoas com trajes 
inadequados, animais, bicicletas, fumando, patins, skate, etc.  
§ 7 – De acordo a Lei Nº 9.294, de 15 de julho de 1996, é proibido 
fumar no interior de repartições públicas;  
§ 8 – Não será permitida a entrada da comunidade em sala de aula 
sem prévia autorização da Direção;  
§ 9 – Não é permitido o uso de boné nas dependências da escola, 
exceto, na aula de educação física. 
 

III- MATERIAL ESCOLAR E LIVRO DIDÁTICO  
Artigo 5- É direito do estudante receber os livros didáticos para o 
ano letivo, fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático do 
Ministério da Educação; 
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Artigo 6 – É dever do estudante trazer os livros didáticos para a 
utilização em sala de aula, bem como conservá-los e 
responsabilizar-se pela devolução ao final do ano letivo.  
§ 1 – O estudante deverá trazer todo o material exigido para as 
aulas , zelar e se responsabilizar por seus objetos de uso pessoal, 
dentro e fora da sala de aula. A Escola não se responsabilizará em 
caso de perdas ou danos. 
 
IV-APARELHOS ELETRÔNICOS 
 
Artigo 7 – É expressamente proibido o uso de aparelho celular e eletro-
eletrônicos em sala de aula. Excepcionalmente poderá deixar o celular no 
modo silencioso, em caso de emergência, após autorização do professor 
(no caso de alunos). No caso de professor, o mesmo deverá mantê-lo no 
modo silencioso. Cada um é responsável pelos seus pertences. 
 
V – PORTE DE ARMAS E DROGAS 
 
Artigo 8 – Visando a segurança, a saúde e a integridade física da 
comunidade escolar, é proibido ao estudante portar armas de fogo, 
objetos cortantes ou substancias entorpecentes de qualquer ordem, além 
do uso de explosivos e de quaisquer materiais que representem perigo 
para si mesmo e para os outros, bem como armas de brinquedo. 
 
VI – LANCHE 
 
Artigo 9 – É direito do estudante receber lanche de qualidade e ter 
conhecimento do cardápio semanal de merenda.  
§ 1 – É direito do estudante usufruir dos serviços prestados pela 
cantina comercial somente no horário do intervalo;  
§ 2 – O estudante não poderá lanchar durante as aulas, exceto no 
horário específico;  
§ 3 – É expressamente proibido brincadeiras, desperdício e 
descaso com a merenda escolar e utensílios. 

 
VII – USO DO BANHEIRO E DOS BEBEDOUROS 
 
Artigo 10 – É direito do estudante utilizar banheiros e bebedouros 
sempre limpos e conservados, de acordo com a normatização de 
cada escola.  
§ 1 – Fica estipulado como regra que o aluno poderá ausentar-se 
da sala em horário de aula somente, para ir ao banheiro e/ou 
bebedouros, no 2º e 5º horários no diurno e qualquer horário no 
noturno, podendo o professor liberar o aluno em outros horários, 
quando em casos excepcionais, sendo permitido sair apenas um 
aluno por vez.  
§ 2 – Em períodos de estiagem, serão tomadas medidas 
alternativas;  
§ 3 – É vedado ao aluno que se ausente por um período muito 
longo da sala de aula (mais que cinco minutos), ainda que esteja 
com a autorização do professor;  
§ 4 – É vedado ao aluno que se ausente da sua sala para ir 
resolver problemas pessoais em outra sala;  
Artigo 11 – Fica estipulado o tempo de dois minutos para a troca de 
sala. Após esse tempo, o professor não permitirá o acesso dos 
alunos retardatários que deverão se encaminhar à Coordenação 
Disciplinar para os encaminhamentos cabíveis. A chamada deverá 
ser feita pelo professor após o término do tempo estipulado. 
 
VIII- DEPREDAÇÃO  DO PATRIMÔNIO, LIMPEZA  E 
CONSERVAÇÃO 
 
Artigo 12- Toda comunidade escolar deverá zelar pela limpeza e 
conservação das instalações, dos equipamentos e dos materiais 
existentes na escola.  
Artigo 13- O estudante, ou seu responsável, deverá 
responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da 
escola; 
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§ 1 – Conforme expresso no Código Penal do Caput do artigo 163, 
o aluno que pichar o prédio ou a mobília será convocado a reparar 
o dano causado, arcando com o ônus. O não cumprimento desse 
item acarretará no encaminhamento à justiça comum, que qualifica 
este crime como inafiançável. 
 
