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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
 

A Proposta Pedagógica, aqui apresentada, foi construída por meio de          

questionários aplicados à comunidade escolar e com a contribuição direta e/ou           

indireta de estudantes, pais, professores e demais servidores da escola, envolvendo           

a participação em reuniões, coordenações e durante a semana pedagógica. 

A missão do CEF 405 descreve os valores que a comunidade escolar almeja             

e as expectativas que têm em relação à aprendizagem dos alunos. 

O tópico “objetivo geral” abrange o que a escola pretende alcançar em todas             

as modalidades, tanto na parte pedagógica, como na administrativa. Já os “objetivos            

específicos” abordam as áreas principais a serem trabalhadas e as prioridades de            

acordo com a realidade vivida pela comunidade escolar. 

O título “Historicidade da Escola” faz uma descrição da escola, de suas            

equipes e informa sobre as funções específicas de cada profissional. 

Já as concepções teóricas falam sobre as diretrizes e as bases           

teórico-filosóficas da Proposta Pedagógica da escola. 

A proposta curricular da escola apresenta a organização, os conteúdos          

bimestrais de cada ano de acordo com o Currículo em Movimento da Educação             

Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e conforme os projetos da             

instituição de ensino. 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem descreve as formas de         

avaliação aplicadas pelos docentes como instrumentos de acompanhamento ao         

decorrer do processo de ensino e aprendizagem da escola. 

O Plano de Ação apresenta as estratégias de trabalho e sistematiza as ações             

e os projetos a serem desenvolvidos durante o ano letivo. 

O acompanhamento, controle e avaliação da Proposta Pedagógica        

descrevem de que forma ocorrem as avaliações, quais as estratégias utilizadas e            

como é feita a apreciação dos resultados. 

 
 



 
 

O tópico “projetos específicos” apresenta a relação dos projetos         

desenvolvidos durante o ano letivo pelos professores, incluindo depoimentos e          

avaliação. 

As referências bibliográficas relacionam-se às fontes utilizadas na pesquisa         

de elaboração da Proposta Pedagógica aqui apresentada. 

Na conclusão do projeto foram anexados todos os projetos específicos e           

disciplinares do Ensino Fundamental (Anos Finais) e EJA / 3º Segmento, além disso             

foram anexados os planos de ação da Coordenação Pedagógica, SOE, Sala de            

Recurso e Educação Integral. 

 

HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

O Centro de Ensino Fundamental 405 foi criado pela Resolução 6.209 de            

Março de 1998 CD-FEDF, para oferecer o Ensino Fundamental com início de suas             

atividades em 01 de abril de 1998. 

A escola era uma grande construção em meio a vários barracos de madeira             

de uma invasão de terra; famílias desesperadas pelo sonho de obter sua casa             

própria se arriscavam a todo custo.  

Aos poucos a invasão foi se desmanchando e as condições mínimas de            

sobrevivência foram melhorando; hoje, percebe-se que boa parcela da comunidade          

tem um poder aquisitivo melhor. As casas melhoraram, hoje são de alvenaria, mas             

ainda há muitos alunos que enfrentam não só dificuldades financeiras, como           

também convivem em um grupo familiar desestruturado, o que tem refletido em            

baixo desenvolvimento de aprendizagem na escola.  

Esse é o nosso maior desafio. Muitos alunos dependem financeira e           

exclusivamente da ajuda do governo. A escola foi criada devido à necessidade de             

atendimento às crianças da invasão. Inicialmente a escola atendia o Ensino           

Fundamental anos iniciais e finais e EJA (noturno), e, a partir de 2008, passou a               

 
 



 
 

atender somente o Ensino Fundamental nos anos finais e EJA / Terceiro Segmento             

(noturno). 

Como toda e qualquer estratégia a ser implantada, é necessário a           

identificação dos problemas, nesse sentido, é imprescindível a elaboração de uma           

avaliação diagnóstica com todos os estudantes, com o intuito de identificar as            

defasagens existentes, sempre que for necessário.  

A defasagem gera desmotivação, falta de afinidade com a matéria ou           

professor, reprovação, evasão etc. É possível, ainda, avaliar a inadequação da           

didática empregada pelo professor, falta de compromisso, desmotivação, falta de          

recursos, afinidade com a turma, e também, a procura do aprimoramento das            

metodologias aplicadas. 

Entretanto, o CEF 405 sempre buscou, e busca, meios de melhorar o            

processo de ensino e aprendizagem direcionado a todos os alunos. A partir de 2006,              

implantou a sala de recurso com objetivo de melhorar os preceitos da escola             

inclusiva. 

No ano de 2009, implantou-se o projeto da escola integral, que hoje tem             

contribuído de forma efetiva com o desenvolvimento de alguns projetos para           

melhorar, ainda mais, a qualidade de ensino e aprendizagem de nossos estudantes. 

Em 2017, foi inaugurada a sala de leitura com o objetivo de desenvolver e              

reforçar o hábito de leitura nos estudantes de todos os anos, principalmente,            

naqueles que possuem falta de pré-requisito. 

A escola possui 15 salas de aula, 1 cantina com depósito de alimentos, 1              

depósito para materiais pedagógicos, 1 copa e 1 banheiro para os servidores            

terceirizados, 1 banheiro para os servidores da cantina, 2 banheiros para os alunos,             

sendo 1 feminino e 1 masculino, 2 banheiros para os professores e demais             

servidores, sendo 1 feminino e 1 masculino, 1 banheiro para deficientes, 1 sala de              

apoio da direção, 1 sala para o SOE, 1 Sala de Recursos, 1 laboratório de               

informática, 1 sala para os professores, 1 copa para os demais servidores, 1 sala              

para a coordenação, 1 sala para a Direção, 1 sala para a Supervisão Administrativa,              

1 Secretaria, 1 Sala de Leitura, 1 sala para a Educação Integral, 1 lanchonete              

 
 



 
 

desativada, 1 quadra de esportes coberta, área de estacionamento interno e uma            

área onde se localiza a horta da escola. 
 

 

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

Educar crianças, jovens e adultos na sua totalidade, contribuindo para a           

formação integral do ser humano, preparar o estudante para o mundo do trabalho,             

formando cidadãos capazes de enfrentar novos desafios do mundo contemporâneo,          

tomando consciência de suas raízes históricas e de suas produções culturais.  

Para concretizar essa missão / função social e alcançar os objetivos e as             

finalidades, a Proposta Pedagógica do CEF 405 procura sempre renovar tanto a            

forma, quanto a estrutura.  

Foram, porém, revitalizados, enriquecidos e completados com a nova visão de           

gerenciamento no que diz respeito ao administrativo e ao pedagógico. Assim, o CEF             

405 reveste-se da nova visão de escola, da missão de educar, da importância do              

método no processo de ensino e de aprendizagem.  

O desafio é fazer a passagem do modelo de escola centrado nas informações             

e no papel do professor, para o novo, em que o estudante e a produção do                

conhecimento passam a ocupar o centro do processo. Nesse novo modelo, o            

professor continua sendo agente muito importante, indispensável, mas com o papel           

de orientar, coordenar, liderar e gerenciar as informações para que elas sejam            

matéria-prima da construção do conhecimento, que será cooperativa e acontecerá          

por intermédio dos alunos e mediação dos profissionais da educação. 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

O conhecimento da realidade escolar é de suma importância para o bom            

desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas da escola. É por meio desse          

 
 



 
 

conhecimento que a proposta curricular, sob a ótica da PP, que a escola toma seus               

direcionamentos a fim de alcançar resultados significativos ao decorrer do processo           

de ensino e aprendizagem. 

Como instrumento de aquisição de conhecimento da realidade sociocultural         

das famílias e do contexto cultural e econômico, a escola tomou a liberdade de              

aplicar um questionário, com autorização dos pais/responsáveis, durante a primeira          

reunião pedagógica para assimilação de conhecimentos relevantes a serem         

constituídos no decorrer de nossa proposta curricular. 

O questionário foi constituído com 20 questões fechadas e 3 de           

levantamento de sugestões/críticas para análise e reflexão da prática pedagógica.          

Participaram da amostra 150 membros. 

Os resultados obtidos, das questões selecionadas como amostras,        

apresentaram as seguintes informações: 

 

 

 

Em análise do grau de escolaridade dos pais ou responsáveis que           

representam as ações de acompanhamento no contexto familiar de nossos alunos,           

obtivemos as seguintes respostas: 22,5% dos pais/responsáveis apresentaram que         

possuem o ensino fundamental incompleto. 

 
 



 
 

13,2% dos participantes da pesquisa demonstraram que concluíram o ensino          

fundamental e 2,9% não têm o ensino fundamental, enquanto que 0,7% do universo             

da amostragem estão concluindo o ensino fundamental. 

Em relação ao ensino médio, 26% completou o ensino médio, 13% não            

concluíram o ensino médio e 20,2% estão cursando o ensino médio. Enquanto que             

9,4% mostraram que têm ensino superior completo, 1,4% está cursando e 8,7% tem             

o ensino superior incompleto. 

Considerando os resultados, ficou claro que a escola deve considerar que           

nem todos os pais ou responsáveis possuem condições de acompanhar e auxiliar            

o(a) filho(a) na realização de atividades extracurricular. Porém, caberá a escola           

direcionar encaminhamentos instrumentais que facilitem e ajudem na realização das          

atividades diárias que melhorem o desempenho social, cognitivo e afetivo. 

No gráfico seguinte, conforme os resultados obtidos com a aplicação do            

questionário, foi possível obter uma visualização de quantas pessoas compõe o           

quadro familiar de nossos alunos. 
 

 
 
 
  Resultados: 

Famílias com até 2 pessoas = 4,8% 

 
 



 
 

Famílias com até 3 pessoas =22,8% 
Famílias com até 4 pessoas = 29,5% 
Famílias com até 5 pessoas = 15,2% 
Famílias com até 6 pessoas = 17,2% 
Famílias com mais de 6 pessoas = 10,5% 
 

Conforme resultados, tomamos o conhecimento que 57,1% da amostragem         

do total de 150 pais ou responsáveis pelos alunos o quadro familiar varia de 2 a 4                 

pessoas, incluindo o(s) filho(s). 32,4% dos resultados demonstrou que o quadro           

familiar possui de 5 a 6 pessoas, enquanto que 10,5%constitui-se acima de 6             

pessoas. 

Conhecimento este que serve como base de informações que mostram que,           

apesar da baixa escolaridade das famílias, conforme primeiro gráfico, de certo modo            

transparece um controle do índice de natalidade, possivelmente por influência da           

baixa situação socioeconômica da família. 

 

 

 

 

Como continuidade, 76,5% dos participantes da pesquisa demonstraram que         

os filhos têm acesso a internet no ambiente familiar, e 23,5% indicaram que seus              

filhos não têm acesso a internet no cotidiano familiar. Logo, esses dados servem             

para que a escola procure dosar os meios de pesquisa extraescolar, de modo que              

todos tenham as mesmas condições de acesso ao conhecimento. 

 
 



 
 

 

 

 

Quanto a renda familiar, ficou constatado durante a pesquisa que 61% dos            

participantes do diagnóstico vivem com um salário mínimo, de modo que 33,3%            

sobrevivem com uma renda familiar que varia de dois a três salários mínimos e 5,7%               

vivem com uma renda mensal acima de três salários mínimos. Por estes  

resultados, a escola consegue compreender, hipoteticamente, que apesar do baixo          

grau de escolaridade da família, na sua maioria, a renda mensal pode ser uma das               

razões que contribui para conscientização da constituição familiar com um número           

médio de 04 a 06 membros por família, o que já é um aprendizado de sobrevivência                

e conscientização. 

 

 

 
 



 
 

 

A pesquisa demonstrou que 40,6% dos participantes da pesquisa         

demonstraram que o chefe de família gira em torno somente da mãe, e 44,3% a               

família se constitui no modelo tradicional de família, em que os filhos convivem com              

o pai e a mãe. 0,9% responderam que os filhos convivem apenas com a figura do                

pai, e 14,2% dos alunos convivem com outros membros da família, não tendo como              

responsáveis a figura do pai nem da mãe. 
 

  Neste outro gráfico, temos a representação do tipo de moradia dos 
entrevistados: 

 

 

 

Em relação à participação dos responsáveis na vida escolar de seus filhos,            

foram apresentados os seguintes resultados:  

 
 



 
 

 

 

Foi verificado que 2% dos responsáveis não tem muito tempo para           

acompanhar os estudos dos filhos. 1,2% desses responsáveis tem tempo, mas não            

tem paciência para estarem acompanhando os estudos dos filhos. Apenas 9,2% dos            

responsáveis acompanham seus filhos verificando o dever de casa. 18,5% dos           

responsáveis ajudam seus filhos ás vezes com o estudo e 69,5% sempre estão             

acompanhando os estudos dos filhos.  

 

 

 

 
 



 
 

Em relação à frequência dos responsáveis à escola, foi verificado que 68,3%            

dos responsáveis participam da vida escolar de seus filhos e sempre que podem             

estão indo à escola para obter informações. 30% dos responsáveis admitem           

comparecer à escola apenas nas convocações das reuniões e 1,7% dos           

responsáveis não comparecem à escola.  

 

 

 

A grande maioria dos responsáveis 95,2%, acreditam que a participação          

deles junto à escola pode melhorar o desempenho escolar dos seus filhos.  

 

 

 
 



 
 

 

 

Outro questionamento levantado foi de verificar a percepção da função da           

escola pelos responsáveis dos alunos. Obtivemos que 41,7% acreditam que a           

principal função da escola é ensinar o exercício da cidadania. 36,1% dos            

responsáveis responderam que a principal função da escola é ensinar a ler, escrever             

e fazer cálculos. 19,4% disseram que ensinar a conviver com outras pessoas seria a              

principal função da escola e 2,8% responderam que a principal função da escola é              

ensinar uma profissão. 

 

 

 
 



 
 

 

Em relação ao projeto pedagógico da escola, 51,8% dos responsáveis          

responderam que conhecem, enquanto 48,2% responderam não ter conhecimento         

sobre o mesmo. 

 

 

 

47,3% dos responsáveis entrevistados responderam que participam ás        

vezes dos projetos realizados na escola que permitem o acesso deles. 43,6%            

disseram que sempre participam dos projetos e 9,1% dos responsáveis não           

participam porque os trabalhos deles não permitem essa participação. 

 

 

 
 



 
 

72,1% dos entrevistados classificam a escola como boa. 23,1%         

consideram a escola excelente e 4,8% classificam a escola com ruim.  

 

O Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas oferece           

no período noturno a modalidade EJA – 3º segmento – 1ª, 2ª e 3ª etapas. Atende                

jovens e adultos da comunidade, e tem matriculado cerca de 600 alunos que são              

divididos em 4 turmas de 1ª etapa, 4 turmas de 2ª etapa e 4 turmas de 3ª etapa,                  

totalizando 12 turmas.  

Nossos alunos são carentes de investimentos econômicos e culturais na          

comunidade. 

Grande parte desses educandos apresenta defasagem na aprendizagem, por         

terem parado de estudar na faixa-etária que era propícia ao desenvolvimento da            

mesma, assim regressam aos estudos para sua melhor formação e compreensão e            

buscam na EJA uma continuação, uma forma de socializar e construir novos saberes             

de acordo com suas necessidades.  

Há uma heterogeneidade no que se refere aos aspectos econômicos, sociais           

e culturais, já que a comunidade é advinda de várias localidades. A maioria já tem               

um emprego e família constituída e busca na escola um complemento para melhoria             

de vida profissional e social. 

O CEF 405 do Recanto das Emas aplicou um questionário para seus alunos             

do 3º Segmento da Educação de Jovens e Adultos visando conhecer a situação             

presente para planejar ações voltadas para a necessidade de nossos estudantes. 

Na investigação, foram utilizadas técnicas de análise documental,        

observação e entrevista. Analisou-se a dinâmica do processo educativo no seu           

dia-a-dia, no intuito de perceber como se dão as relações internas da escola.  

A análise dos dados levantados ajudou a esclarecer aspectos institucionais,          

permitindo assim, melhorar o atendimento aos alunos matriculados no 3º Segmento           

da Educação de Jovens e Adultos.  

 
 



 
 

A partir dos dados coletados buscou-se atender às necessidades prementes 

dos estudantes. Uma escola dinâmica, organizada que ofereça ensino voltado para a 

realidade dos estudantes/trabalhadores.  

Constataram-se com o questionário que a maioria dos nossos alunos do           

noturno é morador do Recanto das Emas, apesar de termos alunos de outras             

cidades satélites, e que a escolha por esta escola se deu devido à proximidade com               

suas residências. A maioria possui idade entre 18 e 25 anos e oriundos do              

Centro-oeste mesmo.  

Foi verificado que a maior parte dos alunos não exercem nenhuma atividade            

profissional. Os discentes declararam que o maior motivo que os fizeram parar de             

estudar foi a incompatibilidade do horário de aula com o trabalho.  

A avaliação da escola e do ensino foi considerada boa pela maioria dos             

alunos que veem no retorno à escola uma melhoria de vida e esperam que o término                

do Ensino Médio lhes proporcione uma nova possibilidade no mercado de trabalho. 

Também foi solicitado que os alunos sugerissem melhorias para o ensino.           

Dentre as sugestões dos estudantes destacaram-se: a criação de um laboratório de            

Ciências e de uma biblioteca, o funcionamento diário do laboratório de Informática e             

que a escola proporcione mais atividades culturais. 

Segue abaixo os resultados do diagnóstico da EJA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a leitura dos dados acima, a escola toma um conhecimento prévio do             

modo de vida tanto social, econômico quanto cultural das famílias dos alunos do             

CEF 405, o que nos ajuda a pensar em um currículo escolar que possa contribuir               

para o desenvolvimento crítico-social de nossos alunos e alunas. 

 
 



 
 

O caráter aberto e flexível do estudo facilitou a percepção dos aspectos            

específicos da realidade contextual pesquisada, propiciando à equipe do CEF 405,           

envolvida no processo, a oportunidade de construir um projeto pedagógico que           

deverá nortear as ações a serem desenvolvidas para essa comunidade.  

Assim, quando se trata de uma educação voltada para o desenvolvimento           

de competências significa que essa abordagem está centrada na ação: os           

conhecimentos se constituem em recursos, frequentemente determinantes, para        

identificar e resolver problemas, para preparar e para tomar decisões. 

Nesse caso, importa destacar que este estabelecimento de ensino busca          

selecionar, articular, trocar informações e construir conhecimentos por meio da          

utilização, na maioria de suas ações educativas, da Pedagogia de Projetos por meio             

de projetos coletivos e parcerias com instituições , não como únicos, mas como            

partes importantes que integram os referenciais contemporâneos de educação. 
 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Alguns dos princípios norteadores que direcionam nosso trabalho pedagógico         

são os seguintes: 

● Democracia, Ética, Cidadania, Disciplina, Perseverança, Responsabilidade,      

Respeito, Criatividade, Liberdade, Diálogo, Solidariedade, Igualdade,      

Respeito, Trabalho Coletivo e Compromisso. 

● Diálogo escola / comunidade, territorialidade e trabalho em rede. 
 

Princípios esses que se consolidam com a proposta do Currículo em           

Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2013:66), onde é apontado:           

“Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão            

do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. ”. 

Tal fato é demonstrado em nossa prática pedagógica na qual há interação dos             

elementos sociais aos conteúdos trabalhados; a escola procura oportunizar aos          

estudantes a compreensão de si próprios como agentes transformadores. 

 
 



 
 

O CEF 405 em sua prática pedagógica procura compreender e aplicar           

embasamentos teóricos propostos por autores comprometidos com a inovação         

pedagógica e a mudança de paradigmas na Educação. Para fundamentar o           

pressuposto pedagógico, cuja finalidade é propor a iluminação teórica do ato de            

ensinar, comprometido com o do aprender, há que se partir da integração do nosso              

conceito de aprendizagem e do método de ensino escolhido como um dos caminhos             

para a construção do conhecimento.  

Ao se integrar o conceito de aprendizagem com o método de ensino,            

inspiramo-nos em Alícia Fernandez e Pedro Demo na arte de unir ciência e vida,              

desejo e produção de conhecimento, bem como uma maior compreensão sobre o            

ser “aprendente” e “ensinante”. Nossa prática visa ao crescimento integral do aluno            

no processo de construção da aprendizagem, nos aspectos afetivo, social e           

cognitivo.  

No processo de ensino e aprendizagem, uma das questões vitais para que os             

objetivos educacionais sejam alcançados, é a relação professor-aluno, que deve ser           

sadia, equilibrada, afetiva e profissional. O professor não pode exercer com êxito a             

sua função sem a interação adequada com o aluno e vice-versa. 

A relação entre professor e aluno proposta é de parceria, em que o aluno se               

envolve de forma consciente, contribuindo com o sucesso do professor e ele, em             

contrapartida, faz o mesmo em relação ao crescimento dos alunos.  

É uma relação indispensável, para que haja uma aprendizagem significativa          

que, se estabelecida no espaço novo “entre” o aprendente e o ensinante, torna-se o              

espaço estimulador para a inovação e a produção de conhecimento. 

O ser humano é um ser aprendente/ensinante, portanto, sujeito e autor de sua             

história. Essa concepção se remete a um posicionamento subjetivo, ora de           

aprendente, ora de ensinante, acionado por necessidades internas e externas,          

despertando o desejo de aprender. Tais necessidades surgem do impulso vital,           

sempre presente, e se refere à energia que é o fator propulsor do funcionamento e               

de existência do indivíduo.  

 
 



 
 

A LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), não             

só estabelece diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental como          

também, propõem uma nova concepção filosófica e pedagógica. O Ensino          

Fundamental/Anos Finais funciona como o início da formação a que todos têm            

direito para o prosseguimento dos estudos, para o ingresso inicial no mercado de             

trabalho e para a integração das comunidades local e nacional.  

Nesse sentido, de acordo com as iniciativas governamentais, a escola de           

ensino fundamental (anos finais) passa a integrar uma das etapas do processo            

educacional, que a nação considera básica para o exercício da cidadania, para o             

acesso inicial às atividades produtivas. 

Como o desenvolvimento de cidadania está ligado às interações e          

convivências sociais, para este PPP é conveniente aportar-se a algumas          

concepções de ensino e aprendizagem que propiciem um modelo de ensino nessas            

condições, conquanto, Vigotski (1998/2005) concebe as práticas sociais de ensino          

que levem, em consideração, o sujeito epistemológico como um ser histórico e            

cultural, o que para a concepção histórico social de ensino, do referido autor, ela              

prima pelo conceito de uma ação pedagógica com considerações a esse sujeito            

social e histórico, que constrói e reconstrói conhecimentos por meio das relações            

sociais, que, mais adiante, essas relações de convivência se tornarão em           

conhecimentos individuais. 

Na educação de jovens e adultos (EJA), tendo como embasamento essa           

fundamentação teórica, acredita na possibilidade de realizar um processo de ensino           

e aprendizagem que tenha como foco os princípios etimológicos sugeridos pela           

proposta do currículo em movimento, que apresenta como ideais os fundamentos de            

conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações e interações sociais. 

Não obstante, ancorar-se-á também às concepções didático-pedagógicas de        

Paulo Freire, que propõe a constituição de um currículo que permeie temas            

geradores, nos quais os princípios da educação interdisciplinar se fazem coerente a            

tal abordagem. Levando, por fim, promover o retorno de acesso ao conhecimento            

sistematizado, e, a partir deste, junto com a experiência de vida dos alunos, produzir              

 
 



 
 

novos conhecimentos, com vistas a formação de um cidadão consciente e           

participativo na sociedade em que está inserido. 

 

 

 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA EJA 

É princípio e finalidade da educação a formação de cidadãos. A Educação de             

Jovens e Adultos tem como fins e objetivos além dessa formação, a socialização, a              

reparação de um direito negado, o compromisso de aprimorar a consciência crítica            

de modo que os sujeitos ressignifiquem suas experiências socioculturais. 

A Constituição Federal de 1988 reconhece a EJA como modalidade específica           

da educação básica, estabelecendo o direito à educação gratuita. (Artigo 208-CF           

alterado pela Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009, o Incisos I               

passa a vigorar com as seguintes alterações: I – “educação básica obrigatória e             

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua             

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria). Assim,               

tornou-se um direito positivado, constitucionalizado e cercado de mecanismos         

financeiros e jurídicos de sustentação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ratifica a Educação de             

Jovens e Adultos como modalidade da educação básica e regulamenta a oferta            

dessa modalidade, assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação          

de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000).           

(LDB 9.394/96, Artigo 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles              

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio             

na idade própria. Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente           

aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,              

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do       

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e            

exames. Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a             

 
 



 
 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e         

complementares entre si. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e            

exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,          

habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º Os           

exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do               

ensino fundamental, para os maiores de quinze anos: II –no nível de conclusão do              

ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Parágrafo 2º Os conhecimentos e             

habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e          

reconhecidos mediante exames.) 

●  Funções da EJA:  

- Reparadora, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela             

restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas             

também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer          

ser humano.  

- Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos            

sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A          

reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada          

seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de           

permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como         

reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando         

aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos            

espaços da estética e na abertura dos canais de participação.  

- Qualificadora, mais do que uma função permanente da EJA que pode se chamar              

de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela               

tem como base o caráter incompleto do der humano cujo potencial de            

desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou           

não escolares. 

A EJA tornou-se uma modalidade própria da educação básica, com          

características e necessidades específicas descritas em suas Diretrizes Curriculares         

Nacionais. 

 
 



 
 

Assim, o Centro de Ensino Fundamental 405 do recanto das Emas, ao oferecer             

a EJA atua na formação integral do ser humano, formando cidadãos críticos, cientes             

de seus direitos e cumpridores de deveres. E ainda os prepara para interagirem             

socialmente de forma responsável, dotando-os de senso crítico para exercerem a           

cidadania de forma plena e crítica. 

Isso inclui ter consciência de que ao ser transformado, possa também           

transformar a sociedade em que vive. 

 

DOS OBJETIVOS: 
 

Objetivo Geral 
Interação de todos os segmentos da escola em prol de uma unidade na busca              

de qualidade na educação, desenvolvendo um trabalho contextualizado de forma          

interdisciplinar e contínuo. 

 

 

Objetivos Específicos e Visão de Futuro 
 

⮚ Contribuir para a formação do aluno, proporcionando conhecimento, uma visão de           

mundo mais crítica e atenta para os problemas enfrentados pela população           

regional e nacional.  

⮚ Estimular o envolvimento e integração de todos os segmentos escolares no           

processo educacional.  

⮚ Aumentar a frequência e participação dos pais ou responsáveis nas atividades da            

escola. 

⮚ Mostrar ao aluno que o seu futuro não é determinado pela sua realidade social.  

 
 



 
 

⮚ Propor mudanças nas perspectivas dos projetos de vida dos alunos e conhecer            

melhor o perfil do estudante por meio de atividades extracurriculares.  

⮚ Desenvolver a solidariedade e o voluntariado do estudante e a consciência que            

ele é um agente transformador do seu ambiente.  

⮚ Melhorar o desempenho dos estudantes em compreensão e produção textual e           

raciocínio lógico.  

⮚ Promover a cidadania, a ética, a moral e os bons costumes. 

⮚ Elevar o índice de desempenho individual da Instituição Educacional, referendado          

pela média do Índice da Educação Básica em 10%; 

⮚ Reduzir a defasagem (ano x idade) em 10%; 

⮚ Diminuir a evasão em 10%; 

⮚ Acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais em          

sua totalidade; 

⮚ Melhorar em 10% o desempenho dos alunos nas disciplinas de matemática e            

português, dando ênfase a produção textual, leitura, interpretação textual e          

matemática contextualizada, traçando metas periódicas; 

⮚ Organizar estratégias durante o ano letivo para aumentar progressivamente a          

participação da comunidade escolar nas atividades da escola; 

⮚ Promover atividades que propiciem maior interação entre os profissionais da          

escola; 

⮚ Elevar a autoestima dos alunos por meio de ações afirmativas efetivadas na            

escola; 

⮚ Tornar os eventos da escola mais atrativos para os estudantes; 

⮚ Reduzir a produção de lixo, estimulando a reutilização e reciclagem dos materiais; 

⮚ Diminuir em 5% os índices de evasão dos alunos da EJA; 

⮚ Promover iniciativas culturais a cada semestre para os alunos da EJA; 

⮚ Promover ações para incentivar a participação dos alunos no ENCEJA e ENEM. 
 

 

 
 



 
 

CONCEPÇÕES QUE FUNDAMENTAM  AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Para abordar as concepções teóricas que orientam as práticas pedagógicas          

do CEF 405, é necessário começar falando sobre o conceito de “educação”. Esse             

termo pode significar a formação de qualidades humanas (psíquicas, morais,          

intelectuais, estéticas), de uma personalidade formada por influências internas e          

externas.  

A educação implica em uma concepção de mundo, ideais, valores e modos de             

agir. Quando falamos em educação na escola, falamos em instrução e ensino,            

formação intelectual, desenvolvimento das capacidades cognitivas e a        

sistematização de conhecimentos, concomitante a isso tem-se:  
A educação corresponde, pois, a toda modalidade de influências e inter-relações que convergem para              

a formação de traços de personalidade social e do caráter,          
implicando uma concepção de mundo, ideais, valores, modos        
de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais,         
políticas, princípios de ação frente a situações reais e desafios          
da vida prática. (LIBÂNEO, 1994). 

A escola busca a cada dia uma educação de qualidade, aquela em que existe              

uma organização em todos os sentidos, que possua uma Proposta Pedagógica           

participativa, no qual todos os segmentos participem efetivamente de sua aplicação,           

que busque o envolvimento de toda a comunidade escolar, desenvolvendo          

atividades realísticas e objetive a resolução de problemas.  

Uma educação de qualidade precisa de docentes bem preparados e bem           

remunerados, que estejam estimulados a se aperfeiçoar constantemente,        

acompanhando os avanços tecnológicos, as mídias educacionais e as novas          

tecnologias de educação.  

A escola precisa de uma infraestrutura agradável, espaço para a arte, cultura,            

música, teatro e esportes; o estudante necessita passar mais tempo na escola.            

Logo, é necessário motivá-lo a ficar na escola, fazendo da escola um ambiente             

prazeroso. 

O CEF 405 pretende educar partindo do princípio de prática-teoria-prática, em           

busca da construção de uma sociedade justa, igualitária, vivenciadora de valores e            

 
 



 
 

conhecimentos socialmente úteis, almejando o desenvolvimento integral do ser         

humano, sujeitos do contexto social e capazes de transformar o ambiente em que             

vivem, educando-os para a cidadania, a diversidade e para a sustentabilidade           

humana, eixo do Currículo de Educação Básica da SEDF, que explicita: 
[...]é impossível enumerar todos os tipos e níveis de planejamento necessários à atividade humana.              

Sobretudo porque, sendo a pessoa humana condenada, por        
sua racionalidade, a realizar algum tipo de planejamento, está         
sempre ensaiando processos de transformar suas idéias em        
realidade. Embora não o faça de maneira consciente e eficaz, a           
pessoa humana possui uma estrutura básica que a leva a          
divisar o futuro, a analisar a realidade a propor ações e atitudes            
para transformá-la. (Gandin. 2001, p.83) 

Educar para a cidadania é educar o indivíduo para participar efetivamente das            

decisões de seu país, é proporcionar a construção de uma identidade crítica e o              

desenvolvimento da consciência cívica do aluno. 

Educar para a diversidade é entrelaçar redes, saberes e identidades. É           

educar o aluno para respeitar as diferenças, sejam elas físicas, religiosas, de            

gênero, entre outros, abolindo de forma efetiva o bullying e a violência gerada pela              

intolerância. 

A sustentabilidade humana se baseia na proposta de se viver a felicidade, é a              

busca pelo equilíbrio, pela prática da solidariedade e bondade, cidadania e o            

respeito dos valores éticos, que se concebe: 
Este projeto de educação que tem como eixo a cidadania, a diversidade e a sustentabilidade humana                

se inspirou nas histórias e ideias de um educador que          
lutava pela inclusão e por uma sociedade mais justa         
solidária e feliz: Professor Carlos Ramos Mota.       
(Proposta Pedagógica Professor Carlos Mota) 

 

A escola tem a função social de promover o desenvolvimento de capacidades            

cognitivas, fortalecer a identidade cultural dos alunos, prepará-los para o mercado de            

trabalho, formá-los para exercer a cidadania e para as qualidades morais e éticas.             

No entanto, a escola, para exercer essa função efetivamente, deve acompanhar as            

mudanças e transformações sofridas pela sociedade ao decorrer dos tempos. A           

escola deve buscar a integração com a diversidade social, e deve acompanhar os             

avanços tecnológicos e científicos. 

 
 



 
 

A função da escola é complexa, ampla, diversificada.        
Tem necessidade de dedicação exclusiva por parte do        
professor, necessidade de acompanhar as mudanças      
que se processam aceleradamente no campo de       
trabalho, atualizando o seu currículo e sua metodologia. 
Para dar sustentação às contínuas evoluções, a escola        
precisa ressaltar um ensino que crie conexão entre o que          
o aluno aprende nela e o que ele faz fora dela; conexão            
entre o ensino formal e o mundo do trabalho, entre o           
conhecimento e a vida prática do aluno. Vincula a         
educação escolar com o mundo do trabalho. ( Izabel        
Sadalla Grispino, fevereiro de 2006). 
 

Ao encontro da citação anterior, compreende-se que Freire (1979:14) expõe          

que adentrar no mundo da formação humana corresponde a possibilidade de uma            

reflexão sobre o que é educação com ligações diretas sobre o saber do que é o ser                 

humano. 

Quando Freire (1979) corrobora com a necessidade dessa reflexão,         

subentende-se que a educação na esfera escolar deve estar, principalmente, voltada           

para os interesses emergentes da própria comunidade escolar, e não apenas para            

os conteúdos disciplinares. 

Quando se pensa em tal condição, aborda-se também o entendimento de           

uma educação que prime pelos valores da (re)construção de sujeitos que sejam            

capazes de aprender a conviver e a compartilhar os momentos de aprendizagem de             

maneira socializada, o que nos leva a concepção de ensino e aprendizagem voltada             

para as práticas da mediação socializada, mediação essa que se remete a sua             

conceitualização em Vigotski (2005). 

Para o autor, o processo de aquisição de aprendizagem deve partir dos            

conhecimentos prévios já adquiridos pelo próprio aprendiz em outros contextos e           

momentos históricos, a partir daí, insere-se esse sujeito aprendiz em novas           

situações de aprendizagem por meio das interações sociais onde sempre haverá um            

outro que exercerá a função de mediador no processo de ensino e aprendizagem,             

idéia essas que Vigotski (2005) aborda os conceitos de “Zona de Desenvolvimento            

Real (ZDP), aquilo que o aprendiz já capaz de realizar sozinho e a “Zona de               

Desenvolvimento Proximal”, o que o aluno aprende sob a mediação do outro, e esse              

 
 



 
 

outro corresponde a mediação do próprio professor ou do par mais avançado entre o              

grupo no qual ele está inserido. 

Durante essas relações sociais que acontecem no processo de ensino e           

aprendizagem, além dos conteúdos, os alunos se inserem no mundo do respeito, do             

compartilhamento e da boa convivência social. 

E ainda, pensando numa educação que acontece no espaço institucional          

voltado para propiciar a aquisição de conhecimentos sistematizados e impregnado          

de valores, pensa-se também na visão de Saviani (2002), cuja obra “Escola e             

Democracia” resgata a compreensão histórica da educação, onde se deve buscar,           

por meio de alguns questionamentos a questão da “ética e educação”.  

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando,         

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e           

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.  

Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica “a natureza da           

concepção político-pedagógica da EJA vai além da aquisição de conhecimentos,          

quando sua essência está imbricada com a diversidade dos sujeitos da EJA, que             

buscam o processo educativo para melhorar as condições em que vivem, pois em             

algum momento da sua vida não puderam iniciar ou dar continuidade ao percurso             

educativo. ” 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96, em              

seu artigo 37, prescreve que ‘ ’a Educação de Jovens e Adultos será destinada             

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental            

e médio na idade própria ’’. Conforme a LDBEN, a EJA passa a ser uma modalidade               

da educação básica usufruindo de uma especificidade própria devido à diversidade           

do perfil dos educandos, com relação à idade, à situação socioeconômica e            

cultural.  

O CEF 405 do Recanto das Emas em suas ações pedagógicas propõe uma             

Educação que possibilite o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o            

exercício da cidadania, a inserção no mercado de trabalho e a continuidade dos             

 
 



 
 

seus estudos. Tal proposta visa atender ao direito do indivíduo a uma educação             

pública de qualidade e que alcance diversas dimensões de sua formação.  
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO 

A escola se organiza dentro de uma modalidade de ensino que atende aos             

alunos do ensino fundamental (anos finais) no período diurno e educação de jovens             

e adultos (3º segmento) no período noturno. 

Em 2018, o ensino fundamental (anos finais) passou a adotar a proposta            

curricular no modelo de “Ciclos para as aprendizagens”. Essa modalidade de ensino            

é respaldada pelo artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº               

9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade na organização do trabalho           

pedagógico em ciclos ou forma diversa de organização para melhoria do processo            

de aprendizagem. O artigo 12 da LDB define entre os encargos dos            

estabelecimentos de ensino a autonomia da escola na elaboração e execução do            

projeto político-pedagógico; o artigo 4º da Lei de Gestão Democrática nº 4.751, de 7              

de fevereiro de 2012, garante autonomia pedagógica às escolas públicas do Distrito            

Federal para elaborar e implementar seu projeto político-pedagógico, em         

consonância com as políticas educacionais vigentes e as com normas e diretrizes da             

rede pública de ensino do DF. 

A adoção de ciclos nos anos finais do Ensino Fundamental nesta unidade de             

ensino partilha responsabilidades individuais e coletivas. O trabalho pedagógico         

coletivo apresentado neste Projeto Político-Pedagógico é uma das condições         

efetivas para a sua prática. Para tanto, são organizados colegiados como: Conselho            

de Classe, Conselho Escolar, reuniões de coordenação pedagógica coletiva, entre          

outros. 

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na         

organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu         

desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse processo          

 
 



 
 

avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da           

escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, buscando caminhos que          

possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem         

evidenciadas pelos estudantes. 

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos,         

não permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens           

e se fundamenta no pressuposto de que o estudante não deve repetir o que já sabe;                

e não deve prosseguir os estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem.             

Isso significa que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem            

percalços que venham a interromper a evolução do seu desenvolvimento escolar           

(VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). 

Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico          

proposto neste Projeto fundamenta-se na seguinte organização: 

● Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos        

metodológicos, das avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando         

os ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de          

aprendizagem humana; 

● Ensino heterogêneo e diferenciado, caracterizado pelo respeito às        

potencialidades e ritmos de aprendizagem; 

● Adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a         

atingir os objetivos de aprendizagem; 

● Avaliação formativa contínua e a serviço da promoção das aprendizagens,          

conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de           

Aprendizagem para a Educação Básica da Secretaria de Educação, 2008. 

A opção pelos ciclos nesta escola tem por base a compreensão de que é              

urgente reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade. Compreender           

e respeitar as diferenças, orientados pela certeza de que não se pode abrir mão de               

 
 



 
 

uma educação pública para todos em seu sentido pleno, como preceitua a            

Constituição Federal de 1988, artigo 205. 

As estratégias do fazer didático-pedagógico no cotidiano da sala de aula           

organiza-se por meio do reagrupamento intraclasse, interclasse e projeto         

interventivo, ações que priorizam a promoção da aprendizagem significativa         

(DISTRITO FEDERAL, 2012a). 

A Organização Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, pauta-se nas           

Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos. A EJA atende ao terceiro             

segmento na modalidade presencial. A EJA é ofertada em regime semestral e o             

semestre é organizado de forma tradicional, um único período de 100 dias letivos,             

onde os componentes curriculares são distribuídos e trabalhados ao longo do           

semestre.  

AÇÕES DESENVOLVIDOS NA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA NO      

NOTURNO: 

 

AÇÃO OBJETIVOS METODOLOGIA METAS 
Semana Pedagógica Planejamento das  

atividades pedagógicas  
referentes ao ano letivo. 
Leitura da PP 
 

 
Leitura de textos 
Debates 

Organizar o  
calendário 
pedagógico; 
Avaliação dos  
projetos 

Formação dos Professores 
 

Formação continuada para   
os professores e   
direcionamento das  
atividades pedagógicas 

Leituras, 
dinâmicas, 
debates  
 

 
Contribuir para o   
crescimento e/ ou   
atualização 
profissional;  
 

Acompanhamento e  
orientação nos projetos 

Acompanhar o  
planejamento dos  
professores, esclarecer  
dúvidas, auxiliar no   
desenvolvimento dos  
projetos 

Leitura, 
debates 

Realização dos  
projetos: 
letramento; festa  
junina, interclasse. 
Realização da  
Feira de Ciências   
e participação das   
etapas regional e   
distrital; 

 
 



 
 

Realização da  
semana EJA e   
feira cultural. 
 

Apesar das dificuldades encontradas, a escola, sob a representatividade da          

equipe gestora, pedagógica e administrativa, tem procurado manter um diálogo          

constante com os pais ou responsáveis pelos estudantes a fim de corroborar com             

um processo de integração escola/família. 

Ao decorrer desse processo, a escola tem se utilizado de canais de            

informações e diálogos por meio de convocações para reuniões, conversas          

individualizadas e informações por meio de bilhetes e informativos. 
 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

Com a finalidade de acompanhar e assessorar o professor na prática da            

avaliação escolar e institucional, o CEF 405 propõe que o processo de avaliação             

escolar contemple uma fase inicial, em que o professor realize uma sondagem em             

relação ao nível de aprendizagem dos estudantes, com o levantamento de dados            

que, organizados, estudados e analisados, permitem a elaboração de um          

diagnóstico inicial.  

Essa investigação tem como finalidade conhecer o perfil dos alunos,          

buscando, assim, adequar o planejamento à realidade e às características deles,           

assegurando, portanto, que os estudantes do respectivo ano recebam todas as           

condições que possibilitem a aprendizagem, a apropriação do conhecimento e          

possam alcançar o padrão estabelecido pela Instituição.  

O professor, em sintonia com a coordenação pedagógica, definirá o          

processo de planejamento, tendo o cuidado de se considerar a realidade dos            

estudantes, os conteúdos do ano e o calendário escolar.  

Ao concretizar o planejamento das aulas, o professor estabelece como          

procedimento central de avaliação, analisar o desenvolvimento do processo de          

 
 



 
 

ensino e de aprendizagem, caracterizando, assim, uma avaliação processual. Tendo          

como referência principal o método que adotamos como princípio norteador das           

práticas de ensino, onde compreendemos que a avaliação deve ser parte integrante            

em todas as fases do processo, fornecendo elementos para que o professor obtenha             

condições de fazer a gestão do ensinar e do aprender. 

A concepção de avaliação entendida por este projeto se baseia nos           

processos de avaliações denominadas de: diagnóstica, processual e formativa, em          

que se atribui a seguinte concepção: 

De outro lado, também são quatro as características da avaliação; são exatamente opostas às               
características dos exames. Em primeiro lugar, a       
avaliação opera com desempenhos provisórios, na      
média em que ela subsidia o processo de busca dos          
resultados os melhores possíveis. Para um processo       
avaliativo-construtivo, os desempenhos são sempre     
provisórios ou processuais, como também se denomina;       
cada resultado obtido serve de suporte para um passo         
mais à frente. Daí as conseqüências: avaliação é        
não-pontual, diagnóstica (por isso, dinâmica) e inclusiva,       
por oposição às características dos exames, que são        
pontuais, classificatórios e seletivos. Ou seja, à avaliação        
interessa o que estava acontecendo antes, o que está         
acontecendo agora e o que acontecerá depois com o         
educando, na medida em que a avaliação da        
aprendizagem está a serviço de um projeto pedagógico        
construtivo, que olha para o ser humano como um ser          
em desenvolvimento, em construção permanente. Para      
um verdadeiro processo de avaliação, não interessa a        
aprovação ou reprovação de um educando, mas sim sua         
aprendizagem e, conseqüentemente, o seu crescimento;      
daí ela ser diagnóstica, permitindo a tomada de decisões         
para a melhoria; e, conseqüentemente, ser inclusiva,       
enquanto não descarta, não exclui, mas sim convida        
para a melhoria. 

(Website:www.luckesi.com.br, pesquisado em 29/5/2014).  
 

A Avaliação tradicional tem a função de medir, controlar, classificar, visando           

os aspectos quantitativos da aprendizagem, o que não adotamos como função           

principal, mas sim, a função de diagnosticar, dando, inclusive, oportunidade para           

análise crítica da relação educacional e da utilização de seus resultados para            

retroalimentar o processo.  

 
 



 
 

Por meio dos diversos instrumentos de avaliação, verifica se houve          

aquisição de conhecimento, com o objetivo de classificá-lo entre critérios          

predefinidos de aprendizagem.  

Além das avaliações realizadas durante as aulas, o Conselho de Classe           

participativo contribui para a análise dos resultados no momento em que o grupo de              

professores analisa os resultados obtidos de cada estudante, no que se refere ao             

seu desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem. 

Para a EJA, o sistema de avaliação é um componente indispensável no            

processo ensino-aprendizagem, pois permite analisar o desempenho dos sujeitos         

envolvidos com vistas a reformular e incrementar as ações pedagógicas. 

A avaliação deve direcionar o trabalho pedagógico e, por isso, consiste num            

instrumento que possibilita a comunidade escolar verificar como o Currículo          

proposto e desenvolvido pelo Projeto Pedagógico está atingindo seus objetivos. 

Dessa forma, o CEF 405 do Recanto das Emas na EJA segue a modalidade               

formativa da avaliação, contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com           

predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao           

longo do semestre. 
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que na avaliação               

formativa estão as melhores intenções para acolher,       
apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende.            
Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender        
para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa      
adotada.  (Diretrizes da Avaliação Educacional SEEDF). 

 
Utiliza para isso a observação diária e instrumentos variados, selecionados          

de acordo com o conteúdo ou objetivo, a critério de cada educador.  

As avaliações são formais e informais, realizadas como exemplo, por meio           

de: questionários, testes, prova escrita, prova oral, seminários, debates e exposição           

de ideias, trabalhos individuais ou em grupos, participação nos projetos, realização           

de pesquisas, auto avaliação, observações, relatórios, tarefas de casa, assiduidade,          

disciplina e participação. Sendo que cada instrumento e procedimento adotado          

permitam uma estimulação da aprendizagem e valorize as experiências adquiridas e           

vividas dentro da relação escola/ trabalho.  

 
 



 
 

Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação são elaborados em        

articulação com a coordenação pedagógica da Escola. 

O valor atribuído a testes ou provas, como instrumentos de avaliação não            

poderá ultrapassar a 40% da nota final na disciplina; os 60% da nota final devem ser                

distribuídos entre os outros instrumentos e procedimentos avaliativos. 

O aluno será considerado apto (A) quando obtiver, no mínimo, 50%           

(cinquenta por cento) do valor previsto do total das atividades avaliativas realizadas            

pelo professor, por componente curricular e frequência mínima de 75% (setenta e            

cinco por cento) do total de horas letivas estabelecidas para o semestre letivo. Ainda              

podendo ser promovido no decorrer do semestre letivo, a qualquer momento desde            

que seja comprovado o cumprimento das competências, habilidades e conteúdos. E        

é considerado não apto (NA) quando não obtiver o mínimo exigido. O aluno que não               

obtiver a frequência mínima sem justificativa para suas faltas será considerado caso            

de abandono (ABA). 