IX – RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
 
Artigo 14 – É direito do estudante ser respeitado em sua dignidade 
humana e valorizado em sua individualidade por todos os membros 
da comunidade escolar.  
Artigo 15 – Os professores atenderão os pais ou responsáveis no 
turno contrário a aula, ou seja, nos dias específicos de sua 
coordenação.  
§Excepcionalmente o Pai ou Responsável poderá ser atendido pelo 
professor no horário de aula, desde que acompanhado de um 
membro da direção.  
Artigo 16 – O estudante deverá respeitar e tratar com cordialidade 
todos os membros da comunidade escolar.  
Artigo 17 – É proibida a prática de bullying, cyberbullying, racismo, 
homofobia e qualquer discriminações por parte de toda 
comunidade escolar. A ocorrência de tais atos deverá ser 
comunicada à Direção, que tomará as providências cabíveis. 
 
X- AVALIAÇÃO 
 
Artigo 18 – É direito do estudante conhecer as Diretrizes de 
Avaliação da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ter 
ciência do currículo em vigor;  
§ 1 – É direito da comunidade escolar participar e ter acesso ao 
Projeto Político Pedagógico da Escola; 

 
§ 2 – É direito do estudante conhecer os critérios adotados pelo 
professor no processo avaliativo e conhecer o resultado de seu 
desempenho escolar. 
 
XI- ASSIDUIDADE 
 
Artigo 19- É direito dos responsáveis serem informados sobre a 
frequência e do rendimento do estudante. Para tanto os 
pais/responsáveis deverão manter endereço e telefone 
devidamente atualizados na Secretaria da Escola:  
Artigo 20 – Será considerada, para fins de promoção do aluno, a 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de 
horas letivas estabelecido para o ano letivo, sendo computados 
também os exercícios domiciliares amparados por Lei.  
§ 1 – O aluno que, por motivo justo, faltar a qualquer atividade 
pedagógica, deverá apresentar à Direção da escola a justificativa 
em até 5 (cinco) dias letivos após o ocorrido.  
§ 2 – O estudante, assegurado por atestado médico, tem o direito 
às avaliativas, desde que informe à escola em tempo estabelecido 
pela escola. 
 
XII – TRNSPORTE ESCOLAR 
 
Artigo 21 – O estudante que utilizar transporte escolar deve cumprir 
as mesmas obrigações e possuirão os mesmos direitos dos 
demais, devendo assim respeitar os horários estabelecidos pela 
Escola.  
§ 1 – A escola se isenta de qualquer responsabilidade referentes as 
transporte escolar particular. 
 
XIII – SANÇÕES 
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Artigo 22 – Ao estudante, cujo comportamento não for condizente com o regimento, serão aplicadas as seguintes medidas:  
I – advertência oral; 
II – advertência escrita;  
III – suspensão, com tarefas escolares de, no máximo, três dias letivos, e/ou com atividades alternativas na instituição educacional; IV – 
transferência por comprovada inadaptação ao regime da instituição educacional, quando o ato for aconselhável para a melhora do 
desenvolvimento do aluno, da garantia de sua segurança e de outros.  

§ 1 – As sanções podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da gravidade ou reincidência da falta.  
§ 2 – Ao aluno que sofrer as sanções, implicando perda de provas, testes, trabalhos, será dada oportunidade de realizá-los após seu 

retorno às atividades escolares.  
Artigo 23 - Conforme versa o Regimento Escolar das Instituições Públicas de Ensino do Distrito Federal, o não cumprimento desta 
normatização interna no todo ou nas partes será punido segundo a gravidade ou reincidência. 
 
XIV – GERAIS 
 
Artigo 24– A turma que desejar organizar confraternização, deverá fazê-la uma vez, ao término de cada semestre, com data pré determinada, 
observando os critérios a seguir:  

§1 – Ter um professor responsável (o conselheiro da turma) que deverá permanecer na sala do início ao fim da festa, pois caso a Direção 
encontre a sala sem professor, a festa será encerrada. 

§ 2 – Não será permitida a utilização de bebidas alcoólicas, drogas e afins.  
§ 3 – O som de uma sala/festa jamais poderá atrapalhar outra 

sala. 
§ 4 – O horário da festa será divulgado previamente.  
§ 5 – Não será aceita a presença de membros da comunidade externa à escola, ainda que seja criança. 
§ 6 – Mesmo em dias de festa o aluno deverá vir uniformizado. 
§ 7 – As salas deverão ser entregues limpas e organizadas.  
§ 8 – Não será permitido movimentação que atrapalhe o desempenho das aulas antes do dia ou da hora especificados. Artigo 25 – A 

mudança de turma só poderá ser realizada mediante solicitação da Direção ou do Conselho de Classe desta Unidade Pública de Ensino.  
Artigo 26 – Nas dependências desta Unidade Pública de Ensino, é vedada à permanência de pessoas não matriculadas (sem autorização), 
inclusive crianças. 
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XV – AGENDA ESCOLAR 
 

• A agenda poderá ser adotada pela Escola. 
 
“Uma escola de qualidade depende do esforço de cada um de nós.” 
 

A Direção 