O processo de recuperação na EJA ocorre de forma processual e contínua. A             

nota ou conceito deve resultar do que foi aprendido ao longo do percurso.  
Reitera-se: não se deve esperar pelo término de uma semana, de um bimestre, semestre ou ano                

letivo para oferecer as intervenções necessárias. Elas       
devem ocorrer desde o primeiro dia de aula, de forma          
contínua. Nada fica para depois . (Diretrizes da Avaliação        
Educacional SEEDF). 

 

Mas  ainda é determinado um momento específico para a recuperação final. 

Da mesma forma, o Conselho de Classe, que avalia e reconduz o processo             

de aprendizagem, tem a importante função de assistir o educando durante todo o             

semestre letivo e não apenas ao final.  

Aos alunos com necessidades educacionais específicas, é assegurada a         

reorganização curricular para flexibilizar a prática educacional e a avaliação          

diferenciada, observando-se: a introdução ou eliminação de conteúdos,        

considerando a condição individual de cada aluno; a temporalidade, com a           

flexibilização do tempo, para realizar as atividades e o desenvolvimento de           

 
 



 
 

conteúdo; a avaliação com critérios diferenciados de acordo ás adequações que se            

fizerem necessárias. 

Considerando os expostos acima que caracterizam o sistema de avaliação          

do CEF 405, fica subentendido a organização dada pelo Regimento Escolar da Rede             

Pública de Ensino do Distrito Federal e suas diretrizes que estabelecem na            

subseção III no seu Artigo 183 – Parágrafo 3º cujos instrumentos e procedimentos             

da avaliação formativa inclui: 

I. provas; 

II. portfólio ou webfólio; 

III. registros reflexivos; 

IV. seminários; 

V. pesquisas; 

VI. trabalhos em pequenos grupos; 

VII. autoavaliação; 

VIII. outros. 

 

DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

● Elaboração de questionamentos impressos e encaminhado aos pais e/ou 

responsáveis; 

● Diálogo avaliativo com os alunos durante o ano letivo; 

● Mesa redonda com todos os funcionários da educação da escola com um            

diálogo aberto e anotações; 

● Uso de questionários avaliativos para apreciação com a comunidade interna. 
 

 
 



 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 
 

O Currículo do Ensino Fundamental / Anos Finais das Escolas Públicas do DF             

estabelece que este deve atribuir significado e aprofundamento ao conhecimento          

escolar, mediante a contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de          

competências básicas, superando a compartimentalização do conhecimento e        

estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender de todos os envolvidos no             

processo de ensino e aprendizagem, priorizando a ética e o desenvolvimento da            

autonomia e do pensamento.  

Partindo desse objetivo geral, o CEF 405 segue as orientações da LDB (Lei             

9.394/1996) e as reflexões contidas no Currículo da Educação Básica para elaborar            

sua proposta curricular.  

Nessa perspectiva, esta unidade de ensino define seu currículo adotando a           

Base Nacional Comum, organizada por áreas de conhecimento: Linguagens,         

Códigos e suas Tecnologias, que compreendem as disciplinas Língua Portuguesa,          

Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Artes e Educação Física; Ciências da          

Natureza, Matemática e suas Tecnologias, que abrangem as disciplinas Ciências          

Naturais e Matemática; Ciências Humanas e suas Tecnologias, com as disciplinas           

História e Geografia. A disciplina Ensino Religioso não está inserida nos estudos por             

falta de profissional qualificado, no entanto as três matérias, que antes recebiam a             

denominação de – Parte Diversificada/ Projeto Disciplinar (PD), a partir do ano letivo             

de 2016 passou à seguinte denominação: PI (Parte Diversificada/Projeto         

Interdisciplinar), cuja finalidade é a de trabalhar com os conceitos de valores éticos e              

morais de conduta do ser humano, que ao decorrer do processo se preocupa com a               

formação de cidadãos conscientes de seus papeis, numa sociedade em que todos            

têm deveres e direitos a serem observados, visando ao bem comum. 

O planejamento anual das áreas de conhecimento dos componentes         

curriculares é feito no início do ano letivo pelo grupo de professores, de modo que as                

 
 



 
 

áreas de conhecimento dialogam entre si a fim de possibilitarem uma proposta de             

ensino e aprendizagem num âmbito maior que vai além da disciplina. 

A seleção de conteúdos dos componentes curriculares é realizada pelos           

docentes, seguindo as diretrizes estabelecidas no Currículo da Educação Básica das           

Escolas Públicas do Distrito Federal, que nos é apresentada por competências e            

habilidades. 

A disciplina de PI (Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) de Língua           

Portuguesa no bloco I desenvolve as habilidades de produção de texto (narração e             

descrição), a organização de estudos e intelecção textual com técnicas de produção            

de textos, técnicas de leitura a interpretação de diversos tipos de texto. No bloco II,               

desenvolve-se a técnica de dissertação, em que são trabalhados: a diferença entre            

tema e título; o esquema básico da dissertação; as relações de causa e             

consequência; a abordagem de temas polêmicos; a retrospectiva histórica; a          

localização espacial; a dissertação com predominância crítica e o que se deve ou            

não fazer em uma dissertação.  

A disciplina de PI (Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) de Matemática           

no bloco I desenvolve as habilidades de raciocínio lógico. Já no  

bloco II ano trabalha-se geometria. 

A disciplina de PI (Parte Diversificada / Projeto Interdisciplinar) do          

componente curricular de Ciências, cuja preocupação volta-se para o         

desenvolvimento de um projeto vinculado a (re)construção de uma escola          

consciente, abrangendo o espírito de preservação e conservação do meio ambiente. 

A escola trabalha, além dos projetos interdisciplinares citados, com temas          

transversais que são escolhidos pelos professores nas coordenações pedagógicas,         

tendo em vista o interesse e necessidades dos estudantes. Nas coordenações           

pedagógicas, os conteúdos, projetos interdisciplinares e temas são discutidos e          

avaliados com frequência, a fim de que haja participação e integração de todos,             

numa busca constante por um ensino de qualidade que seja significativo e            

democrático. Dentro ainda dessas perspectivas de inclusão, esta instituição de          

ensino aplica adaptação de estudos para estudantes portadores de necessidades          

 
 



 
 

especiais, conforme prevê a Lei 9.394/1996 e a Resolução 01/2005 do Conselho de             

Educação do Distrito Federal (CEDF). 

Os Planos de Ensino, que apresentam a seleção e organização curricular,           

estão nos Anexos. 

O CEF 405 em consonância com a comunidade escolar, resolveu, nos           

meandros desta PP, trabalhar na modalidade de Ciclos para as Aprendizagens,           

período diurno, com base legal na LBDEN 9.94/96 e PDE 2015-2024, citados nas             

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo, que diz:  
Ao propor a organização escolar em ciclos, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal                

(SEEDF) reafirma seu compromisso com a sociedade       
brasiliense, de modo especial com os estudantes e        
profissionais da educação que atuam nos anos finais do         
Ensino Fundamental, de assegurar a todos o direito        
inalienável de aprender. Essa forma de organização       
escolar está respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da          
Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu ar�go        
24, e pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de         
Educação do Distrito Federal (CEDF).  

 

Organizando, assim, currículo na concepção da interdisciplinaridade das três         

grandes áreas do conhecimento que são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias,           

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Para o ensino noturno EJA (Educação de Jovens e Adultos), o currículo foi             

constituído na forma de semestralidade, uma característica do currículo comum à           

modalidade da EJA. 

Segundo o Currículo em Movimento da Educação Básica “a natureza da           

concepção político-pedagógica da EJA vai da aquisição de conhecimentos, quando          

sua essência está imbricada com a diversidade dos sujeitos da EJA, que buscam o              

processo educativo para melhorar as condições em que vivem, pois em algum            

momento de sua vida, não puderam iniciar ou dar continuidade ao percurso            

educativo”. 

A LDB 9394/2006, em seu artigo 37, prescreve que “a EJA será destinada             

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental            

e médio na idade própria”. Conforme a LDBEN, a EJA passa a ser uma modalidade               

 
 



 
 

de educação básica, usufruindo de uma especificidade própria devido à diversidade           

do perfil dos educandos, com relação à idade, à situação socioeconômica e cultural. 

O CEF 405 entende a EJA como um direito humano. Uma modalidade própria             

da educação com os jovens e adultos, devendo ser permeada pelo diálogo crítico             

entre a educação popular e a educação escolar e pela construção coletiva de uma              

educação continuada ao longo da vida, com fim de criar situações de ensino e              

aprendizagem adequadas às necessidades educacionais dos sujeitos envolvidos. 

Além de realizar uma função reparadora, permitindo ao aluno a oportunidade           

de elevar sua escolaridade por meio de novos conhecimentos que podem ser            

utilizados nas diferentes relações sociais. 

Também busca métodos e práticas adequadas à diversidade cultural e ao           

nível de subjetividade dos jovens e adultos, observando, por exemplo, um tempo            

diferenciado de aprendizagem e limites de cada educando. A organização curricular           

da EJA – terceiro segmento é estabelecida pela Resolução CNE/CEB nº 02 e             

propõem as seguintes áreas do conhecimento: 

● Linguagens (Língua Portuguesa, Inglês, Arte e Educação Física); 

● Matemática; 

● Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química); 

● Ciências Humanas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia). 

O planejamento de cada disciplina é feito no início de cada semestre do ano              

letivo pelo grupo de professores de cada área de conhecimento e os conteúdos             

trabalhados são escolhidos de acordo com o Currículo da Educação Básica –            

SEEDF. 

Por outro lado, nada impede que mais adiante, esse modelo de currículo            

adotado até a presente data, não venha a sofrer alterações para outras concepções             

curriculares, tais como: o currículo organizado em ciclos de aprendizagem ou por            

seriação. 

 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS 

EIXOS INTEGRADORES –LETRAMENTOS E LUDICIDADE LINGUAGENS – ARTE  
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Contextos e Práticas 

 

● Compreender as noções 
históricas, estéticas e 
socioculturais que 
envolvem as manifestações 
de dança. 

 

Elementos da Linguagem 

● Perceber a distribuição do 
peso corporal na execução 
dos movimentos 
cotidianos. 

 

Processos de Criação 

● Aguçar a percepção sensorial 
e utilizá-la como estímulo 
para o movimento 
expressivo. 

Contextos e Práticas 

 

● Compreender as noções 
históri- cas, estéticas e 
socioculturais que envolvem as 
manifestações de dança. 

● Conhecer as origens históricas 
da dança relacionando-a 
critica- mente à dança na 
contempora- neidade. 

 

Elementos da Linguagem 

 

● Mover-se a partir do espaço 
interno, estabelecendo 
relações formais e simbólicas 
com os es- paços interpessoal 
e grupal. 

 
 
Processos de Criação 

 

● Identificar e refletir sobre as 
etapas do processo de criação 
em dança. 

Contextos e Práticas 

 

● Compreender as noções 
históricas, estéticas e 
socioculturais que envolvem as 
manifestações de dança. 

● Conhecer, vivenciar e 
contextualizar manifestações de 
dança com ênfase na região 
Centro-Oeste brasileira 

● Vivenciar e contextualizar a 
apreciação estética dos trabalhos 
criativos desenvolvidos pelos 
estudantes e de outras 
manifestações de dança 
observando os aspectos 
espaciais, corporais e 
expressivos. 

 

Elementos da Linguagem 

● Ampliar o repertório de 
experimentação de ações 
básicas de esforço. 

 

Processos de Criação 

● Identificar e refletir sobre as 
etapas do processo de criação 
em dança. 

Contextos e Práticas 

 

● Compreender as noções 
históricas, estéticas e 
socioculturais que envolvem 
as manifestações de dança. 

● Vivenciar e contextualizar a 
apreciação estética dos 
trabalhos criativos desenvolvido
pelos estudantes e de outras 
manifestações de dança 
observando os aspectos 
espaciais, corporais e 
expressivos. 

 

Elementos da Linguagem 

● Desenvolver a percepçã  
musical e dos elemento   
musicais a partir do movimento.

 

Processos de Criação 

● Reconhecer e vivenciar diferente   
funções no processo de criaçã    
em dança. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES –LETRAMENTOS E LUDICIDADE LINGUAGENS - ARTE 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Contextos e Práticas 

 

● Conhecer, vivenciar e 
contextualizar manifestações 
de dança das regiões Norte 
e Nordeste brasileiras. 

 

Elementos da Linguagem 

● Compreender o conceito 
de fluência do movimento. 

● Experimentar diferentes 
qualidades de fluência 
do movimento. 

● Desenvolver o sentido de 
cooperação e interação, a 
partir de jogos corporais 
de dança em grupo. 

 

Processos de Criação 

● Identificar etapas do 
processo de criação em 
dança. 

Contextos e Práticas 

 

● Conhecer a dança na Idade 
Média e Renascimento relacio- 
nando-a criticamente à dança 
na contemporaneidade. 

 

Elementos da Linguagem 

● Combinar ações básicas de 
esforço explorando diferentes 
qualidades e elementos do 
espa- ço e do tempo. 

● Desenvolver o sentido de 
coope- ração e interação, a 
partir de jo- gos corporais de 
dança em gru- po. 

 
 
Processos de Criação 

● Experienciar o tato e o contato 
com o outro como estímulo para 
a criação em dança. 

Contextos e Práticas 

 

● Contextualizar e refletir sobre as 
produções artísticas criadas 
pelos estudantes e de produções 
de companhias e artistas 
diversos observando os aspectos 
espaciais, corporais e 
expressivos. 

 

Elementos da Linguagem 

● Perceber a organização e as 
qualidades do peso na execução 
dos movimentos nas diversas 
manifestações de dança. 

● Desenvolver o sentido de 
coopera- ção e interação, a partir 
de jogos corporais de dança em 
grupo. 

 
 
Processos de Criação 

●   Compreender e vivenciar 
proces- sos não hierárquicos 
(colaborati- vos) de criação em 
dança. 

 

Contextos e Práticas 

 

● Conhecer e caracterizar diferen-    
tes formas de expressão, repre-     
sentação e encenação da    
dança. 

 

Elementos da Linguagem 

● Desenvolver a percepção   
musical e dos elementos    
musicais a partir do movimento. 

● Desenvolver o sentido de 
coope- ração e interação, a 
partir de jo- gos corporais de 
dança em gru- po. 

 
 
Processos de Criação 

● Produzir sons a partir dos 
movi- mentos corporais. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES –LETRAMENTOS E LUDICIDADE LINGUAGENS - ARTE 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Contextos e Práticas 

● Vivenciar e contextualizar 
manifestações de dança 
das regiões Sul e Sudeste 
brasileiras 

 

Elementos da Linguagem 

● Perceber as qualidades da 
fluência dos movimentos 
nas diversas manifestações 
de dança. 

● Aprimorar o sentido de 
cooperação e interação, a 
partir de jogos corporais 
de dança em grupo. 

 

Processos de Criação 

● Conhecer e experimentar 
os processos de criação 
da contato-improvisação e 
das danças de salão. 

 

Contextos e Práticas 

● Conhecer a dança na Idade 
Moderna relacionando-a 
critica- mente à dança na 
contempora- neidade. 

 

Elementos da Linguagem 

● Aprimorar a percepção dos 
espa- ços corporais em relação 
ao ou- tro, ao grupo e ao espaço 
cênico. 

● Aprimorar o sentido de coopera-     
ção e interação, a partir de      
jogos corporais de dança em     
grupo. 

 
 
Processos de Criação 

● Vivenciar diferentes formas de 
representação e encenação da 
dança. 

Contextos e Práticas 

● Refletir sobre produções 
artísticas de diferentes 
linguagens criadas pelos 
estudantes, e produções de 
companhias e artistas 
observando suas semelhanças e 
diferenças. 

 

Elementos da Linguagem 

● Conhecer princípios básicos de 
anatomia: ossos e articulações 
para estímulo ao movimento 
consciente. 

● Aprimorar o sentido de 
cooperação e interação, a partir 

de jogos corporais de dança em 
grupo. 

Processos de Criação 

● Vivenciar diferentes formas de 
representação e encenação da 
dança. 

Contextos e Práticas 

● Conhecer e apreciar manifesta- 
ções de danças do contexto lo- 
cal, reconhecendo seus 
aspectos corporais e cênicos. 

 

Elementos da Linguagem 

● Experimentar e compreender o 
ritmo interno, individual e 
coletivo dando ênfase às 
possibilidades de dançar com 
som ou em silên- cio. 

● Aprimorar o sentido de coopera-     
ção e interação, a partir de      
jogos corporais de dança em     
grupo. 

 
 
Processos de Criação 

● Identificar e refletir sobre as     
etapas do processo de criação     
e encenação em dança. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES –LETRAMENTOS E LUDICIDADE LINGUAGENS - ARTE 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 

Contextos e Práticas 

● Contextualizar as noções 
históricas, estéticas e 
socioculturais da dança. 

 

Elementos da Linguagem 

● Identificar e caracterizar as 
qualidades de peso e fluência 
mais recorrentes nas 
manifestações de dança das 
matrizes culturais brasileiras. 

● Identificar e caracterizar as 
qualidades de tempo e 
espaço mais recorrentes nas 
manifestações de dança das 
matrizes culturais brasileiras. 

 

Processos de Criação 

● Vivenciar processos de 
criação coletivos de obras 
interdisciplinares, 
promovendo o diálogo da 
dança com outras linguagens 
artísticas. 

 

Contextos e Práticas 

● Conhecer a dança na Idade 
Contemporânea relacionando-a 
criticamente à dança na 
contem- poraneidade. 

 

Elementos da Linguagem 

● Vivenciar e explorar as qualida- 
des dos fatores de movimento, a 
partir de experiências corporais 
sensíveis, com finalidade 
expres- siva. 

 
Processos de Criação 

● Experienciar estruturas de cria- 
ção e composição contemporâ- 
neas. 

 

Contextos e Práticas 

● Compreender criticamente a 
relação estabelecida entre 
estética e identidade, a partir da 
apreciação das formas poéticas 
do movimento dançado na 
contemporaneidade. 

 

Elementos da Linguagem 

● Conhecer princípios básicos de 
anatomia: músculos e tendões 
para estímulo ao movimento 
consciente. 

 

Processos de Criação 

● Elaborar elementos cênicos da 
dança (cenário, figurino, 
iluminação e sonoplastia). 

 

 

Contextos e Práticas 

● Refletir sobre a cultural    
corporal presente nas redes    
sociais digi- tais. 

● Manipular diferentes 
tecnologias e recursos digitais 
de produção, registro e 
compartilhamento de produções 
de dança. 

 

Elementos da Linguagem 

● Ampliar a experimentação de 
tipos de movimentos 
explorando formas corporais e 
direções es- paciais. 

 
Processos de Criação 

● Vivenciar, identificar e refletir 
sobre todo o processo de cria- 
ção, encenação e produção 
em dança. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Experienciar fontes e materiais 
sonoros em práticas de composi- 
ção/criação, execução e aprecia- 
ção musical, reconhecendo tim- 
bres e características de instru- 
mentos musicais diversos, 
acústi- cos ou eletrônicos, 
convencionais ou não 
convencionais. 

● Desenvolver a expressividade e    
possibilidade de criação   
musical por meio do canto e      
sons corpo- rais. 

● Reconhecer e diferenciar os ele- 
mentos sonoros a fim de 
compre- ender a estrutura 
musical. 

● Utilizar recursos tecnológicos 
para o desenvolvimento de 
ativi- dades musicais de 
apreciação, reprodução e 
criação. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e 
técnica s  de registro musical. 

● Reconhecer e diferenciar os ele- 
mentos sonoros a fim de compre- 
ender a estrutura musical. 

● Utilizar recursos tecnológicos 
para o desenvolvimento de ativi- 
dades musicais de apreciação, 
reprodução e criação. 

● Experienciar fontes e materiais 
sonoros em práticas de composi- 
ção/criação, execução e aprecia- 
ção musical, reconhecendo tim- 
bres e características de instru- 
mentos musicais diversos, acústi- 
cos ou eletrônicos, convencionais 
ou não convencionais. 

● Explorar e analisar criticamente 
diferentes meios e 
equipamentos culturais de 
circulação da música e do 
conhecimento musical. 

● Pesqui s ar e conhecer o papel de 
músicos e grupos de música bra- 
sileiros que contribuíram para o 
desenvolvimento de formas e 
gê- neros musica is  na 
constr u ção do patrimônio 
cultural do Distrito Fe- deral e 
entorno. 

● Apreciar a música africana com     
o propósito de reconhecer suas     
in- fluências na música    
brasileira. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● I dentificar e analisar diferentes 
estilos musicais, contextuali- 
zando-os no tempo e no 
espaço, de modo a aprimorar a 
capaci- dade de apreciação da 
estética musical. 

● Reconhecer e executar músicas 
(no corpo ou em instrumentos) 
com células rítmicas 
característi- cas da música 
popular brasileira. 

● Reconhecer algumas 
característi- cas das diferentes 
funções soci- ais da música por 
meio da escuta atenta em 
diversos contextos mu- sicais. 

● Criar improvisações, arranjos, 
jin- gles, trilhas sonoras, entre 
ou- tros, utilizando diversos 

● Criar improvisações, arranjos, 
jin- gles, trilhas sonoras, entre 
ou- tros, utilizando diversos 
materiais sonoro musicais de 
maneira indi- vidual, coletiva e 
colabo r ativa. 

● Explorar os elementos constituti- 
vos da música por meio de 
recur- sos tecnológicos, seja 
para cria- ção, composição ou 
apreciação musica is. 

● Reconhecer e executar músicas 
(no corpo ou em instrumentos) 
com células rítmicas 
característi- cas da música 
popular brasilei r a. 

● Criar improvisações, arranjos, jin- 
gles, trilhas sonoras, entre ou- 
tros, utilizando diversos materiais 
sonoro musicais de maneira indi- 
vidual, coletiva e colaborativa. 

● Explorar os elementos constituti- 
vos da música por meio de recur- 
sos tecnológicos, seja para cria- 
ção, composição ou apreciação 
musicais. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e técnicas 
de registro musical individuais e 
coletivos, estabelecendo códigos 
para sonoridades. 

● Explorar os elementos constituti- 
vos da música por meio de 
recur- sos tecnológicos, seja 
para cria- ção, composição ou 
apreciação musica is . 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e 
técnicas de registro musical 
individuais e coletivos, 
estabelecendo códigos para 
sonoridades. 

● Analisa r  criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música em seus 
con- textos de produção e 
circulação. 

● Apreciar o papel da música es- 
tran g eira europeia e asiática, re- 
conhecendo suas contribuições 

 
 



 
 

materiais sonoro musicais de 
maneira indi- 

vidual, coletiva e colaborativa. 

na construção do Patrimônio 
Cul- tural da Música Brasileira. 

● Apreciar a música Indígena com 
o propósito de reconhecer suas 
influências na música brasilei r a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º Ano 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
 



 
 

● Explorar elementos constitutivos 
da música, fontes e materiais so- 
noros para práticas diversas de 
composição/ criação, execução 
e apreciação. 

● Expressar- se musicalmente por    
meio vocal ou instrumental parti-     
cipando de festivais, executando    
obra musical existente ou    
autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas de registro musical, 
bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e 
audiovi- sual. 

● Explorar diferentes formas de 
composição com o intuito de vi- 
venciar e experenciar o fazer 
mu- sical individual e 
coletivamente. 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música nas 
diferentes dimensões da vida 
artística. 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música nas diferentes 
dimensões da vida artística . 

● Constru i r objetos sonoros alter- 
nativos para a descoberta de no- 
vas possibilidades do fazer musi- 
cal. 

● Apreciar e reconhecer o papel de 
músicos e grupos norte-america- 
nos de música que contribuíram 
para o desenvolvimento de gêne- 
ros/estilos musicais brasileiros. 

● Expressar- se musicalmente por    
meio vocal ou instrumental parti-     
cipando de festivais, executando    
obra musical existente ou    
autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas de registro musical, 
bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e 
audiovi- sual. 

● Explorar diferentes formas de 
composição com o intuito de vi- 
venciar e experenciar o fazer 
mu- sical individual e 
coletivamente. 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música nas 
diferentes dimensões da vida 
artística. 

● Apreciar e reconhecer o papel 
de músicos e grupos de música 
bra- 

sileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvi- 
mento de gêneros/estilos musi- 
cais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

 
 



 
 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas 
de composição/criação, 
execução e apreciação musical, 
bem como os elementos 
constitutivos da música. 

● Expressar- se musicalmente por 
meio vocal ou instrumental parti- 
cipando de festivais (Curtas e 
fil- mes) executando obra 
musical existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e 
técnicas de registro musical e 
produção audiovisual. 

● Criar jogos de composição 
musi- cal envolvendo letras, 
sons e si- lêncios (como pausas 
musicais). 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música em seus con- 
textos de produção e circulação, 
relacionando os às práticas 
musi- cais e às diferentes 
dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas 
de composição/criação, 
execução e apreciação musical, 
bem como os elementos 
constitutivos da música. 

● Expressar- se musicalmente por    
meio vocal ou instrumental parti-     
cipando de festivais (Curtas e     
fil- mes) executando obra    
musical 

existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes    
formas, procedimentos e   
técnicas de registro musical e     
produção audiovisual. 

 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical, bem como 
os elementos constitutivos da 
música. 

● Expressar- se musicalmente por 
meio vocal ou instrumental parti- 
cipando de festivais (Curtas e fil- 
mes) executando obra musical 
existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e técnicas 
de registro musical e produção 
audiovisual. 

● Criar jogos de composição musi- 
cal envolvendo letras, sons e si- 
lêncios (como pausas musicais). 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 

funções da música em seus con- 
textos de produção e circulação, 
relacionando-os às práticas musi- 
cais e às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e 
ética. 

● Criar instrumentos musicais con- 
vencionais de forma alternativa 
utilizando materiais diversos para 
a descoberta de novas possibili- 
dades do fazer musical. 

Apreciar e reconhecer o papel de 
músicos e grupos norte-america- 
nos de música que contribuíram 
para o desenvolvimento de gêne- 
ros/estilos musicais brasileiros. 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas 
de composição/criação, 
execução e apreciação musical, 
bem como os elemen t os 
constitutivos da música. 

● Expressar- se musicalmente por 
meio vocal ou instrumental parti- 
cipando de festivais (Curtas e 
fil- mes) executando obra 
musical existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e 
técnicas de registro musical e 
produção audiovisual. 

● Criar  jogos de  composição 
musi- cal envolvendo letras, sons 
e si- lêncios (como pausas 
musicais). 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 

funções da música em seus con- 
textos de produção e circulação, 
relacionando-os às práticas 
musi- cais e às diferentes 
dimensões da vida social, 
cultural, política, históri ca, 
econômica, estética e ética. 

● Criar instrumentos musicais con- 
vencionais de forma alternativa 
utilizando materiais diversos 
para a descoberta de novas 
possibili- dades do fazer musical. 

Apreciar e reconhecer o papel de 
músicos e grupos norte-america- 
nos de música que contribuíram 
para o desenvolvimen to  de gêne- 
ros/estilos musicais brasileiros. 

 

 

 
 



 
 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Conhecer a história do teatro da 
pré-história à antiguidade e 
teatro grego. 

● Apreciar manifestações 
afro-bra- sileiras e indígenas na 
cultura brasileira: maracatu, 
congada, bumba-meu-boi, 
capoeira, frevo, entre outras. 

● Reconhecer os elementos princi- 
pais do teatro: figurino, cenário, 
iluminação, sonoplastia, maquia- 
gem, adereços e trabalho do 
ator. 

● Apreciar o fazer artístico, contex- 
tualizando a produção com tea- 
tro, dança, circo, mitologias de 
di- versas culturas, teatro 
brasiliense e manifestações 
culturais brasi- 

leiras. 

● Compreender as Artes Cênicas    
como linguagem e forma de     
ex- pressão. 

● Conhecer e valorizar   
manifesta- ções culturais   
afro-brasileiras. 

● Utilizar os gêneros   
dramáticos em produções   
cênicas. 

● Perceber as artes cênicas    
como ciência voltada para a     
formação crítica, política e    
social. 

● Conhecer produções cênicas bra- 
siliense. 

● Identificar os elementos da lin- 
guagem teatral. 

● Apreciar e interpretar elementos 
cênicos em produções culturais. 

● Desenvolver potencial criador, 
capacidade de leitura e releitura 
de elementos teatrais. 

● Conhecer espaços culturais e 
compreender atitudes de 
plateia. 

● Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e 
expressivi- dade vocal. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
 



 
 

● Conhecer e valorizar o Teatro 
Medieval e o do Brasil Colônia: 
teatro jesuítico, teatro como 
cate- quese (José Anchieta); 
Comédia de Costumes (Martins 
Pena). 

● Compreender o conhecimento 
ar- tístico como produção, fruição 
e contexto histórico. 

● Valorizar e respeitar manifesta- 
ções culturais afro-brasileiras e 

indígenas na cultura brasileira. 

● Produzir gêneros dramáticos. 
● Conhecer e valorizar as Artes 

Cênicas em manifestações 
socio- culturais 

● Elaborar peças teatrais fazendo 
uso dos elementos da linguagem 
teatral. 

● Frequentar espaços culturais e 
exercitar atitudes de plateia. 

● Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e 
expressivi- dade vocal. 

● Apreciar e interpretar 
elementos cênicos de 
produções culturais. 

  

 
 



 
 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º Ano 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Explorar elementos constitutivos 
da música, fontes e materiais so- 
noros para práticas diversas de 
composição/ criação, execução 
e apreciação. 

● Expressar- se musicalmente por    
meio vocal ou instrumental parti-     
cipando de festivais, executando    
obra musical existente ou    
autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas de registro musical, 
bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e 
audiovi- sual. 

● Explorar diferentes formas de 
composição com o intuito de vi- 
venciar e experenciar o fazer 
mu- sical individual e 
coletivamente. 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música nas 
diferentes dimensões da vida 
artística. 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música nas diferentes 
dimensões da vida artística . 

● Constru i r objetos sonoros alter- 
nativos para a descoberta de no- 
vas possibilidades do fazer musi- 
cal. 

● Apreciar e reconhecer o papel de 
músicos e grupos norte-america- 
nos de música que contribuíram 
para o desenvolvimento de gêne- 
ros/estilos musicais brasileiros. 

● Expressar- se musicalmente por    
meio vocal ou instrumental parti-     
cipando de festivais, executando    
obra musical existente ou    
autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas de registro musical, 
bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e 
audiovi- sual. 

● Explorar diferentes formas de 
composição com o intuito de vi- 
venciar e experenciar o fazer 
mu- sical individual e 
coletivamente. 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música nas 
diferentes dimensões da vida 
artística. 

● Apreciar e reconhecer o papel 
de músicos e grupos de música 
bra- 

sileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvi- 
mento de gêneros/estilos musi- 
cais. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas 
de composição/criação, 
execução e apreciação musical, 
bem como os elementos 
constitutivos da música. 

● Expressar- se musicalmente por 
meio vocal ou instrumental parti- 
cipando de festivais (Curtas e 
fil- mes) executando obra 
musical existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e 
técnicas de registro musical e 
produção audiovisual. 

● Criar jogos de composição 
musi- cal envolvendo letras, 
sons e si- lêncios (como pausas 
musicais). 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 
funções da música em seus con- 
textos de produção e circulação, 
relacionando os às práticas 
musi- cais e às diferentes 
dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas 
de composição/criação, 
execução e apreciação musical, 
bem como os elementos 
constitutivos da música. 

● Expressar- se musicalmente por    
meio vocal ou instrumental parti-     
cipando de festivais (Curtas e fil-      
mes) executando obra musical    
existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes    
formas, procedimentos e   
técnicas de registro musical e     
produção audiovisual. 

 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical, bem como 
os elementos constitutivos da 
música. 

● Expressar- se musicalmente por 
meio vocal ou instrumental parti- 
cipando de festivais (Curtas e fil- 
mes) executando obra musical 
existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e técnicas 
de registro musical e produção 
audiovisual. 

● Criar jogos de composição musi- 
cal envolvendo letras, sons e si- 
lêncios (como pausas musicais). 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 

funções da música em seus con- 
textos de produção e circulação, 
relacionando-os às práticas musi- 
cais e às diferentes dimensões 
da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e 
ética. 

● Criar instrumentos musicais con- 
vencionais de forma alternativa 
utilizando materiais diversos para 
a descoberta de novas possibili- 
dades do fazer musical. 

Apreciar e reconhecer o papel de 
músicos e grupos norte-america- 
nos de música que contribuíram 

● Perceber e reconhecer fontes e 
materiais sonoros em práticas 
de composição/criação, 
execução e apreciação musical, 
bem como os elemen t os 
constitutivos da música. 

● Expressar- se musicalmente por 
meio vocal ou instrumental parti- 
cipando de festivais (Curtas e 
fil- mes) executando obra 
musical existente ou autoral. 

● Identificar e explorar diferentes 
formas, procedimentos e 
técnicas de registro musical e 
produção audiovisual. 

● Criar jogos de   composição musi- 
cal envolvendo letras, sons e si- 
lêncios (como pausas musicais). 

● Analisar criticamente, por meio 
da apreciação musical, usos e 

funções da música em seus con- 
textos de produção e circulação, 
relacionando-os às práticas 
musi- cais e às diferentes 
dimensões da vida social, 
cultural, política, históri ca, 
econômica, estética e ética. 

● Criar instrumentos musicais con- 
vencionais de forma alternativa 
utilizando materiais diversos 
para a descoberta de novas 
possibili- dades do fazer musical. 

Apreciar e reconhecer o papel de 
músicos e grupos norte-america- 
nos de música que contribuíram 

 
 



 
 

para o desenvolvimento de gêne- 
ros/estilos musicais brasileiros. 

para o desenvolvimen to  de gêne- 
ros/estilos musicais brasileiros. 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Conhecer a história do teatro da 
pré-história à antiguidade e 
teatro grego. 

● Apreciar manifestações 
afro-bra- sileiras e indígenas na 
cultura brasileira: maracatu, 
congada, bumba-meu-boi, 
capoeira, frevo, entre outras. 

● Reconhecer os elementos princi- 
pais do teatro: figurino, cenário, 
iluminação, sonoplastia, maquia- 
gem, adereços e trabalho do 
ator. 

● Apreciar o fazer artístico, contex- 
tualizando a produção com tea- 
tro, dança, circo, mitologias de 
di- versas culturas, teatro 
brasiliense e manifestações 
culturais brasi- 

leiras. 

● Compreender as Artes Cênicas    
como linguagem e forma de     
ex- pressão. 

● Conhecer e valorizar   
manifesta- ções culturais   
afro-brasileiras. 

● Utilizar os gêneros   
dramáticos em produções   
cênicas. 

● Perceber as artes cênicas    
como ciência voltada para a     
formação crítica, política e    
social. 

● Conhecer produções cênicas bra- 
siliense. 

● Identificar os elementos da lin- 
guagem teatral. 

● Apreciar e interpretar elementos 
cênicos em produções culturais. 

● Desenvolver potencial criador, 
capacidade de leitura e releitura 
de elementos teatrais. 

● Conhecer espaços culturais e 
compreender atitudes de 
plateia. 

● Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e 
expressivi- dade vocal. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

 
 



 
 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Conhecer e valorizar o Teatro 
Medieval e o do Brasil Colônia: 
teatro jesuítico, teatro como 
cate- quese (José Anchieta); 
Comédia de Costumes (Martins 
Pena). 

● Compreender o conhecimento 
ar- tístico como produção, fruição 
e contexto histórico. 

● Valorizar e respeitar manifesta- 
ções culturais afro-brasileiras e 

indígenas na cultura brasileira. 

● Produzir gêneros dramáticos. 
● Conhecer e valorizar as Artes 

Cênicas em manifestações 
socio- culturais 

● Elaborar peças teatrais fazendo 
uso dos elementos da linguagem 
teatral. 

● Frequentar espaços culturais e 
exercitar atitudes de plateia. 

● Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e 
expressivi- dade vocal. 

● Apreciar e interpretar 
elementos cênicos de 
produções culturais. 

 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Conhecer o teatro da Idade 
Mo- derna: Renascimento, 
Barroco, Neoclassicismo e 
Romantismo. 

● Conhecer e valorizar: Teatro Re- 
nascentista Inglês, Comédia 
Dell’Art, Teatro Romântico, Rea- 

lista e Naturalista. 

● Pesquisar as principais manifes-    
tações culturais afro-brasileiras   
e indígenas na cultura brasileira. 

● Produzir gêneros dramáticos   
em coletivo. 

● Identificar e conhecer elementos 
de linguagem teatral. 

● Utilizar as técnicas de expressão 
corporal e expressividade vocal. 

● Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e 
expressivi- dade vocal. 

● Interpretar elementos cênicos 
de produções culturais. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 



 
 

9º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Conhecer e valorizar o Teatro 
Moderno e Contemporâneo. 

● Identificar as novas tendências 
teatrais na Europa. Teatro Rea- 
lista, Naturalista, Épico, Teatro do 
absurdo, novas correntes. 

● Conhecer e valorizar 
manifesta- ções culturais 
afro-brasileiras e indígenas na 
cultura brasileira. 

● Apresentar peças cênicas com 
produção a partir de gêneros 
dra- máticos. 

● Valorizar as Artes Cênicas em 
manifestações socioculturais, lo- cais, 

regionais e nacionais. 

● Reconhecer e utilizar elementos 
da linguagem teatral. 

● Utilizar as técnicas de expressão 
corporal e expressividade vocal. 

∙ 

Construir personagens com   
suas possibilidades gestuais e    
de mo- vimentos do corpo em      
diferentes contextos. 
Encenar elementos cênicos   
de produções culturais. 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
 



 
 

● Compreender a evolução do ho- 
mem a partir da apreciação da 
arte rupestre brasileira e das de- 
mais manifestações artísticas 
ao longo da história. 

● Desenvolver a capacidade de lei- 
tura e análise de elementos das 
artes visuais, 
contextualizando-os em 
estilos/movimentos artísticos, e 
utilizar as noções trabalhadas em 
produções artísticas. 

● Relacionar a produção artística 
do Distrito Federal produzida em 
diferentes momentos com os as- 
pectos sociais, geográficos e 
his- 

tóricos. 

● Reconhecer, respeitar e valorizar,    
no âmbito familiar, escolar e regi-      
onal, a diversidade cultural. 

 

● Reconhecer a produção visual    
como produto cultural sujeito    
à análise e ao entendimento. 

● Indicar e conhecer produções 
vi- suais do/no Distrito Federal, 
e sua contribuição para a 
constru- ção da identidade 
cultural. 

● Apreciar e entender as manifes- 
tações culturais de vários grupos 
étnico-raciais que compõem a 
nação brasileira em seu 
universo pluricultural. 

● Conhecer e valorizar a cultura vi- 
sual local e global; fomentar a 
pluralidade cultural no espaço 
es- 

colar. 

● Produzir conteúdo audiovisual a 
partir de dispositivos móveis e 
outros. 

● Analisar diferentes representa- 
ções artísticas, como 
linguagem estética e 
comunicacional. 

● Localizar e analisar, em produ- 
ções artísticas, o uso de elemen- 
tos básicos da linguagem visual. 

● Identificar, conhecer e utilizar os 
elementos da linguagem visual, 
a história da arte e os 
formadores da cultura brasileira, 
bem como reconhecer-se como 
sujeito de mudança de sua 
formação cultu- ral. 

● Propiciar momentos de 
entreteni- mento, exposição, 
apreciação e fruição da 
produção artística; despertar 
reflexão coletiva e de- bate. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Apreciar manifestações artísticas 
ao longo da história e suas in- 
fluências e contribuições como 
instrumento de transformação 
so- cial. 

● Identificar e utilizar, em produ- 
ções artísticas, elementos 
bási- cos da linguagem visual. 

● Desenvolver a capacidade de lei- 
tura e análise de elementos das 
artes visuais, 
contextualizando-os em 
estilos/movimentos artísticos. 

● Produzir conteúdo audiovisual 
a partir de dispositivos móveis 
e outros. 

● Conhecer, valorizar, respeitar es- 
paços reservados à arte, reco- 
nhecer sua importância para a 
construção e preservação de 
bens artísticos e culturais brasi- 
leiros. 

● Conhecer e valorizar a plurali- 
dade do patrimônio cultural 
brasi- leiro e de outros povos, 
posicio- nando-se de maneira 
crítica con- tra qualquer 
discriminação base- ada em 
diversidade cultural, so- cial, 
étnica, de gênero, crença, 
religião ou de qualquer natureza. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

 
 



 
 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Compreender a arte como fato 
histórico contextualizado em di- 
versas culturas, conhecendo, 
res- peitando e observando sua 
cons- tante mudança. 

● Desenvolver a capacidade de    
lei- tura e análise dos elementos      
das artes visuais   
contextualizando-os nos  
movimentos artísticos. 

● Compreender a influência de 
esti- los/movimentos ocidentais 
do sé- culo XX sobre produções 
visuais brasileiras. 

● Entender a produção visual 
como produto cultural sujeito à 
análise e ao entendimento. 

● Reconhecer a importância do 
diá- logo entre as diversas áreas 
do conhecimento, reforçando a 
im- portância da Arte na 
formação da sociedade por meio 
de esti- los/movimentos artísticos 
e cultu- rais, bem como 
identificá-los den- tro do contexto 
histórico vigente. 

● Analisar e experimentar diferen- 
tes representações artísticas, 
como linguagem estética e 
comu- 

nicacional. 

● Identificar, conhecer e utilizar os 
elementos da linguagem visual, 
a história da arte e os 
formadores da cultura brasileira, 
bem como reconhecer-se como 
sujeito de mudança de sua 
formação cultu- ral. 

● Compreender e reconhecer dife- 
rentes modalidades da linguagem 
visual como forma de comunica- 
ção humana. 

● Reconhecer e utilizar procedi- 
mentos artísticos para análise, 
entendimento e fruição da 
produ- ção visual. 

● Conhecer, respeitar e valorizar a 
diversidade de expressões 
artísti- cas responsáveis pela 
formação da arte brasileira, além 
de identi- ficar diversos artistas e 
suas ca- racterísticas. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

● Compreender manifestações ar- 
tísticas em diversos continentes 
e sua influência na arte realizada 
no Brasil. 

● Conhecer e identificar os esti- 
los/movimentos artísticos e a cul- 
tura produzida pela humanidade; 
respeitar e valorizar a 
diversidade cultural e perceber a 
arte como linguagem expressiva 
estética e comunicacional. 

● Reconhecer diferentes tipos de    
obra de arte e suas característi-      
cas próprias e compreender    
ten- 

dências artísticas do século XX. 

● Relacionar os elementos da lin- 
guagem visual às produções 
his- tóricas e imagens 
cotidianas. 

● Reconhecer influências da ciên- 
cia e da tecnologia sobre produ- 
ções visuais do século XX, a fim 
de perceber desdobramentos 
no cenário mundial de novas 
tecno- logias digitais 
relacionadas à arte. 

● Compreender o universo 
poético da linguagem visual. 

● Produzir conteúdo audiovisual 
a partir de dispositivos móveis 
e 

● Construir uma relação de auto- 
confiança com a produção artís- 
tica pessoal e conhecimento es- 
tético, respeitando a própria pro- 
dução e a dos colegas. 

● Conhecer e utilizar elementos 
bá- sicos da linguagem visual em 
es- paço bidimensional e 
tridimensio- nal em diferentes 
possibilidades expressivas. 

● Desenvolver um pensamento re-    
flexivo sobre a realidade a partir      
da análise crítica, da pesquisa e      
investigação do objeto artístico 

contextualizado. 

● Identificar profissões que 
envol- vem o universo artístico. 

● Compreender e utilizar a arte 
como linguagem, mantendo uma 
atitude de busca pessoal e ou 
co- letiva, articulando a 
percepção, a imaginação, a 
emoção, a investi- gação, a 
sensibilidade e a refle- xão ao 
realizar e fruir produções 
artísticas. 

 
 



 
 

● Desenvolver a capacidade de lei- 
tura e análise de elementos de 
artes visuais, 
contextualizando-os em 
movimentos artísticos do sé- 

culo XX até os dias atuais.  

outros. 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Matéria e Energia 

● Identificar a presença de 
substâncias puras e misturas 
no cotidiano, a partir de suas 
características macroscópi- 
cas. 

● Nomear algumas 
substâncias comuns (H 2 O, 
O 2 , NaCl, CH 4 ) e reconhecer 
que são forma- das por 
elementos químicos. 

● Caracterizar e classificar em    
homogênea e heterogênea a    
mistura de substâncias como    
água e sal, água e óleo,      
água e areia etc. 

Reconhecer a formação de 
novas substâncias a partir 
da mistura de substâncias 
distin-tas, comparando suas 
características. 

● Identificar a ocorrência de 
transformações químicas a 
partir da comparação entre 
o estado inicial do sistema 
(re- agentes) e o estado 
final (produtos). 

● Explorar, experimentalmente, 
as transformações químicas 
usuais na culinária (corrosão, 
mistura de bicarbonato de 
sódio e vinagre, dentro 
outras possibilidades). 

● Reconhecer e caracterizar 
os métodos de separação de 
substâncias. 

● Discutir as propriedades 
específicas da matéria 

Terra e Universo 

● Relacionar a principal composi- 
ção de objetos, utensílios e 
equi- pamentos do cotidiano 
com as camadas do planeta em 
que fo- ram retiradas. 

● Identificar, caracterizar e indicar 
a composição das diferentes ca- 
madas que estruturam a geosfe- 
ra, a hidrosfera e atmosfera da 
Terra. 

● Discutir a importância de cada 
camada como fonte de recursos 
essenciais para a vida humana 
e apontar possíveis soluções 
para minimizar os impactos da 
explo- ração desses recursos. 

Coletar rochas da região circun- 
vizinha à escola e da cidade e 
agrupá-las em ígneas ou 
magmá- ticas, metamórficas e 
sedimenta- res. 

● Identificar diferentes tipos de 
rochas relacionando sua 
origem a períodos geológicos 
específi- cos. 

● Relacionar a formação de 
fósseis a rochas sedimentares 
em dife- rentes períodos 
geológicos. 

● Examinar e justificar os usos das 
rochas nas atividades humanas, 
como nas construções, 
pavimen- tações, 
ornamentações etc. 

● Reproduzir e entender o 
experi- mento de Erastóstenes 
para o cálculo do raio da Terra. 

Vida e Evolução 

● Elaborar formas de dividir o corpo      
humano, distinguindo suas partes    
e componentes que o constituem. 

● Criar analogias para representar    
a hierarquia entre corpo, órgãos,     
tecidos e células. 

● Investigar se há uma unidade 
estrutural básica no corpo huma- 
no. 

● Diferenciar tipos celulares e suas 
funções, levando em considera- 
ção o tecido/órgão no qual se 
localizam. 

● Investigar se há seres vivos 
que não possuem células. 

● Reconhecer e ordenar hierarqui- 
camente os diferentes níveis de 

organização do corpo. 

● Compreender os níveis de orga- 
nização e a complexidade do or- 
ganismo humano segundo o nível 
hierárquico: átomo-molécula- 
organelas celulares-células- 
tecidos-órgãos-sistemas- 
indivíduo. 

● Analisar ilustrações e modelos    
que permitam concluir as inter-     
relações existentes entre os di-     
versos sistemas de um organis-     
mo. 

● Enunciar as funções básicas do 
sistema nervoso humano, pro- 
pondo e analisando situações 
nas quais há alterações no seu 
funcionamento. 

Indicar a interdependência dos 
vários sistemas que compõem o 

Vida e Evolução 

● Identificar as principais substâncias 
psicoativas (lícitas e ilícitas) que 
afetam o funcionamento do sistema 
nervoso. 

● Explorar os mecanismos de atua- 
ção das principais substâncias psi- 
coativas no sistema nervoso do ser 
humano e dos animais. 

● Relatar as transformações físicas e 
psíquicas que ocorrem na puber- 
dade. 

● Debater sobre os diferentes inte- 
resses de crianças e adolescentes. 

● Enunciar os principais métodos 
contraceptivos. 

● Comparar métodos contraceptivos. 
Discutir sobre a responsabilidade e o 

respeito que cada indivíduo tem com 
o seu próprio corpo e com o dos 
outros. 

● Examinar a importância do conhe-     
cimento e atitude no uso e escolha       
de métodos contraceptivos. 

● Pesquisar sobre gravidez na ado-     
lescência. 

● Conhecer as responsabilidades e o 
respeito dos pais em relação aos seus 
filhos, no que tange às dife- renças 
individuais, intelectuais, físi- cas, 
socioeconômicas, étnico- raciais, de 
gênero, de orientação sexual, de 
idade e culturais. 

 
 



 
 

como 
densidade, temperatura de fusão 

e ebulição nos proces- sos de 
separação de misturas como 
os aplicados na produ- ção de 
sal de cozinha e a destilação 
do petróleo. 

● Identificar e selecionar méto- 
dos mais adequados para a 
separação de materiais em 
sistemas heterogêneos como 
os utilizados nos processos 
de reciclagem e separação 
do lixo e nos processos de 
tra- tamento de água e 
esgotos. 

● Apontar a presença, no coti- 
diano, de materiais 
sintéticos, avaliando os 
benefícios e os impactos 
ambientais para a produção 
e descarte desses materiais.  

● Discutir o conceito de materi- 
ais sintéticos, 
relacionando-os ao 
desenvolvimento científico e 
tecnológico e reconhecendo 
sua importância para a socie- 
dade contemporânea. 

● Reconhecer a produção de 
medicamentos como um im- 
portante benefício do desen- 
volvimento científico e tecno- 
lógico. 

● Organizar cronologicamente e 
descrever os principais argumen-tos 

sobre o formato da Terra. 

● Selecionar evidências documen- 
tais e experimentais que 
demons- trem a esfericidade da 
Terra, co- mo fotografias de 
satélites, eclip- ses etc. 

● Construir modelos que 
evidenci- em a esfericidade da 
Terra. 

● Acompanhar as mudanças na 
posição da sombra de um gnô- 
mon em diferentes períodos do 
dia e do ano e inferir que os da- 
dos das observações 
evidenciam os movimentos 
relativos entre a Terra e o Sol. 

● Inferir que as mudanças na 
posição da sombra de um gnô- 
mon é consequência da conjun- 
ção dos movimentos de 
rotação, 

translação e da inclinação de seu eixo 
de rotação em relação ao plano de
sua órbita em torno do Sol. 

● Simular, através de modelos ou 
dramatizações, os movimentos de 
rotação e translação da Terra 
considerando sua inclinação em 
relação ao plano de sua órbita. 

corpo humano, destacando a 
atuação e coordenação do siste- 
ma nervoso na regulação e equi- 
líbrio desses sistemas. 

● Justificar o papel do sistema 
nervoso na coordenação das 
ações motoras e sensoriais do 
corpo com base na análise de 
suas estruturas básicas e respec- 
tivas funções. 

● Enunciar e examinar os proble- 
mas de visão mais frequentes na 
comunidade escolar/urbana/rural. 

● Reconhecer a visão como um 
dos principais sentidos humanos 
para captação e interpretação de 
imagens. 

● Identificar as causas dos princi- 
pais defeitos da visão como mio- 

pia, hipermetropia, astigmatismo e 
presbiopia. 

● Selecionar lentes mais 
adequadas para correção dos 
defeitos regidos pelos princípios 
da óptica geométri- ca. 

● Reconhecer a importância do 
sistema locomotor para os ani- 
mais. 

● Explorar os tipos e funções dos 
principais músculos e estrutura 
óssea que permitem a locomoção 
nos animais. 

Deduzir que a estrutura, a sus- 
tentação e a movimentação dos 
animais resultam da interação 
entre os sistemas muscular, ós- 
seo e nervoso. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Matéria e Energia 

● Selecionar e observar o 
funcionamento de ferramen- 
tas simples de uso cotidiano 
como tesouras, alicates, pin- 
ças, cortadores de unhas 
etc., identificando 
similaridades e diferenças 
entre os pontos de apoio. 

● Compreender e descrever os 
princípios físicos envolvidos 
nas máquinas simples como 
pontos de apoio e pontos de 
aplicação de forças. 

● Avaliar e calcular a 
vantagem mecânica de 
máquinas como alavancas, 
alicates, pinças, tesouras e 
outras máquinas 

simples de uso caseiro. 

● Construir e testar máquinas 
simples que facilitem o traba- 
lho humano utilizando 
materi- ais alternativos. 

● Discutir os impactos do uso 
das máquinas simples no 
de- senvolvimento das 

Matéria e Energia 

● Apontar e discutir os impactos 
ambientais do crescente uso 
das máquinas térmicas e propor 
al- ternativas ambientalmente 
mais viáveis. 

● Reconhecer as máquinas térmi- 
cas do cotidiano como motores a 
combustão, geladeiras, condicio- 
nadores de ar e apontar as 
fontes quentes e frias de cada 
equipa- mento. 

● Analisar, ao longo do tempo, os 
tipos de combustíveis usados 
nas máquinas térmicas, 
identificando os fatores que 
contribuíram para mudanças das 
fontes energéti- cas. 

● Discutir os impactos do uso de 
combustíveis fósseis nas 
mudan- ças climáticas e na 
saúde da po- pulação. 

● Avaliar os avanços 
socioambientais e econômicos 
causados pela produ- ção e uso 
de determinados combus- tíveis 
e máquinas, considerando as 
alternativas energéticas como o 

Vida e Evolução 

● Elaborar formas de dividir o corpo      
humano, distinguindo suas partes    
e componentes que o constituem. 

● Criar analogias para representar    
a hierarquia entre corpo, órgãos,     
tecidos e células. 

● Investigar se há uma unidade 
estrutural básica no corpo huma- 
no. 

● Diferenciar tipos celulares e suas 
funções, levando em considera- 
ção o tecido/órgão no qual se 
localizam. 

● Investigar se há seres vivos que 
não possuem células. 

Reconhecer e ordenar hierarqui- 
camente os diferentes níveis de 
organização do corpo. 

● Compreender os níveis de orga- 
nização e a complexidade do or- 
ganismo humano segundo o nível 
hierárquico: átomo-molécula- 
organelas celulares-células- 
tecidos-órgãos-sistemas- 
indivíduo. 

● Analisar ilustrações e modelos    
que permitam concluir as inter-     

Vida e Evolução 

● Pesquisar sobre as condições    
de saúde da comunidade. 

● Elencar os principais fatores    
que afetam a qualidade de vida      
e sa- úde da comunidade,     
registrando os dados   
levantados. 

● Analisar as informações coleta- 
das à luz das políticas de saúde 
e saneamento básico da 
comuni- dade. 

● Recordar quais vacinas são 
aplicadas na infância, 
indicando as doenças que elas 
previnem. 

● Diferenciar vacina de remédio, 
destacando os efeitos da 
vacina- ção no organismo. 

Elaborar um histórico do desen- 
volvimento das vacinas, dando 
destaque à origem e às principais 
doenças erradicadas/controladas 
pelas políticas de vacinação. 

● Conhecer o calendário de vaci- 
nação, reconhecer a 
importância para os indivíduos e 
sociedade das campanhas de 

 
 



 
 

socieda- des ao longo da 
história. 

● Diferenciar temperatura, calor 
e sensação térmica acompa- 
nhando como a temperatura 
de um corpo varia em 
diferen- tes situações 
cotidianas. 

● Reconhecer o papel dos 
ventos, da umidade do ar e 
da temperatura ambiente 
na sensação térmica. 

Realizar experimentos contro- 
lados que induzam a ideias 
de que há trocas de calor en- 
tre corpos, como, por exem- 
plo, entre o gelo e suco numa 
caixa de isopor. 

● Concluir que objetos com 
diferentes temperaturas, 
num ambiente termicamente 
isola- do, trocam calor entre 
si até atingir a mesma 
temperatura (equilíbrio 
térmico). 

● Avaliar as alternativas   
tecno- lógicas para melhorar    
o con- forto térmico de     
ambientes. 

● Realizar experimentos 
contro- lados que permitam 
classifi- car quais materiais 
são me- lhores condutores de 
calor e quais são melhores 
isolantes e justificar suas 
aplicações em situações 
cotidianas. 

Entender o princípio de funci- 
onamento de equipamentos 
como garrafas térmicas, 
cole- tores solares e filtros de 
barro e identificar a função 
de cada elemento que os 
compõem no que diz respeito 
à propa- gação do calor. 

● Testar e avaliar as soluções 
tecnológicas para melhorar a 
propagação ou isolamento 
do calor. 

● Reconhecer o Sol como a 
fonte de energia para 
manu- tenção da vida na 
Terra. 

● Relacionar a energia solar 
com a formação dos 
ventos, com o ciclo da 

ál- cool, a eletricidade, a energia 
solar, a energia eólica etc. 

● Discutir e avaliar as mudanças 
econômicas, culturais e sociais 
decorrentes do desenvolvimento 
de novos materiais e produtos 
como combustíveis alternativos, 
máquinas mais eficientes, pro- 
cessos de automação e informa- 
tização. 

 
Terra e Universo 

● Apurar se, na comunidade local, 
já foram sentidos tremores de 
terra, buscando justificativas 
para as ocorrências relatadas. 

● Compreender as causas de 
fenômenos naturais como 
vul- cões, terremotos e 
tsunamis. 

● Justificar a rara ocorrência des- 
ses fenômenos no Brasil, com 
base no modelo das placas 
tec- tônicas. 

● Discutir a eficiência de ações 
para amenizar os efeitos de vul- 
cões, terremotos e tsunamis 
nas populações humanas. 

● Levantar informações para 
argu- mentar sobre a Pangeia. 

Reconhecer e justificar a movi- 
mentação das placas tectónicas 
da Terra. 

● Discutir a Teoria da Deriva Conti- 
nental. 

● Justificar o formato das costas 
brasileira e africana com base 
na Teoria da Deriva Continental. 

Construir modelos representacio- 
nais que permitam compreender 
a Teoria da Deriva Continental. 

relações existentes entre os di-     
versos sistemas de um organis-     
mo. 

● Enunciar as funções básicas do 
sistema nervoso humano, pro- 
pondo e analisando situações 
nas quais há alterações no seu 
funcionamento. 

Indicar a interdependência dos 
vários sistemas que compõem o 
corpo humano, destacando a 
atuação e coordenação do siste- 
ma nervoso na regulação e equi- 
líbrio desses sistemas. 

● Justificar o papel do sistema 
nervoso na coordenação das 
ações motoras e sensoriais do 
corpo com base na análise de 
suas estruturas básicas e respec- 
tivas funções. 

● Enunciar e examinar os proble- 
mas de visão mais frequentes na 
comunidade escolar/urbana/rural. 

● Reconhecer a visão como um 
dos principais sentidos humanos 
para captação e interpretação de 
imagens. 

Identificar as causas dos princi- pais 
defeitos da visão como mio- pia, 
hipermetropia, astigmatismo e 
presbiopia. 

● Selecionar lentes mais 
adequadas para correção dos 
defeitos regidos pelos princípios 
da óptica geométri- ca. 

● Reconhecer a importância do 
sistema locomotor para os ani- 
mais. 

● Explorar os tipos e funções dos 
principais músculos e estrutura 
óssea que permitem a locomoção 
nos animais. 

● Deduzir que a estrutura, a sus- 
tentação e a movimentação dos 
animais resultam da interação 
entre os sistemas muscular, ós- 
seo e nervoso. 

vacinação no controle e 
prevenção de doen- ças. 

● Discutir sobre movimentos 
anti- vacina, levantando as 
conse- quências negativas 
dessa posi- ção para a 
sociedade. 

● Identificar impactos dos 
avanços tecnológicos na vida 
cotidiana. 

Avaliar as consequências dos 
avanços tecnológicos em diferen- 
tes dimensões da vida humana, 
como trabalho, saúde, qualidade 
de vida etc. 

● Elencar os principais avanços da 
medicina das últimas décadas e 
indicar como afetaram a 
dinâmica da vida humana nas 
cidades e no meio rural. 

● Considerar a produção intelectual 
e tecnológica para a conservação 
e preservação ambiental e seus 
impactos na qualidade de vida das 
populações. 

 
 



 
 

água, com a fotossíntese 
etc. 

● Compreender a água como 
um agente termorregulador do 

ambiente. 

Investigar as trocas de calor no 
funcionamento das máqui- nas 
térmicas em especial no 
sistema de condicionamento 
de ar e geladeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 
 



 
 

Matéria e Energia 

● Identificar a presença de 
substâncias puras e misturas 
no cotidiano, a partir de suas 
características 
macroscópicas. 

● Nomear algumas 
substâncias comuns (H2O, 
O2, NaCl, CH4) e reconhecer 
que são formadas por 
elementos químicos. 

● Caracterizar e classificar em    
homogênea e heterogênea a    
mistura de substâncias como    
água e sal, água e óleo,      
água e areia etc. 

Identificar a ocorrência de 
transformações químicas a 
partir da comparação entre o 
estado inicial do sistema 
(reagentes) e o estado final 
(produtos). 

● Explorar, experimentalmente, 
as transformações químicas 
usuais na culinária (corrosão, 
mistura de bicarbonato de 
sódio e vinagre, dentro 
outras possibilidades). 

● Reconhecer e caracterizar 
os métodos de separação de 
substâncias. 

● Discutir as propriedades 
específicas da matéria 
como densidade, 
temperatura de fusão e 
ebulição nos processos de 
separação de 

misturas como os aplicados 
na produção de sal de 
cozinha e a destilação 
do petróleo. 

● Identificar e selecionar 
métodos mais adequados 
para a separação de 
materiais em sistemas 
heterogêneos como os 
utilizados nos processos 
de reciclagem e separação 
do lixo e nos processos de 
tratamento de água e 
esgotos. 

● Discutir o conceito de 

Matéria e Energia 

● Reconhecer as diferentes   
fontes e tipos de energia     
utilizadas nas residências e    
cidades. 

● Classificar as fontes de energia     
em renováveis e não    
renováveis. 

● Propor e implementar medidas 
que possibilitem a substituição 
do uso de energias não 
renováveis por renováveis. 

● Discutir as características dos 
aparelhos que apresentam 
maior consumo de energia e 
apontar soluções para o uso 
racional. 

● Identificar as potências de 
diversos aparelhos 
elétricos residenciais. 

● Relacionar a potência do 
aparelho ao consumo de 
energia. 

Estimar o tempo médio de uso mensal
de aparelhos elétricos. 

● Avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo 
mensal e no valor da conta de 
energia elétrica. 

● Avaliar as informações 
existentes nas etiquetas de 
indicação de eficiência 
energéticas dos aparelhos 
residenciais. 

● Reconhecer os equipamentos 
que apresentam mais eficiência 
energética e menor consumo 
de energia. 

● Propor ações coletivas 
sustentáveis que considerem o 
uso de aparelhos mais eficientes e 
promovam mudanças de hábitos 
de consumo responsável da 
energia elétrica. 

Vida e Evolução 

● Discutir com colegas, amigos, 
pais e familiares sobre a 
ocorrência de problemas 
circulatórios, respiratórios e 
digestórios na comunidade, 
associando as suas possíveis 
causas e consequências à 
saúde. 

● Relacionar as condições de 
saúde e as doenças elencadas 
com os órgãos e funções dos 
sistemas circulatório, digestório e 
respiratório. 

Apresentar exemplos nos quais 
hábitos de vida podem 
comprometer a saúde do indivíduo 
e os sistemas do indivíduo. 

● Elaborar modelos para ilustrar a 
interação entre os sistemas 
digestório, circulatório e 
respiratório a partir do processo 
de alimentação. 

● Compreender que há diferentes 
necessidades nutricionais entre 
os indivíduos determinadas por 
diversos fatores como: idade, 
sexo, hábitos de vida, restrições 
alimentares etc. 

● Comparar cardápios, discutir 
sobre alimentação saudável e 
elaborar um cardápio com os 
principais grupos alimentares, 
separando os alimentos pelas 
suas características 
nutricionais. 

● Compreender a atuação dos 
diferentes tipos de nutrientes no 
organismo, destacando a 
importância das vitaminas e sais 
minerais para a manutenção da 
saúde do organismo. 

● Reconhecer a importância da 
microbiota intestinal no processo 
de nutrição e desenvolvimento do 
ser humano. 

● Conhecer os principais órgãos do 
sistema excretor e discutir sobre 
a ocorrência de doenças ligadas 
ao seu funcionamento. 

Destacar a interação entre o sistema 
circulatório e o sistema excretor 
para a eliminação dos resíduos 

Vida e Evolução 

● Conhecer as transformações 
físicas e psíquicas 
promovidas pela atuação dos 
hormônios sexuais na 
puberdade. 

● Identificar as principais glândulas 
que atuam no amadurecimento 
do sistema reprodutor do ser 
humano. 

● Destacar a atuação do 
sistema nervoso no processo 
de transformação das 
glândulas sexuais e 
amadurecimento reprodutivo. 

● Relacionar as transformações 
do corpo ocorridas na 
puberdade com a atuação das 
glândulas e hormônios sexuais 
coordenados pelo sistema 
nervoso. 

Conhecer os principais métodos 
contraceptivos e reconhecer que 
diferem em termos de atuação no 
organismo e eficácia. 

● Discutir sobre a 
responsabilidade e o respeito 
que cada indivíduo deve ter com 
o seu próprio corpo e com o dos 
outros. 

● Discutir sobre a 
corresponsabilidade e o 
respeito entre os indivíduos na 
escolha e uso de métodos 
contraceptivos. 

● Conhecer as responsabilidades 
e o respeito dos pais em relação 
aos seus filhos, no que tange às 
diferenças individuais, 
intelectuais, físicas, 
socioeconômicas, étnico-raciais, 
de gênero, de orientação sexual, 
de idade e culturais. 

Compreender o conceito   
de infecção  
sexualmente 
transmissível. 

● Conhecer as principais infecções    
sexuais que afetam os    
indivíduos contemporâneos. 

● Identificar os agentes   
causadores das ISTs. 

● Discorrer sobre prevenção 
de ISTs. 

● Comparar os métodos de 

 
 



 
 

materiais sintéticos, 
relacionando-os a 
desenvolvimento científico 
e tecnológico e 
reconhecendo 

● sua importância para a 
sociedade 
contemporânea, avaliando 
os benefícios e os 
impactos ambientais para 
a produção e descarte 
desses materiais. 

produzidos no processo de 
digestão e respiração. 

● Destacar a relação entre 
distúrbios nutricionais e hábitos 
de vida, como a prática de 
exercícios físicos, a 
alimentação, o uso de 
medicamentos, refletindo sobre 
seus próprios hábitos. 

prevenção de ISTs, indicando 
aqueles mais eficazes. 

● Representar situações nas quais 
há ênfase na importância da 
orientação médica e da educação 
na prevenção e combate às ISTs. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º Ano 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Matéria e Energia 

● Discutir as mudanças de 
estados físicos da matéria, 
identificando as variáveis 
envolvidas nesses 
processos. 

● Explicar as transformações 
de estado físico com base 
no modelo de constituição 
submicroscópica da matéria. 

● Propor mecanismos para 
evitar as mudanças de 
estado da matéria em 
situações que estas são 
indesejáveis. 

● Identificar nas situações 
cotidianas as transformações 
que ocorrem na natureza, 
nas fábricas, nos veículos, no 

nosso corpo, relacionando-as 
aos diferentes tipos de 
reações químicas. 

● Reconhecer e distinguir 
reagentes e produtos de 
uma reação química, 
estabelecendo proporções 
entre suas massas. 

Matéria e Energia 

● Selecionar e observar o 
funcionamento de ferramentas 
simples de uso cotidiano 
como tesouras, alicates, 
pinças, cortadores de unhas 
etc., identificando 
similaridades e diferenças 
entre os pontos de apoio. 

● Compreender e descrever os 
princípios físicos envolvidos 
nas máquinas simples como 
pontos de apoio e pontos de 
aplicação de forças. 

● Avaliar e calcular a 
vantagem mecânica de 
máquinas como alavancas, 
alicates, pinças, tesouras e 
outras máquinas simples de 
uso caseiro. 

● Construir e testar máquinas 
simples que facilitem o 
trabalho humano utilizando 
materiais alternativos. 

● Discutir os impactos do uso das 
máquinas simples no 
desenvolvimento das 
sociedades ao longo da história. 

● Diferenciar temperatura, calor e 
sensação térmica 

Vida e Evolução 

● Elaborar formas de dividir o corpo      
humano, distinguindo suas partes    
e componentes que o constituem. 

● Criar analogias para representar    
a hierarquia entre corpo, órgãos,     
tecidos e células. 

● Investigar se há uma unidade 
estrutural básica no corpo 
humano. 

● Diferenciar tipos celulares e suas 
funções, levando em 
consideração o tecido/órgão no 
qual se localizam. 

● Investigar se há seres vivos que 
não possuem células. 

Reconhecer e ordenar 
hierarquicamente os diferentes 
níveis de organização do corpo. 

● Compreender os níveis de 
organização e a complexidade do 
organismo humano segundo o 
nível hierárquico: átomo- 
molécula-organelas celulares- 
células-tecidos-órgãos-sistemas- 
indivíduo. 

Vida e Evolução 

● Compreender a atuação 
dos gametas na 
transmissão de informação 
genética. 

● Associar as características 
físicas entre as gerações de uma 
mesma família. 

● Compreender que o 
patrimônio genético de um 
indivíduo é fornecido em igual 
parte pelos gametas dos 
genitores. 

● Conhecer as principais leis 
estabelecidas pela 
genética mendeliana. 

● Compreender a atuação dos 
genes na constituição físicas 
dos organismos. 

● Associar a interação dos alelos 
para a formação das características 

dos indivíduos. 

● Destacar a diferença   
entre genótipo e fenótipo. 

● Resolver 
situações-problema 
envolvendo a transmissão   
de características  
hereditárias. 

Explorar modelos que representem o 

 
 



 
 

● Discutir a formação de 
novas substâncias a partir 
da quebra e formação de 
ligações entre os elementos 
químicos. 

● Associar a ocorrência dos 
elementos químicos ao 
mundo natural e 
relacioná-los à manutenção 
da vida e ao mundo 
tecnológico. 

Reconhecer que modelos são 
descrições aproximadas da 
realidade, com limitações e 
aplicações em situações 
específicas. 

● Analisar a evolução 
dos principais modelos 
da estrutura da 
matéria, considerando 
contextos históricos, 
sociais e tecnológicos. 

● Discutir os modelos que 
descrevem mais 
apropriadamente os átomos 
e a composição de moléculas 
simples. 

Discutir se as cores dos ambientes 
influenciam na temperatura, na 
claridade, no bem estar, na 
percepção e no ofuscamento 
de objetos. 

● Planejar e executar 
experimentos que 
evidenciem a composição da 
luz branca. 

● Construir aparatos que 
evidenciem que a luz 
branca é formada pela 
união das luzes primárias 
azul, vermelha e verde. 

● Debater a revolução nos 
sistemas de comunicação 
com base na evolução 
histórica dos mecanismos 
de transmissão e recepção 
de imagem e som. 

● Investigar os mecanismos de 
transmissão e recepção de dados 

via ondas de rádio, cabos e 
via Internet, identificando as 
funções de objetos como 
rádios, televisão, antenas, 

acompanhando como a 
temperatura de um corpo varia 
em diferentes situações 
cotidianas. 

● Realizar experimentos 
controlados que induzam a 
ideias de que há trocas de calor 
entre corpos, como, por 
exemplo, entre o gelo e suco 
numa caixa de isopor. 

Concluir que objetos com diferentes 
temperaturas, num ambiente 
termicamente isolado, trocam 
calor entre si até atingir a mesma 
temperatura (equilíbrio térmico). 

● Avaliar as alternativas 
tecnológicas para melhorar o 
conforto térmico de 
ambientes. 

● Realizar experimentos 
controlados que permitam 
classificar quais materiais são 
melhores condutores de calor 
e quais são melhores isolantes 
e justificar suas aplicações em 
situações cotidianas. 

Entender o princípio de 
funcionamento de equipamentos 
como garrafas térmicas, coletores 
solares e filtros de barro e 
identificar a função de cada 
elemento que os compõem no 
que diz respeito à propagação do 
calor. 

● Relacionar a energia solar com a      
formação dos ventos, com o     
ciclo da água, com a     
fotossíntese etc. 

● Compreender a água como 
um agente termorregulador do 
ambiente. 

● Investigar as trocas de calor no 
funcionamento das máquinas 
térmicas em especial no 
sistema de condicionamento de 
ar e geladeiras. 

● Apontar e discutir os impactos 
ambientais do crescente uso das 
máquinas térmicas e propor 
alternativas ambientalmente 
mais viáveis. 

Analisar, ao longo do tempo, os tipos 
de combustíveis usados nas 
máquinas térmicas, identificando 
os fatores que contribuíram para 
mudanças das fontes 

● Analisar ilustrações e modelos 
que permitam concluir as inter- 
relações existentes entre os 
diversos sistemas de um 
organismo. 

Enunciar as funções básicas do 
sistema nervoso humano, 
propondo e analisando situações 
nas quais há alterações no seu 
funcionamento. 

● Indicar a interdependência dos 
vários sistemas que compõem o 
corpo humano, destacando a 
atuação e coordenação do 
sistema nervoso na regulação e 
equilíbrio desses sistemas. 

● Enunciar e examinar os 
problemas de visão mais 
frequentes na comunidade 
escolar/urbana/rural. 

● Reconhecer a visão como um 
dos principais sentidos humanos 
para captação e interpretação de 
imagens. 

Identificar as causas dos principais 
defeitos da visão como miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e 
presbiopia. 

● Deduzir que a estrutura, a 
sustentação e a movimentação 
dos animais resultam da 
interação entre os sistemas 
muscular, ósseo e nervoso. 

● Identificar as principais 
substâncias psicoativas (lícitas e 
ilícitas) que afetam o 
funcionamento do sistema 
nervoso. 

● Explorar os mecanismos de 
atuação das principais substâncias 
psicoativas no sistema nervoso do 
ser humano e dos animais. 

processo de transmissão de 
informação genética entre 
gerações. 

 
 



 
 

satélites, computadores, rede 
de Internet etc. nos processos 
de transmissão de imagem e 
som. 

● Explorar as implicações 
do uso das radiações 
eletromagnéticas em 
controle-remoto, telefone 

celular, forno de micro-ondas, 
fotocélulas etc. 

● Reconhecer as fontes das 
diferentes radiações 
eletromagnéticas. 

Classificar as radiações 
eletromagnéticas por suas 
frequências e comprimentos 
de onda. 

● Discutir o papel do avanço 
tecnológico na aplicação 
das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, 
ultrassom, ressonância 
nuclear magnética) e no 
tratamento de doenças 
(radioterapia, cirurgia ótica a 
laser, infravermelho, 

ultravioleta etc.). 

energéticas. 

● Discutir os impactos do uso de 
combustíveis fósseis nas 
mudanças climáticas e na 
saúde da população. 

● Avaliar os avanços 
socioambientais e 
econômicos causados pela 
produção e uso de 
determinados combustíveis e 
máquinas, considerando as 
alternativas energéticas 
como o álcool, a eletricidade, 
a energia solar, a energia 
eólica etc. 

 

 

 

 
 



 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – EJA – 3º SEGMENTO 

 

BIOLOGIA 

1ª ETAPA 

● Níveis de organização da vida: da célula ao Ecossistema. 

● Ecologia: 

- fluxo de energia, cadeia e teia alimentar.  

- ciclos da matéria (água).  

- relações ecológicas 

- conservação e preservação do meio ambiente. 

- desequilíbrio ambiental e ação humana. 

- sustentabilidade: consumo consciente, economia solidária e gestão de resíduos.  

 
2ª ETAPA 

● Apresentação da biodiversidade com ênfase na relevância ecológica, médico         

sanitário, socioeconômica e cultural dos: 

 

- vírus e bactérias. 

- protozoários. 

- algas e plantas. 

- fungos. 

- animais. 

3ª ETAPA 

● Evolução como explicação da diversidade – conceitos introdutórios. 

● Aspectos funcionais do material genético. 

● Mecanismos básicos de transmissão genética: 

- Conceitos básicos. 

- Genética Mendeliana. 

 
 



 
 

• Sistema ABO/Rh. 

• Biotecnologia. 

• Fisiologia com ênfase na promoção da saúde. 

 

MATEMÁTICA 

1ª ETAPA 

● Operações com números negativos. 

● Expressões algébricas. 

● Equação de 1º grau. 

● Função de 1º grau. 

● Equação de 2º grau. 

● Teoria dos conjuntos (turmas 1ºA, B, C) 

 

2ª  ETAPA 

2º A - turma com curso FIC 
● Cálculo de porcentagens 

● Percentual de um valor monetário 

● Aumento percentual de um valor monetário 

● Desconto percentual de um valor monetário 

● Juros simples 

● Interpretação de pesquisas estatísticas com percentuais 

 

2º B, C, D 
● Operações com números negativos. 

● Expressões algébricas. 

● Razão e proporção. 

● Regra de três simples e composta. 

● Porcentagem. 

● Juros simples e composto. 

 

 
 



 
 

3ª ETAPA 

● Análise combinatória. 

● Probabilidade. 

● Estatística. 

● Geometria analítica. 

 

QUÍMICA 

1ª ETAPA 

• Breve histórico da Química. 

• O método científico na produção do saber químico.  

• Importância da linguagem simbólica para a Química. 

• Fenômenos físicos e químicos. 

• Propriedades da matéria – gerais e específicas – PF, PE, densidade. 

• Conceitos básicos da Química: matéria, corpo, objeto, massa e volume. 

• Transformações dos materiais e suas propriedades. 

• Reações químicas – evidências e representações. 

• Os estados de agregação da matéria, suas transformações e 

propriedades. 

• Substâncias simples e compostas. 

• Misturas homogêneas e heterogêneas. 

• Representação gráfica das propriedades de substâncias e misturas. 

• Métodos de separação de misturas. 

• Representação e compreensão das transformações químicas (reações 

químicas). 

• Substâncias puras e misturas – diferenciação por meio de 

propriedades. 

• Sistemas homogêneos e heterogêneos. 

• Distinção entre átomo, molécula e substância. 

• Modelo atômico de Dalton. 

 
 



 
 

• Leis ponderais da Química: 

- Cálculos proporcionais para a análise de  

processos produtivos não complexos 

- Aplicação do raciocínio proporcional na  

compreensão de variações quantitativas associadas a uma transformação química. 

 

2ª ETAPA 

• A evolução dos modelos atômicos. 

• O átomo e o íon: 

- Núcleo e eletrosfera. 

- Importância dos isótopos e dos nuclídeos.  

- Relações de similaridade entre os diversos átomos (isóbaros, isótonos e isótopos) 

e sua importância. 

• Radioatividade: 

- Estabilidade do núcleo por meio de emissão de partículas (alfa, beta e gama). 

- Fenômenos radioativos que ocorrem no cotidiano e os cuidados que se deve ter 

com a radiação.  

- Perigos e os benefícios provocados pelas radiações. 

- Estabilidade atômica e os processos de fusão e fissão nuclear. 

• Diagrama de Linus Pauling e a distribuição eletrônica. 

• Camadas de valência e subníveis mais energéticos de cada elemento. 

• Classificação periódica dos elementos: 

- Critérios utilizados historicamente para a organização dos elementos químicos na 

Tabela Periódica. 

- Posição dos elementos na Tabela. 

• Ligações químicas: 

- Tipos de ligações químicas. 

- Representações de Lewis, estrutural e molecular 

3ª ETAPA 

 
 



 
 

● Soluções. 

● Soluções e suas relações com a atividade humana. 

● Definições e características das soluções cotidianas. 

● Classificação. 

● Cálculos proporcionais na análise das concentrações. 

● Cálculos de concentração 

● Termoquímica – introdução. 

● Química orgânica. 

● História da química orgânica. 

● Relações com o meio ambiente. 

● Importância dos compostos orgânicos. 

● Características do carbono. 

● Cadeias carbônicas. 

● Classificação. 

● Propriedades.  

● Funções orgânicas: hidrocarbonetos, álcool, éter, cetona, éster, aldeído, ácido         

carboxílico, amina, amida, nitrocompostos, mistas e fenol. 

● Nomenclatura dos compostos orgânicos com até dez átomos de carbono          

(usual e IUPAC) para cada função. 

● Principais reações orgânicas. 

 
FÍSICA 

1ª ETAPA 

● Ramos da Física; 
● Unidades e grandezas. 
● Referencial, trajetória, ponto material e deslocamento; 
● Velocidade  média. 
● Definição; 
● Aceleração; 

 
 



 
 

● Definição; 
● Exemplos no cotidiano 
● Aceleração da gravidade; 

● Queda livre; 

● Lançamentos verticais. 

● Composição de movimento; 

● Leis de Newton; 

● Aplicação das Leis de Newton; 
 
2ª ETAPA 

● Termologia 

- Conceitos 

● Temperatura 

● Calor 

● Equilíbrio térmico 

● Escalas termométricas – celsius, fahrenheit, kelvin 

● Conceito de energia 

● Relação entre energia térmica e energia elétrica 

● Transformação de energia elétrica em energia térmica 

● Conceito de potência elétrica 

● Equação de consumo de energia elétrica 

● Unidades de medida de grandezas físicas 

● Relação entre as unidades joule e kwh 

● Relação entre consumo de energia e valores pagos por kwh 

●  Calorimetria 

- Conceitos 

● Calor 

● Transferência de calor 

● Calor específico 

 
 



 
 

● Mudança de fase (fusão, vaporização, sublimação, condensação,       

solidificação) 

● Equação fundamental da calorimetria 

● Relação entre massa, calor específico e variação de temperatura 

● Relação entre caloria alimentar x caloria (conceito físico) 

● Caloria dos alimentos – como calcular o valor energético dos alimentos 

● Relação entre quantidade de calor (via alimentação) x gasto calórico          

(atividade física) 

● Retomada dos conceitos que relacionam energia térmica e energia elétrica 

3ª ETAPA 
Eletrostática 

● O átomo 

● As forças elétricas 

● Eletrização de objetos 

Condutores e isolantes 

● Indução eletrostática 

● O valor da carga elétrica 

Campo Elétrico 

A Lei de Coulomb 

● A carga elétrica e a sua conservação 

● A Lei de Coulomb 

● Campo Elétrico criado por cargas elétricas 

Campo elétrico no interior de um condutor 

A Lei de Coulomb 

● Campo elétrico no exterior de uma esfera 

● O campo elétrico uniforme 

Campo elétrico devido a um condutor de forma irregular 

O potencial elétrico 

● O conceito de diferença de potencial elétrico 

● Cálculo da voltagem num campo uniforme 

 
 



 
 

● Voltagem entre dois pontos do campo elétrico de carga pontual 

● O conceito de potencial elétrico 

Cálculo do potencial elétrico criado por uma carga pontual 

● Potencial elétrico devido a várias cargas pontuais 

● Potencial elétrico de uma esfera condutora eletrizada 

● Superfícies equipotenciais 

● Energia potencial elétrica 

Cálculo da energia potencial elétrica 

● Capacitores 

● Capacitores de placas paralelas 

Constante dielétrica 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

● Língua, linguagem, identidade e regionalismo 

● Elementos da comunicação. 

● Linguagem verbal e não verbal. 

● Funções da linguagem. 

● Níveis de linguagem. 

1ª ETAPA 

 

● Parágrafos descritivos e narrativos.  

● Pontuação. 

● Gêneros textuais. 

● Ortografia: emprego de por que, porque, por quê e porquê, outras expressões 

(onde, aonde – mal, mau – cessão, sessão, secção, seção – há e a – mas, 

más, mais – senão, se não – ao encontro, de encontro a Literatura: textos 

literários e não literários. 

● Figuras de linguagem: figuras de sintaxe e de pensamento 

 
 



 
 

● Introdução à literatura 

 

2ª ETAPA 

● Gêneros textuais orais (apresentações, exposições, debates, seminários) 

● Revisão das classes gramaticais.  

● Frase, oração e período. 

● Sintaxe: período simples. 

● Período composto por coordenação. 

● Crase. 

● Romantismo. 

● Realismo. 

● Tipologias textuais : dissertação.  

 

 

3ª ETAPA 

● Tipo textual: dissertação (persuasão, argumentação, texto explicativo). 

● Produção de textos dissertativos consoantes com o mundo do trabalho e as            

experiências do estudante. 

● Pré-Modernismo. 

● Modernismo. 

 

● Benefícios da prática de atividades físicas. 

● Importância da atividade física (preventiva, terapêutica e de qualidade de          

vida). 

● Jogos e atividades recreativas. 

● Estilos de vida e doenças relacionadas (sedentarismo, obesidade, doenças         

cardíacas). 

● Esteroides anabolizantes. 

● Organização de ruas de lazer, gincanas, jogos interclasses, torneios e          

festivais 

 
 



 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1ª ETAPA 

● Autoestima: conceito e técnicas motivacionais. 

2ª ETAPA 

● Esporte e sociedade. 

● Esporte e sua evolução. 

● Esporte e corpo: o corpo envolvido no esporte e na sociedade; o esporte na              

construção de ideais de corpo e melhoria na qualidade de vida. 

● Esporte e mídia: a influência da mídia no esporte, a representação de heróis e              

ídolos pela mídia. 

● Manifestações do esporte: Esporte de lazer, Esporte de rendimento e Esporte           

educacional. 

● Jogos e atividades recreativas. 

● Gênero e atividade física. 

● Ginástica laboral. 

● Autoestima: conceito e técnicas motivacionais. 

● Cultura corporal. 

● Noções de funcionamento do corpo humano (aparelho locomotor, sistema         

esquelético e muscular).  

3ª ETAPA 

● Organização de ruas de lazer, gincanas, jogos interclasses, torneios e          

festivais. 

● Autoestima: conceito e técnicas motivacionais. 

● Benefícios da prática de atividades físicas Importância da atividade física          

(preventiva, terapêutica, de qualidade de vida e reabilitação) 

 

● Estilos de vida e doenças relacionadas (sedentarismo, obesidade, doenças         

cardíacas, entre outras) 

● A importância dos grupos alimentares associados à prática da atividade física. 

 

 
 



 
 

 LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

1ª ETAPA 

● Review (colors – animals, fruits, days of week, holidays). 

● Definitive and indefinite Articles.  

● Plural of noun. 

● Verb to be. 

● Personal pronouns. 

● Demonstrative pronouns. 

● Text comprehension. 

● Cardinal numbers. 

● Ordinal numbers. 

● Verb there to be. 

● Countable and Uncountable nouns. 

● How much/How many. 

● Prepositions of places (in, on, at). 

● Interrogatives words (what, who, how). 

● Immediate Future (going to). 

 
2ª ETAPA 

 

● Text comprehension. 

● Present Continuous. 

● Prepositions – in, on, at (time,dates). 

● Genitive case. 

● Plural of nouns (regular and irregular). 

● Simple Present (do, does). 

● Adverb of time. 

● Imperative (Affirmative – Negative form). 

● Seasons. 

 
 
 



 
 

3ª ETAPA 

 

● Text comprehension. 

● Simple Past (regular/irregular verbs). 

● Comparison of adverbs and adjectives.  

● (Comparative and superlative of adjectives). 

● Simple Future (will). 

● Conditional tense (would). 

● Affirmative – negative – interrogative. 

● Modal Verb (can/could). 

 

 
 

ARTES 
 

1ª ETAPA 
 
2ª ETAPA 
 
3ª ETAPA 

 
FILOSOFIA 

 
● Reconhecimento da cultura, da experiência e do interesse profissional dos          

estudantes. 

● Natureza e Cultura. 

● Panorama geral do início da filosofia. 

● Pensamento mítico e pensamento crítico racional (sensos, consciências,        

mitos, ciência). 

● Principais períodos da Filosofia 

● Algumas definições de filosofia e características do filosofar. 

● Produção oral e escrita a partir de textos filosóficos. 

● Mitologia e filosofia Pré-Socrática. 

● Platão e Aristóteles. 

 
 



 
 

● Principais filósofos do período da História da Filosofia Antiga. 

● Mito e mitologia africana e indígena. 

1ª ETAPA 

● A realidade e o imaginário 

2ª ETAPA 

● Percepção da influência e da utilização das novas tecnologias no cotidiano. 

● Teoria da Ciência. 

● Dimensão humana do trabalho. 

● Conceito de ética e moral. 

● Teoria do conhecimento. 

● Estética e Filosofia da Filosofia. 

 

3ª ETAPA 

● Filosofia e o mundo do trabalho no Distrito Federal. 

● Conceito de democracia, participação, política, cidadania e consciência        

crítica. 

● Política como dimensão humana. 

● Contextualização do termo política e suas aplicações no dia a dia, nas            

decisões em políticas púbicas pelos representantes do povo. 

● Ética e cidadania. 

● Ética e construção de valores. 

● Diferenciação entre ética e valor, regras e normas, e entrelaçamento entre           

ambos.  

● Crise da humanidade: política, social e existencial. 

 
 

SOCIOLOGIA 
 

1ª ETAPA 

● Sociedade ideal e real. 

● O que é sociologia. 

 
 



 
 

● Processo de socialização – contato social, interação e relação social. 

● Categoria social. 

● Agregado social – multidão, público e massa. 

● Grupo social. 

● Manutenção dos grupos sociais. 

● Personalidade e cultura. 

● Processos de aproximação e afastamento. 

● Estratificação social. 

● Mobilidade social. 

 
 
  

 
 



 
 

2ª ETAPA 
● Cidadão, cidadania e direitos sociais. 

● Quando o ser humano age eticamente. 

● Herança social e socialização. 

● Princípios econômicos da sociedade. 

● Controle, ideologia e atitude. 

● Sociedade e sua organização. 

● População. 

● Movimentos sociais. 

● Alienação. 
 
 

3ª ETAPA 

● Instituições sociais. 

● Pesquisa de campo. 

● Instituição família. 

● A família e o casamento. 

● Instituição religiosa. 

● Instituição Estado. 

● Instituição Escola. 

● Formas de governo – monarquia e república. 

● Sistemas de governo – presidencialismo e parlamentarismo 

 

● Paisagem, tempo, espaço geográfico e sua construção. 

● A terra no espaço. 

● Rotação e translação, dias e noites, as estações do ano. 

● Coordenadas geográficas: paralelos, meridianos, latitude, longitude, fusos       

horários. 

● Mapas e seus elementos. 

● Sistemas naturais do planeta Terra: Litosfera.  

 
 



 
 

GEOGRAFIA 

1ª ETAPA 

● Atmosfera. Hidrosfera. Biosfera 

2ª ETAPA 

● Continente Americano. 

● Formação territorial do Brasil. 

● Domínios morfoclimáticos brasileiros. 

● Fenômeno da urbanização mundial. 

● A indústria e o espaço geográfico. 

● A agropecuária e o espaço geográfico. 

● O Distrito Federal e RIDE-DF: Aspectos históricos, políticos, econômicos,         

sociais e ambientais.  

 
 

3ª ETAPA 

● Formação do mundo atual. 

● Capitalismo, Socialismo, Comunismo. 

● Primeira Guerra Mundial. 

● Segunda Guerra Mundial. 

● Guerra Fria. 

● Geopolítica. 

● Globalização. 

● Estudo dos continentes através da formação dos blocos econômicos, com          

ênfase no Mercosul e União Europeia (básico).  

● Organismos supranacionais: multinacionais, ONU, FMI, G7, G8, G20, BRICs,         

entre outros. 

 

 
HISTÓRIA 

 

 
 



 
 

1ª ETAPA 

● Introdução ao ensino de História. 

● Pré-história. 

● Antiguidade Ocidental (Grécia) e oriental. 

● Feudalismo. 

● Expansão marítima e comercial 

● Egito antigo. 

● Mercantilismo. 

● Civilizações pré-colombianas 

 

2ª ETAPA 

● Brasil Colônia – séc. XVI – XVIII. 

● Iluminismo. 

● Revolução Industrial. 

● Processo de Independência das Américas. 

● Processo de Independência do Brasil. 

● Brasil Império – I Reinado. 

● Regência. 

● Brasil Império - II Reinado: política interna e externa; evolução econômica e            

social. 

● História da África: cultura e sociedade. 

 
3ª ETAPA 

● Imperialismo. 

● I Guerra Mundial. 

● Período entre guerras.  

● II Guerra Mundial. 

● Brasil - República Velha. 

● Brasil - Era Vargas. 

● Período democrático (1946 – 1964). 

 
 



 
 

● Brasil - Governos militares. 

● Brasil – Redemocratização: Nova República. 

● Brasil, América Latina e o mundo no século XXI. 

● História da África Contemporânea. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA. 
 

Nossa preocupação maior, dentre outras, é com a formação do ser humano            

transformador, aquele capaz de analisar criticamente a realidade, desvelando seus          

determinantes sociais, políticos, econômicos e ideológicos, protagonista da        

construção de uma sociedade justa e democrática, superando os determinantes          

geradores de exclusão. 

Nossa Proposta Pedagógica é uma proposta de trabalho que se encontra em            

constante construção, onde as adaptações são feitas de acordo com a necessidade            

da comunidade escolar. 

A Instituição de Ensino avalia anualmente nas coordenações coletivas         

(professores, coordenadores e direção) o processo educacional, onde são         

analisados os pontos positivos e negativos de cada experiência com vistas ao            

aprimoramento. Normalmente à aplicação de fichas avaliativas e formulários         

aplicados a todos os segmentos para avaliar as ações desenvolvidas. 

A cada semestre é realizado um pré-conselho onde os alunos respondem           

através de fichas como ele e a família avaliam os projetos e as atividades realizadas               

durante o semestre, apontam falhas, dão sugestões e fazem críticas. A           

Coordenação Pedagógica faz um apanhado do resultado e faz o controle dos            

projetos. 

A responsabilidade das ações de análise ou adendos da Proposta          

Pedagógica da Escola é de responsabilidade coletiva, onde as análises e adendos            

são (re) construídos coletivamente ao decorrer de reuniões coletivas que se dão ao             

decorrer do ano letivo durante as coordenações pedagógicas da escola. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

DA GESTÃO ESCOLAR 
 

Forma de Gestão 
 

O princípio da gestão democrática do ensino só se concretiza quando a            

prática se realiza com o envolvimento de todos, respeitando-se as funções           

específicas de cada profissional, e é baseado nesse princípio que apresentamos           

neste Recurso Humano, o que se aponta em: 
Essa tendência exige que a política educacional e a prática educativa nas escolas assimilem o               

processo e criem possibilidades para que a manifestação        
democrática se consolide em cada cidadão brasileiro       
(Hora, 2007:19). 

A construção, manutenção e bom funcionamento das relações entre escola,          

família e comunidade requerem, antes de tudo, uma liderança escolar forte e            

democrática. 

É o compartilhamento da gestão da escola, distribuída entre todos os           

segmentos envolvidos, que vai caracterizar uma gestão participativa, capaz de          

atender as necessidades dos alunos no processo ensino-aprendizagem mais amplo:          

aquele que além de construir conhecimentos também prepara para a vida pessoal e             

profissional e para o exercício de ética e cidadania. 

O gestor-líder é aquele que volta suas ações, de forma a solidificar um grande              

compromisso com as famílias e comunidades envolvidas. O compartilhamento de          

um propósito comum entre escola, família e comunidade em torno de uma educação             

de qualidade para as crianças e adolescentes, nasce a partir da liderança e pode,              

inicialmente, se manifestar por meio de projetos e ações que, aos poucos, vão             

 
 



 
 

desaguar em uma gestão conjunta e parceria, capaz de realizar sonhos e planos             

que, em um primeiro momento, pareciam impossíveis e muito distantes, e é            

acreditando nisso, que toda a equipe do CEF 405 vem realizando seu trabalho, cada              

um exercendo seu papel primordial para alcançar a educação idealizada,          

pensamento este que se reforça em: 

Neste sentido, é fácil entender que a consolidação de uma gestão democrática no interior da escola                
não é um processo espontâneo e fácil. A dinâmica das          
relações do poder poderá entravar o avanço do        
processo, sendo necessário que o permanente esforço       
humano seja coletivo e encaminhado em função de        
decisões de grupos e não de indivíduos (Hora, 2007:20). 

Tal posicionamento foi reforçado com a reformulação do pensamento de que           

a gestão escolar não pode centrar-se apenas sob os cuidados de uma pessoa, mas              

em torno de um coletivo de pessoas que se representam sob a formação de grupos               

participativos como: Conselho escolar, Caixa escolar e Grêmio estudantil,         

contribuindo assim para uma gestão democrática ativa e participativa no processo de            

ensino e aprendizagem de nossos alunos. 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

A gestão pedagógica, em consonância com a gestão administrativa, com          

bases nos princípios da gestão democrática, procura desenvolver suas ações em           

consonância com toda a comunidade escolar. 

Este tipo de ação condiz com os princípios norteadores que se estabelecem            

os caminhos daquilo que se propõe com a gestão democrática, ou seja, todas as              

ações e decisões antes de serem executadas, partem do princípio de discussão e             

análise de todos os seguimentos da unidade escolar. 

 

 
 



 
 

Plano de Ação 

Cabe a equipe Pedagógica a orientação para que a comunidade escolar           

tenha conhecimento do Regimento Escolar e da Proposta Pedagógica, como          

também a participação na elaboração da Proposta Pedagógica. Deve-se trabalhar          

de forma aberta e flexível, oferecendo aos profissionais um trabalho pautado na            

segurança e apoio em suas práticas pedagógicas, auxiliando no desenvolvimento e           

aplicação da PP da instituição escolar, na facilitação do trabalho da equipe docente,             

na organização curricular, na realização de eventos, no desenvolvimento de projetos           

voltados para a melhoria do ensino dos alunos. 

A Coordenação Pedagógica – atua como órgão de apoio à Direção da            

escola, é responsável pela coordenação, organização, execução e controle do          

trabalho pedagógico, auxiliando o corpo docente para o desenvolvimento do projeto           

educativo.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos encontros        

pedagógicos é a seguinte: 

✔ Encontros semanais: subsidiam os planejamentos de atividades       

de sala de aula; acompanhamento do desempenho dos        

professores; discussão, elaboração e avaliação do PPP; estudo        

do Currículo em Movimento; produção de avaliações;       

preenchimento de diários de classe; formação continuada dos        

docentes. 

✔ Reuniões mensais: para coordenar ações interdisciplinares;      

promover estudos de temáticas definidas pelo grupo;       

implementar projetos pedagógicos e eventos culturais;      

proporcionar momentos de troca de experiências. 

 

 
 



 
 

Ações Objetivos/Metas Modalidade 

Acompanhamento do  

trabalho dos professores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver 01 projeto   

envolvendo pintura e   

reciclagem; 

Analisar a adequação das    

atividades cotidianas ao   

currículo;  

Planejar semanalmente de   

forma que os conteúdos    

tenham seqüência didática e    

se aproximem em algum    

momento do conhecimento   

prévio dos alunos,   

facilitando as assimilações; 

Avaliação do PPP a cada     

bimestre; 

Construção do calendário de    

atividades a cada bimestre; 

Desenvolvimento de  

estratégias de ensino   

considerando a diversidade   

etária dos alunos; 

 

Desenvolver 

conhecimentos que  

incorporem práticas de   

elaboração nas diversas   

formas de expressão   

Toda a escola 

 

 

Toda a escola 

 

 

 

Toda a escola 

 

Toda escola 

 

Toda escola 

 

 

 

Toda escola 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Implantar o projeto de    

Feira do Conhecimento; 

 

 

 

 

 

Avaliação do material   

didático utilizados; 

 

 

 

 

 

 

artística, bem como   

atividades relacionadas à   

apreciação e análise da    

produção artística; 

 

 

Participação do Circuito   

de Ciências . 

 

Utilização de material   

didático apropriado à   

abordagem do conteúdos   

integrados aos eixos   

norteadores e  

integradores do Currículo   

em Movimento da   

Educação Básica –   

SEEDF. 

Integração dos conteúdos   

aos eixos norteadores e    

integradores do Currículo   

em Movimento da   

Educação Básica –   

SEEDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Promover a formação   

continuada do corpo   

docente; 

 

 

 

Promover ações para   

divulgar o ENCEJA e    

ENEM; 

Dinamizar, atividades  

culturais, lúdicas e   

recreativas  

 

Implantação de projetos   

que permitam a   

comemoração de algumas   

datas comemorativas,  

como: dia das mulheres,    

dia do estudante,   

abordando um conteúdo   

informativo sobre a data. 

Implantação de projeto que    

viabilize a comemoração   

 

Realização de atividades,   

como palestras, debates,   

que promovam o   

aprimoramento da  

formação continuada do   

corpo docente nas   

coletivas. 

 

Incentivar a participação    

dos alunos em simulados,    

elaborados pela escola e    

pela Secretaria de   

Educação. 

 

 

Promover o reconhecimento   

da escola como modo de     

promoção social e cultural 

Promoção das datas   

comemorativas 

 

Comemoração da Semana   

 

 

Toda a escola 

 

 

 

EJA 

 

 

 

 

Toda a escola 

 

Toda a escola 

 

 

Toda a escola 

 
 



 
 

da Semana de Educação    

para a vida 

 

de Educação   para a vida 

 

Gestão Pedagógica (Coordenação Pedagógica) 
 

No que se refere às funções do Coordenador Pedagógico, podemos citar           

várias como: desenvolver e aplicar o Proposta Pedagógica da instituição escolar,           

auxiliar e facilitar o trabalho da equipe de professores, organizar eventos, informar            

sobre eventos e cursos realizados pelos órgãos responsáveis pela formação do           

servidor e até de entidades particulares, desenvolver projeto necessários para a           

melhoria do ensino aprendizagem dos alunos e o mais importante coordenar a            

formação continuada do professor. Uma importante função do Coordenador é ser o            

elo entre a equipe de direção e o grupo de professores regentes. 

O Coordenador Pedagógico ocupa o papel de articulador com todos os           

setores da escola. É aquele que vai sentar com a Direção e Supervisão e definir os                

parâmetros, metas e ações a se atingir durante o ano letivo, aplicando e             

aprimorando o Proposta Pedagógica.  

O Professor Coordenador é o elo entre o Orientador Escolar e os alunos             

faltosos, indisciplinados, aqueles que são possuidores de alguma deficiência de          

aprendizagem, entre outros vários problemas.  

O Coordenador é aquele que apoia o professor regente na busca pelo            

aprimoramento de suas aulas, da busca de recursos pedagógicos para auxiliar o            

trabalho em sala de aula. Muitos Coordenadores atendem o aluno e o pai para              

resolver problemas de relacionamentos e de disciplina, pois é a pessoa que            

recepciona os que chegam à escola, é o que tenta mediar entre aluno x professor e                

pai x professor.  

 
 



 
 

Há momentos em que o Coordenador tem que ser mediador entre o grupo de              

professores, pois há muitos embates durante as reuniões coletivas semanais. Para           

concluir podemos afirmar que apesar de ser apenas um cargo dentro da escola, o              

Professor Coordenador tem um papel de suma importância para o desenvolvimento           

do processo pedagógico e da organização escolar . 

AÇÃO OBJETIVOS METODOLOGIA METAS 
 Semana  de planejamento 
Formação Professores 

Planejar e direcionar as     
atividades do ano letivo 

Estudo/Debate/ 
leitura de textos, 
vídeos e outros 

Fev. a Dez 

Formação Professores 
Hora Pedagógica 

Formação continuada para   
os professores e direcionar    
as atividades pedagógicas 

Leituras/ 
Dinâmicas/ 
debates e outros 
 

Fev. a Dez 

Acompanhamento caderno de   
planejamento 

Acompanhar o planejamento   
dos professores 

 Fev. a Dez 

Analisar e orientar  na realização     
de diagnósticos 

Acompanhar o Desempenho   
dos alunos 

Gráficos A cada 
Bimestre 

Acompanhamento e orientação no    
preenchimento de diários de    
classes 

  A cada 
Bimestre 

Conselho de Classe Resolver situações críticas   
de alunos com baixo    
desempenho 

Reunir Equipe  
pedagógica e  
alunos 

A cada 
Bimestre 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – EJA - NOTURNO 

As coordenações pedagógicas no noturno ocorrem semanalmente, às terças         

para a área de matemática e ciências da natureza, às quintas para a área de código                

e linguagens e às sextas para a área de humanas.  

O período de coordenação é dividido em dois momentos, primeiramente são           

discutidos as ações e os projetos a serem desenvolvidos durante o semestre letivo             

pelos professores de cada área.  

São propostas condições e estratégias de acompanhamentos sistemáticos com         

intervenção pedagógica nos casos de dificuldade de aprendizagem, junto à sala de            

recurso itinerante, proporcionando um apoio sistêmico aos professores para que          

possam desenvolver um trabalho satisfatório em sala de aula. 

 
 



 
 

As ações propostas estão voltadas aos princípios de resgatar uma prática            

educativa de qualidade motivando os educadores e educando, oferecendo subsídios          

para realizar um trabalho pautado em teorias que auxiliam um aperfeiçoamento da            

prática em sala de aula sempre prevalecendo uma relação de harmonia, diálogo,            

ética e respeito frente a qualquer dificuldade encontrada. 

Num segundo momento a coordenação é realizada individualmente, onde os           

professores desenvolvem seus trabalhos e realizam as atividades pedagógicas         

necessárias. 
 

Plano de Ação (Comunidade Escolar) 
 

ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA. 

DIAGNÓSTICO  

● Falta de compreensão cultural sobre as formas de manifestações dos e das            
adolescentes acerca de suas identidades de gênero, etárias, culturais e          
Ensino Fundamental e Médio.  

● Enfrentamento à questão do preconceito e exclusão social. 
● Enfrentamento das dificuldades de aprendizagem do (as) estudantes. 
● Falta segurança dos alunos no entorno do CEF 405.  

 
AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

● Trazer para o debate pedagógico, de forma interdisciplinar, mensalmente a          
discussão da diversidade de gênero, etária, cultural, étnica e a perspectiva           
inclusiva de todos os (as) estudantes e profissionais da educação,          
enfrentando o preconceito usando o conhecimento. 

● Instrumentalizar, por meio de palestras, debates e discussões com         
profissionais capacitados, os profissionais da educação para lidar com a          
diversidade de gênero e cultural.  

● Organização de estratégias pedagógicas para os estudantes que apresentam         
dificuldades de aprendizagem.  

● Incentivar os estudantes a participar de campeonatos, de modo a          
potencializar atividades desportivas, garantindo o acompanhamento do       
rendimento escolar. 

 
 



 
 

● Buscar parcerias com o Batalhão Escolar para o enfrentamento do problema           
dos assaltos no entorno do CEF 405. 

ENVOLVIDOS • Estudantes, professores, equipe diretiva e pedagógica.  

CRONOGRAMA • Durante toda a gestão. 

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

A gestão de resultados do CEF 405 é aquela que prima pelo bom             

desempenho dos alunos e da instituição de ensino. 

Os processos de avaliação e acompanhamento para alcançar os resultados          

educacionais dão-se em forma de diálogo entre a comunidade interna          

professores/alunos, alunos/equipe gestora, equipe gestora/administrativa e em       

alguns momentos o diálogo crítico construtivo no coletivo por meio de reuniões entre             

a comunidade interna e externa. 

Por vezes, quando necessário, durante as avaliações de resultados,         

acolhe-se os posicionamentos e sugestões participativas por meio de atas, aplicação           

de questionários e sugestões orais e escritas. 

Nestes entremeios, levantam-se quais são os processos e práticas opinadas          

que possam servir de melhorias para o bom desempenho dos anos da instituição de              

ensino quanto ao rendimento escolar, freqüência e formação de pessoas capazes de            

intervirem de forma crítica para melhorias qualitativas da sociedade, a contar pelo            

próprio contexto sociocultural da comunidade. 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

Com base na Gestão Democrática do ensino público (Lei 4.751/2012), sob a            

figura do Diretor, do Vice-diretor, eleitos pela comunidade escolar interna e externa,            

com ações da gestão democrática, a escola promove encontros e reuniões com os             

 
 



 
 

órgãos colegiados – Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, representante e         

vice-representante de sala – para o estabelecimento de articulações e parcerias. 

O CEF 405 tem como objetivo organizar estratégias durante o ano letivo para             

aumentar progressivamente a participação da comunidade escolar nas atividades da          

escola. Continuar promovendo atividades que propiciem maior interação entre os          

profissionais da escola.  

Promover a escola aberta, através de divulgação e implementação com maior           

dinamismo das oficinas, oportunizando à comunidade escolar aprender uma         

profissão e utilizar o espaço escolar de forma prazerosa, aumentando o vínculo de             

convivência com a escola.  

 

GESTÃO DE PESSOAS 
 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) sistematiza e desenvolve, da          

melhor forma possível, suas atribuições necessárias para conhecer e estudar a           

legislação pertinente ao trabalho desse setor; sempre procurando conhecer a          

clientela e identificar suas demandas para nortear suas ações.  

O SOE tem como objetivos: Analisar documentos legais e suas diretrizes           

pedagógicas que norteiam o trabalho do Orientador, com finalidades de elaborar o            

plano de ação para o ano letivo. 

Tem como ações de colaborar na ação e reflexão das diretrizes pedagógicas, de             

modo que estejam articuladas com o PPP da escola; levantando situações           

problemas e desafios que necessitem de intervenção pedagógica; articulados com          

ações interventivas junto à comunidade escolar, para auxiliar a superação das           

demandas identificadas em acordo com o PPP da instituição de ensino; apoiando e             

subsidiando os segmentos escolares tais como: Conselho Escolar, Grêmio         

Estudantil, alunos, professores, pais e responsáveis e outros segmentos pertinentes          

ao processo de ensino e aprendizagem da escola. 

 

 

 
 



 
 

Ações junto ao corpo docente 
 

Justificativa/objetivos: O trabalho do SOE está intimamente ligado ao trabalho          

do corpo docente. Existe uma co-relação entre os dois. Onde se faz necessário             

estabelecer pontes, parceria entre os dois setores, para haver sucesso nos trabalhos            

realizados. Colaborando, assim, no processo de aprendizagem e no         

desenvolvimento do educando.  

Objetivos: integrar as ações do SOE às dos professores e professoras, dando            

suporte aos docentes com relação às problemáticas dos alunos. 

As ações são colaborativas com a dos professores para a realização de projetos             

e ações; construindo e reconstruindo, conjuntamente, o PPP e o Regimento Interno            

em parceria com a coordenação coletiva semanal por meio de trocas de            

informações, devolutivas e sugestões, como também pela participação nos         

conselhos de classe; apresentando e esclarecendo sobre o procedimento de          

encaminhamento de alunos ao SOE, no sentido de auxiliar na sensibilização quanto            

à prática da educação inclusiva.  

 

Ações junto ao corpo discente 
 

Justificativa/ objetivos: Como citado anteriormente, grande parte da        

clientela escolar é formada por alunos de famílias de baixa renda e alta             

vulnerabilidade. Dessa forma, o SOE contribui para que o educando tenha um            

desenvolvimento integral; sempre que possível, atendendo às suas necessidades         

individuais.  

Os objetivos visam ampliar as possibilidades do aluno de interagir no meio            

escolar e social de modo que o auxilie para seu sucesso escolar. 

As ações são de atendimentos individuais e/ou coletivo dos alunos encaminhados pelos             

professores, direção e família; com acompanhamento da frequência dos alunos e           

encaminhamento dos faltosos para os órgãos responsáveis. 

 
 



 
 

Os encaminhamentos dos alunos que apresentam alguma necessidade         

para a Rede Social; trabalhando com eles a importância dos hábitos de estudo,             

rotina de estudo em casa; proporcionando-lhe a imersão em um diálogo           

discursivo/participativo, considerando sua vivência e o desenvolvimento de valores,         

atitudes e comportamentos positivos e saudáveis, paralelo a realização de ações           

preventivas contra a discriminação/preconceito, com enfatize no respeito à         

diversidade cultural, com acompanhamento de orientações e ações dos         

representantes de turma.   

.  

Ações junto à família 
 

Justificativa/ objetivos: hoje um dos problemas que encontramos no processo          

educacional é a ausência da participação da família nesse processo.  

Alguns pais/responsáveis, por vezes, têm dificuldade em acompanhar a vida          

escolar do aluno; não sabem o que fazer para ajudá-lo em algumas dificuldades, e              

outros se omitem dessa responsabilidade, delegando à escola.  

Objetivo: participar e promover o processo de integração família x escola;           

envolver os pais no processo educativo.   

 Ações: identificar e trabalhar junto à família as causas que interferem no avanço do               

processo de ensino e de aprendizagem do aluno; sensibilizar as famílias da            

importância do acompanhamento da vida escolar do filho e da importância da rotina             

de estudo em casa; atendimentos individuais e/ou coletivos com os pais e/ou            

responsáveis; participação nas reuniões de pais.  

 

 

Da educação especial 
 

 
 



 
 

O CEF 405, dentro de sua proposta curricular, concebe a educação especial como             

uma prática de ensino e aprendizagem que propicie o desenvolvimento psicossocial           

de alunos e alunas com uma determinada deficiência, de modo que ele ou ela não               

se sinta indiferente durante as práticas de ensino e na sua socialização na esfera              

escolar. 

Essa preocupação vem ao encontro dos marcos legais da educação inclusiva           

especificado no Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial           

(2013:12) que expõe a seguinte citação: “A educação especial, na perspectiva da            

educação inclusiva, fundamenta-se em princípios de equidade, de direito a          

dignidade humana, na educabilidade de todos...”.  

E é nesse sentido que o CEF 405, durante a elaboração e reelaboração do currículo               

escolar, procura visualizar o direito de desenvolvimento de todos, independente de           

suas especificidades individuais. 

 

Da Sala de Recursos 
 

O CEF 405 possui um espaço físico adequado para funcionamento e atendimento dos             

alunos e alunas diagnosticados por profissionais da saúde, cujos diagnósticos          

sugerem acompanhamento e recebimento de atendimentos personalizados. 

O atendimento e acompanhamento dos (as) alunos(as) da sala de recursos procura            

atender às necessidades especiais de cada um(a) de seus(as) alunos(as) em acordo            

com o diagnóstico/laudo médico e suas necessidades de apoio à aprendizagem e            

seu desenvolvimento. 

Um dos principais focos do atendimento é propiciar aos alunos e alunas a utilização              

de recursos diversificados para melhorar o desenvolvimento das capacidades         

motoras, psíquicas, sociais e de boa convivência no espaço escolar. 

 

Dos Instrumentos 
 

 
 



 
 

A sala de recursos, desde a sua inauguração, sob os cuidados da direção e de toda                 

equipe técnica e pedagógica foi a de zelar por uma excelente apropriação de             

recursos tecnológicos e materiais didáticos que pudessem servir de mediação para o            

bom desenvolvimento dos alunos e alunas. 

A sala possui: 

✔ Jogos educativos; 

✔ Aparelho de TV e Vídeo cassete; 

✔ Aparelho de som; 

✔ Dois computadores de mesa; 

✔ Três notebooks; 

✔ Um pequeno acervo bibliográfico; 

✔ Mobiliário de apoio, condizente a realização das atividades; 

✔ Uma cadeira de rodas; 

✔ Materiais de consumo como complementação para realização de atividades         

manuais etc. 

 

 Da contextualização 
 

Desde a década de 60, a educação especial vem ganhando êxito na sua             

implementação e sistematização nos espaços das escolas regulares. A partir daí,           

cria-se uma nova concepção de inclusão para todos, independente de qualquer tipo            

de discriminação. 

Pensamento este que contempla os direitos de cidadania constituídos na          

Constituição Federal de 1988, principalmente no que se refere a questão dos direitos             

de igualdade a todos. 

Entendendo-se que tratar dos direitos da igualdade de pessoas, não significa, neste            

contexto, que devemos conceber nossos alunos e alunas dentro das mesmas           

condições de desenvolvimento das capacidades mentais superiores, mas de garantir          

a cada um deles, o direito de se desenvolverem dentro de suas especificidades,             

 
 



 
 

respeitando assim o tempo e as condições de aprendizagem de cada um, como bem              

explicita Coll et al (2004:19):“... necessidades educativas especiais afeta um          

conjunto de alunos, é um conceito relativo, refere-se principalmente aos problemas           

de aprendizagem dos alunos na sala e supõe a provisão de recursos            

suplementares”. 

E esses recursos suplementares, além dos utilizados pelos(as) professores(as)         

durante as aulas, são complementados sob a realização dos trabalhos realizados           

pelos profissionais da sala de recursos. 

Para tanto, exige-se uma prática de diálogo, constante, entre professores(as) da sala            

regular com os professores da sala de recursos, que direcionam a realização de um              

trabalho complementar e subsidiário que melhore o processo de aprendizagem e           

desenvolvimento dos alunos freqüentes da sala de recursos. 

  

 

 

 

 PLANOS DE AÇÃO 
 

Sala de Recursos / Equipe AEE 
 

OBJETIVO GERAL : Promover a valorização de outras habilidades e potencialidades          

dos alunos (as) PNEE. Promover o protagonismo do aluno, como agente de sua             

aprendizagem, pela valorização de sua identidade e pela consciência do valor do            

conhecimento para uma vida mais plena. Promover a conscientização da          

comunidade escolar a respeito da Inclusão na escola e na vida social. 

 

 

PÚBLICO ALVO : Alunos, Pais e Comunidade escolar. 

 
 



 
 

 

 

 

OBJETIVOS DESCRIÇÃO DA 
META 

INTERFACE PÚBLICO 
ENVOLVIDO 

PERÍODO 
DA 

EXECUÇÃ
O 

1-Atender 
100% os alunos 
PNEE; 
 

- Atendimento de 
todos os alunos 
matriculados nesta 
instituição pelo 
menos duas horas 
por semana e 
auxiliá-los em suas 
dificuldades diárias 
dentro da escola.  
 

Solicitar 
recursos e ou 
instrumentos 
para construção 
de um 
atendimento de 
qualidade. 
 

Direção; 
Pais; 
Alunos; 
 

Do primeiro 
ao quarto 
bimestre. 

2-Orientar os 
professores 
regentes 
quanto a 
elaboração da 
Adequação 
Curricular dos 
Alunos do AEE 
ao longo do 
ano letivo  
 

Atuar nas 
coordenações 
individuais dos 
professores 
auxiliando-os na 
adequação 
curricular;  
 

Formulário de 
adequação 
curricular 
 

Professores Do primeiro 
ao quarto 
bimestre. 

3- Organizar o 
horário de 
atendimento 
dos  alunos 
Anee's; 
 

Proporcionar o 
desenvolvimento 
do aluno no 
decorrer  do ano; 
 

 Alunos 
Anee's;  
Pais; 
AEE 
 

Primeiro 
Bimestre 

4- 
Comunicar-se 
com a Direção 
Professores, 
SOE,  e EEAA, 
com a 
Coordenação 
da DRE e 
também com 

Atendimento ao 
corpo Docente, 
Discente, Direção, 
SOE, EEAA.  
 

Atendimento 
em reuniões 
coletivas ou 
individuais 

Professores, 
Direção, 
SOE, 
Coordenador
es AEE, 
famílias;  
 

Com os 
pais, no 
início do 
ano letivo e 
sempre que 
for 
necessário, 
demais 
setores e 

 
 



 
 

famílias sobre 
questões de 
interesse da 
comunidade 
escolar e a 
inclusão dos 
PNEE”s.  

pessoas 
envolvidas, 
encontros 
semanais; 
 

5-Construir 
jogos: trilhas, 
quebra-cabeça
s de mapas, 
outros. 
 

Confeccionando 
em materiais 
descartáveis e de 
fácil manuseio para 
melhor 
atendimento 
especializado.  
 

Acompanhar 
sempre o 
andamento dos 
conteúdos 
apresentados 
pelos 
professores.  
 

Direção, 
AEE, pais, 
alunos. 
 

Em todos 
os 
bimestres, 
de acordo 
com a 
demanda. 

6-Atender 
alunos com 
dificuldades em 
reconhecimento 
financeiro, 
utilizando 
espaço também 
para exposição 
de livros de 
literatura, gibis, 
revistas como 
livraria.  

Utilizar espaço com 
prateleiras para 
simular uma livraria 
com preços de 
livros para 
realização de 
compras e 
estimular a leitura. 
 

Pedir doações 
de livros gibis e 
revistas para 
montar a 
livraria.  
 

Alunos AEE 
comunidade 
escolar.  
 

Primeiro 
bimestre e 
dando 
sequência 
no decorrer 
do ano.  
 

7-Solicitar 
mediante a 
direção da 
escola recursos 
materiais para 
realização do 
plano de ação. 
 

Promover 
melhorias quanto 
ao Atendimento 
Especializado. 
 

Através de 
planejamento. 
 

Direção, 
AEE, alunos. 
 

No decorrer 
do ano 
letivo. 
 

8-Articular 
parcerias com 
SOE, 
Coordenação 
da escola 
SEAA, 
Professores, 
Coordenação 
do AEE, 
Direção, pais 

Planejar e articular 
para que a semana 
da inclusão 
aconteça. 
 

Através de 
planejamento 
durante o ano 
letivo.  
 

Toda a 
comunidade 
escolar. 
 

No decorrer 
do ano 
letivo em 
especial no 
mês de 
setembro. 
 

 
 



 
 

visando à 
realização da 
Semana da 
pessoa com 
deficiência  e 
outras ações.  
 
9 -Elaborar 
junto ao SEAA 
e Secretaria da 
escola a 
Estratégia de 
Matrícula dos 
Anee's para o 
ano letivo 
seguinte. 

Atuar junto com a 
Coordenação do 
AEE  com 
secretaria da 
escola. 
 

Através de 
reuniões e 
planejamento. 

AEE, 
secretaria da 
escola, 
direção, pais, 
coordenadore
s do AEE.  
 

Segundo 
semestre. 
 

10-Elaborar 
planos 
interventivos 
que visem à 
inclusão  em 
sua totalidade e 
melhor vivência 
dos Anee's na 
escola. 
 

Conscientizar a 
comunidade 
escolar a respeito 
do direito  de todos 
à educação em sua 
plenitude. 
 

Através de 
orientações e 
diálogos. 
 

AEE, pais, 
alunos e 
professores. 
 

Primeiro 
bimestre, e 
sempre que 
for preciso. 
 

11-Solicitar 
junto à direção 
da escola 
espaço físico 
para 
apresentações 
de pessoas ou 
grupos 
externos e 
também para 
realização de 
palestras, 
principalmente 
sobre temas 
referentes à 
inclusão. 

Conscientizar a 
comunidade 
escolar sobre o 
valor da pessoa 
com deficiência na 
escola e na 
sociedade. 

Através de 
planejamento. 

AEE, 
Direção. 

No decorrer 
do ano 
letivo. 

12.Plano de 
Ação do SOE 
Noturno 

Auxiliar em alguns 
direcionamentos de 

Por meio das 
metas traçadas 

SOE 
(noturno) 

Ano letivo 
de 2017. 

 
 



 
 

resoluções de 
problemas 

 

 
 
GESTÃO FINANCEIRA 

 

Gestão Financeira 

No decorrer do ano pretendemos promover o fortalecimento do Conselho          

Escolar através da abertura de espaços para discussão e tomadas de decisões, a             

fim de incentivar a efetiva participação dos conselheiros e promover espaços para            

planejamento da administração financeira, para que se forme um Caixa Escolar           

autônomo e decisório conforme legislação do PDAF (Programa de Descentralização          

Administrativa dos Recursos Financeiros), juntamente com o apoio do Conselho          

Escolar e Direção, conquistando a aplicação da melhor forma e com toda            

transparência de recursos financeiros disponíveis PDAF, PDDE e outros. 

O caixa escolar atua no gerenciamento das verbas repassadas à escola,           

oriundas do governo federal (PDDE e PDDE/FESF) e local (PDAF) e tem trabalhado             

regularmente junto ao conselho escolar, com o apoio da Direção com as seguintes             

ações: 

● Articulação e planejamento de gastos anuais; 

● Levantamento de prioridades para o bom funcionamento da escola; 

● Organização e dar acesso à prestação de contas; 

● Promoção espaços para o planejamento da administração financeira,        

juntamente com o apoio do Conselho Escolar e Direção, conquistando uma boa            

aplicação, com previsão de gastos da seguinte maneira: 

 

PDAF PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA 

 
 



 
 

Despesas 
Correntes 

Capital Gás Total 

165.224,80 41.303,20 17.077,50 223.608,50 

 

 

PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 
 

É utilizado em caráter suplementar com a finalidade de aprimorar as           

atividades pedagógicas. O valor repassado à escola é aplicado na compra de material             

permanente e material de consumo (material gráfico e de processamento de dados,            

material expediente, material pedagógico, manutenção em máquinas copiadoras e         

computadores, material de acabamento e pequenos reparos). 

 

PDDE/FESF – (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PROGRAMA 
ESCOLA ABERTA) 

 

O valor é de R$6.939,25, sendo R$3.500,00 para material permanente, R$           

3.439,25 de custeio para aquisição de material e ressarcimento de serviços           

prestados nas oficinas de Jiu-Jitsu, recreação, jogos de futsal e vôlei; artesanato,            

informática, grafite e artes.  

O princípio da gestão democrática do ensino só se concretiza quando a            

prática se realiza com o envolvimento de todos, respeitando-se as funções           

específicas de cada profissional, e é baseado nesse princípio que apresentamos           

neste Recurso Humano. 

A construção, manutenção e bom funcionamento das relações entre escola,          

família e comunidade requerem, antes de tudo, uma liderança escolar forte e            

democrática. 

 
 



 
 

É o compartilhamento da gestão da escola, distribuída entre todos os           

segmentos envolvidos, que vai caracterizar uma gestão participativa, capaz de          

atender as necessidades dos alunos no processo ensino-aprendizagem mais amplo:          

aquele que além de construir conhecimentos também prepara para a vida pessoal e             

profissional e para o exercício de ética e cidadania. 

O gestor-líder é aquele que volta suas ações, de forma a solidificar um grande              

compromisso com as famílias e comunidades envolvidas. O compartilhamento de          

um propósito comum entre escola, família e comunidade em torno de uma educação             

de qualidade para as crianças e adolescentes, nasce a partir da liderança e pode,              

inicialmente, se manifestar por meio de projetos e ações que, aos poucos, vão             

desaguar em uma gestão conjunta e parceria, capaz de realizar sonhos e planos             

que, em um primeiro momento, pareciam impossíveis e muito distantes, e é            

acreditando nisso, que toda a equipe do CEF 405 vem realizando seu trabalho, cada              

um exercendo seu papel primordial para alcançar a educação idealizada. 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

A Gestão Administrativa é responsável pelo trabalho de observação e          

controle das ações administrativas em co-parceria com os demais seguimentos da           

escola, onde exerce suas funções de controle de pagamento, folha de ponto,            

patrimônio, arquivo de documentos e dados referentes aos funcionários, entre          

outros.  

A folha de ponto é assinada diariamente, tanto os servidores efetivos como            

contratos, seguem à risca este controle. Na sala do Administrativo existe um quadro             

de controle de atestados, abonos e avisos dos servidores do diurno e noturno, onde              

é anotado todas as informações diárias.  

Todas as correspondências sobre atestados médicos ou qualquer mudança         

na rotina administrativa, são repassadas durante as Coordenações coletivas de          

quarta-feira para todo o grupo de professores.  

 
 



 
 

Em relação ao patrimônio, no início do ano letivo, a supervisora           

administrativa com o apoio da equipe diretiva da escola, faz uma revisão na lista de               

patrimônio, verificando tudo o que foi adquirido no ano anterior e faz a atualização de               

dados.  

 

DA SALA DE LEITURA E EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

O ano letivo de 2016, para o CEF 405, foi de grandes avanços com a               

realização de uma adaptação de um espaço físico para a sala de leitura e              

atendimento da educação integral. 

Em diálogo com toda a comunidade escolar e apoio, a gestão democrática e             

participativa, representada pelo professor Cloves Fonseca Coelho (Diretor) e Eluides          

Agapito Moreira (na época, vice-Diretor), realizaram um grande feito para          

atendimento de um projeto que tanto a comunidade escolar como um todo cobravam             

desde há muitos anos. 

Como a parte física do CEF 405 não foi contemplada com uma sala própria de               

leitura e atendimento da educação integral, isso causava grandes preocupações          

para a melhoria das ações didático-pedagógicas que pudessem atender a prática de            

ensino e aprendizagem da leitura e atendimento aos alunos da educação integral. 

Com muito esforço e colaboração de todos, a direção e vice-direção, com uso             

de uma parte de recurso financeiro do PADF, doações de mão-de-obra da            

comunidade e recursos financeiros captados via ações colaborativas da comunidade          

escolar, foi possível realizar uma adaptação de um espaço físico capaz de atender             

as necessidades de realizações de projetos em prol de melhorias qualitativa da            

leitura, pesquisa e realização de trabalhos pedagógicos pelos nossos alunos e           

comunidade. Além de propiciar um espaço com mais conforto e condições de            

atendimento aos alunos da educação integral, que antes, eram atendidos em um            

espaço da escola que deveria ser utilizado para a coordenação pedagógica dos            

professores. 

 
 



 
 

Após a adequação desse novo espaço físico, a realização de pesquisa,           

trabalhos extra-escolares e atendimento aos alunos da educação integral         

tornaram-se mais viável do que se tinha antes. 

Com essa adequação, a sala de professores passou a ter um espaço mais             

adequado para atendimento dos docentes, com a retomada da antiga sala para            

realização da coordenação pedagógica mais propícia de realização das ações          

didático-pedagógicas. 

Essa adequação, ainda não é um feito de excelência, porém, em vista de             

como estávamos, só veio a melhorar para atendermos melhor aos nossos alunos e             

comunidade no geral. 

A adequação não está terminada como um todo, porém já nos oferece            

melhores condições de trabalho, e que ao decorrer dos próximos anos,           

empenharemos em buscar condições de aprimoramento para melhor atendimento à          

comunidade escolar. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

Por ser a Proposta Pedagógica um instrumento representativo de registro e           

direcionamento das ações didático-pedagógicas da instituição de ensino. De modo          

que sua constituição se dá no coletivo e por meio de ações diagnósticas a fim de se                 

constituírem como direcionamentos para os trabalhos pedagógicos ao decorrer dos          

anos letivos. 

Mediante a essa constituição, a PP é um instrumento de constantes           

renovações, já que os hábitos, costumes e a realidade social e cultural da             

comunidade perpassam por constantes mudanças. Logo, a PP do CEF 405 é            

merecedora de avaliações que sempre acontecem no início do primeiro e segundo            

semestre do ano letivo, cuja preocupação se dá em analisar os resultados            

 
 



 
 

alcançados nas ações já realizadas e o que se pode fazer ou não nas próximas a                

serem realizadas. 

Conquanto, a avaliação da PP prende-se não só às ações didáticas-           

pedagógicas como também, aos projetos pensados pela escola como um todo e            

àqueles sugeridos pela Regional de Ensino. 

As ações de acompanhamento e avaliação sempre ocorrem ao decorrer das           

coordenações pedagógicas, tendo como o primeiro momento de na semana          

pedagógica do início do ano letivo e ao decorrer das necessidades que vão surgindo              

e se fazendo necessárias. 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA 
 

No decorrer do ano letivo desenvolvemos vários projetos individuais e          

interdisciplinares, e o grupo docente se reunirá e discutirá de acordo com os             

planejamentos bimestrais, metodologias e avaliações dos mesmos.  

 

I. Projeto Escola Integral 

Devido à falta de espaço físico fizemos uma adaptação para implantar a            

Escola Integral da seguinte forma: 

Subprojeto Público 
Envolvido 

Objetivos Responsável (is) 

Jogos pedagógicos  
e Esportes  

120 
alunos 

Jogos elaborados especificamente para    
ensinar sobre determinado assunto,    
expandir conceitos, reforçar   
desenvolvimento e entendimento sobre    
um evento histórico ou cultural. Trabalhar      
o prazer, o caráter não - sério, a liberdade,         
as regras, a psicomotricidade, realizados     

Educadores 
Sociais 
Voluntários 

 
 



 
 

com uma abordagem lúdica e participativa      
no futsal e no tênis de mesa 

Acompanhamento 
Pedagógico 

120 
alunos 

Desenvolver atividades de   

acompanhamento pedagógico aos alunos    

que apresentarem defasagem e/ou    

dificuldades na aprendizagem que não     

foram superadas durante as aulas     

normais, principalmente em língua    

Portuguesa e Matemática. Grupos    

pequenos para um trabalho    

individualizado e eficaz. 

Educadores 
Sociais 
Voluntários 

Inclusão Digital 120 
alunos 

Utilizar o computador como uma     

ferramenta educacional para a melhoria     

da qualidade de ensino, como resultado      

esperado, os alunos devem ser, assim      

como o objetivo final, agentes ativos deste       

processo e o professor assumirá no      

contexto o papel de facilitador do      

ensino-aprendizagem. 

Educadores 
Sociais 
Voluntários 

Xadrez 120 
alunos 

Desenvolver as habilidades do xadrez     
com ênfase nas regras e no lúdico. 

Educadores 
Sociais 
Voluntários 

Promoção da  
Saúde 

120 
alunos 

Orientar os alunos sobre Alimentação     
saudável, Higiene pessoal, Higiene bucal  

Educadores 
Sociais 
Voluntários 

Profissionais 
específicos da  
área de saúde 

Passeios 
pedagógicos 

120 
alunos 

Promover passeios pedagógicos e    
atividades extraclasses para os alunos     
vivenciarem os conteúdos apresentados    
em sala de aula. Além de oferecer       

Coordenadora 

Educadores 
sociais 
voluntários 

 
 



 
 

momentos de apreciação artística e     
cultural. 

Horta 120 Proporcionar o desenvolvimento de uma     
horta escolar, visando cultivar hortaliças     
em geral, principalmente as que são      
utilizadas no almoço dos alunos da      
Educação Integral. 

Coordenadora 

Educadores 
sociais 
voluntários 

 

 

II.Projetos Específicos e Interdisciplinares 

 

Respeitando e valorizando os Componentes Curriculares e tendo como base          

o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, temos como proposta os             

seguintes projetos específicos e interdisciplinares: 

 

 

 

Projeto Objetivos Público 
Envolvido 

Responsável 
(is) 

I. Feira do 
Conhecimento 

Expor trabalhos e pesquisas realizadas     
durante as aulas e compartilhar o      
conhecimento adquirido durante as    
aulas. 

Anos Finais Todos os 
Professores 

II. Educação 
Integral 

Desenvolver atividades correlacionadas   
a formação integral dos alunos por      
meio de projetos interdisciplinares que     
visem a formação ética e moral. 

Anos finais Coordenador 
e Educadores 
sociais 

III. Festa Junina Resgatar a tradição e valorizar a cultura  Todos os  
alunos 

Todos os 
Professores 

 
 



 
 

IV. Excursões 
Pedagógicas 

Promover passeios pedagógicos e    
atividades extraclasses para os alunos     
vivenciarem os conteúdos   
apresentados em sala de aula. 

Todos os  
alunos 

Todos os 
Professores 

V. PI1 – Parte 
Diversificada 
de.Língua 
Portuguesa:  Hora 
da Leitura 

Despertar o gosto pela leitura, trabalho      
realizado em sala e orientado pelo      
professor regente de Língua    
Portuguesa. Trabalhar poesia, obra e     
vida dos escritores, com exposição de      
trabalhos e poesias criadas pelos     
alunos. 

Todos os  
alunos 

Professores 
de Língua 
Portuguesa 
(PD I)  

VI. PI 2 – Parte 
Diversificada de 
Matemática: 
Geometria 

Trabalhar geometria de forma lúdica e      
o raciocínio lógico. 

Todos os  
alunos 

Professores 
de Matemática 

VII. PI 3 – Parte 
Diversificada de 
Ciências 

Recursos Naturais e Meio Ambiente. Todos os  
alunos 

Professores 
de Ciências 

VIII. Intervalo 
Cultural 

Oferecer mais uma possibilidade de     
aproveitar o intervalo de forma leve e       
descontraída. Consciente de que a     
arte, nas suas diversas formas, é um       
alimento para a alma, promover várias      
atrações culturais. Esse projeto é     
também uma forma de incentivar as      
iniciativas artísticas dentro do próprio     
CEF 405, valorizando e dando     
oportunidades aos nossos alunos e     
professores e também dar espaço para      
os artistas e atividades culturais da      
cidade. 

Todos os  
alunos 

Comissão de 
formatura dos 
9º anos  

IX. Interclasse Promover a participação dos alunos em      
jogos, trabalhando valores e    
contextualizando nas disciplinas.   
Integrar alunos e professores. Estimular     
a prática de atividade física como forma       
de preservar e melhorar a saúde e a        
autoestima. 

Todos os  
alunos  

Professores 
de Educação 
Física 

 
 



 
 

X. Laboratório de 
informática 

Integrar os estudantes em novas     
tecnologias. Diversificar a metodologia    
das aulas. Realizar aulas interativas     
com o uso do computador e da Internet. 

Todos os  
alunos 

Todos os 
professores 

XI. Projeto 
Transição 
/Integração 

Facilitar o processo de transição do 5º       
Ano para o 6º Ano e do 9º para o          
Ensino Médio. 

6º. ano e 9º    
ano 

Coordenação, 
Supervisão, 
SOE e 
Professores. 

 

XII. Circuito de 
Ciências 

Exposição de trabalhos elaborados    
pelos alunos do diurno e noturno. 

Anos Finais 

EJA 

Professores 
de 
Ciências/Mate
mática. 

XIII. Formatura dos 
Anos Finais 

Confraternização dos alunos   
concluintes dos 9ºs anos 

9ºs anos Professores, 
equipe gestora 
e alunos. 

XIV. Intervalo 
Monitorado 

Intervalo monitorado pelos professores    
a fim de contribuir para a integração       
social dos alunos. 

Anos finais Escala de 
professores 

XV - Hora cívica Resgatar o amor e o respeito pelos       
símbolos nacionais; cultivar o hábito de      
cantar hinos cívicos prestando as     
devidas homenagens à pátria;    
possibilitar ao educando uma formação     
integral, resgatando valores,   
encaminhando-os para a construção de     
um país melhor e mais justo. 

6º ao 9º ano 

Educação 
Integral 

Coordenadora , 
educadores 
sociais 
voluntários e 
alunos da 
Educação 
Integral 

 

DOS PROJETOS 

 

I. PROJETO FEIRA DO CONHECIMENTO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: FEIRA DO CONHECIMENTO. 

1.2. Responsáveis: Direção, Coordenação, Professores, Orientação e Alunos. 

 
 



 
 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2019. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Feira do Conhecimento (FEC) é um projeto que busca o aprimoramento da             

criatividade, além de criar, no estudante o gosto pelas ciências por meio da            

experimentação e o conhecimento das Artes através das pesquisas e estudo.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

É um projeto baseado na necessidade de se trabalhar temas transversais de forma lúdica e               

de desenvolver a criatividade e o interesse dos estudantes pelas atividades da            

escola. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral – Realizar uma atividade em que os alunos são os            

protagonistas do evento, onde os mesmos irão montar todo o trabalho e apresenta-lo             

à comunidade escolar. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

- Fortalecer a autoestima. 

- Incentivar a cooperação e o trabalho em equipe. 

- Reunir a família dentro da escola. 

- Incentivar a pesquisa e o estudo. 

- Desenvolver a criatividade. 

- Trabalhar o lúdico. 

- Tornar a escola mais agradável. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

 
 



 
 

O referido projeto tem como público alvo todos os alunos do Centro de Ensino              

Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

- Cada professor conselheiro orientará os trabalhos da sua turma de acordo com             

tema escolhido. 

- Os alunos confeccionarão todos os cartazes, informativos etc. 

- Os alunos providenciarão todo o material de divulgação, ornamentação e           

decoração do stand. 

- Escolher os melhores trabalhos para participação no Circuito de Ciências. 

 

7. PREVISÃO DE RECURSOS 

7.1. Recursos Humanos: Estudantes, Professores, Coordenadores, Orientadores. 

7.2. Recursos Materiais: 

- Os estudantes devem utilizar materiais os mais variados possíveis em suas            

apresentações, desde que estejam preparados para organizá-los e utilizá-los, não         

sendo aceita a participação de pessoas estranhas ao grupo ou à escola. 

- Os estudantes devem procurar utilizar materiais que não agridam ao meio            

ambiente, preferencialmente produtos biodegradáveis ou frutos de reciclagem. 

- Todo material utilizado pelas equipes é de responsabilidade dos estudantes, estes            

devendo conversar com o professor orientador acerca da melhor forma de montar a            

apresentação, enriquecendo-a visualmente.  

- Os estudantes, em seus grupos, deverão buscar apresentar seus temas de forma            

mais criativa possível.  

- Outros recursos que se fizerem necessários. 

 

 
 



 
 

7.3. Cronograma 

As atividades serão desenvolvidas na escola, de acordo com seguinte cronograma: 

TAPA DESENVOLVIMENTO 

ha do tema feita pelo professor conselheiro. 

ião com a turma conselheira para orientação sobre o trabalho. 

aração do material para a Feira. 

mentação e montagem da feira. 

zação da feira com horário intermediário. 

ação dos stands e das apresentações. 

 

8. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

A FEC tem valor de 0 (zero) a 3 (três) pontos, como parte da nota bimestral                

que vale 10 (dez). Todos os componentes curriculares (disciplinas) participam do           

projeto.  

A avaliação da FEC se dará através da soma de vários quesitos que serão              

avaliados ao longo do bimestre e no dia 27/05, data da culminância do projeto: 

1. Elaboração dos trabalhos – (1,0 pontos) serão atribuídos durante a elaboração            

dos projetos e são de responsabilidade do professor orientador, podendo ser dadas           

notas individuais ou para a equipe. Neste quesito, leva-se em conta a participação            

dos estudantes nas reuniões com o professor orientador; 

2. Montagem, desmontagem do estande, materiais utilizados e o visual da equipe –            

(1,00 pontos) avaliados pelos professores. Os estudantes são observados sob os           

aspectos de responsabilidade e organização e esta pontuação depende do trabalho          

em equipe. Em todas as atividades da FEC os estudantes deverão estar           

uniformizados; 

 
 



 
 

3. Apresentações no dia da FEC – (1,0 pontos) avaliação multidisciplinar (realizada            

pelos professores de todas as cadeiras) as notas serão dadas para a           

equipe, quando será observado o domínio do assunto abordado. 

 

II. EDUCAÇÃO INTEGRAL 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: EDUCAÇÃO INTEGRAL. 

1.2. Responsáveis pelo projeto: Coordenadora e educadores sociais voluntários. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2019. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

A Educação Integral na Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal            

iniciou-se pela PORTARIA Nº 01 DE 2009. O CEF 405 busca uma Educação Integral              

com uma proposta contemporânea que, alinhada as demandas do século XXI, tem            

como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo           

mesmos e com o mundo, inclusiva, reconhecendo a singularidade dos sujeitos, suas            

múltiplas identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto           

educativo para todos e toda e uma proposta alinhada com a noção de             

sustentabilidade porque se compromete com processos educativos contextualizados        

e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica,               

promovendo a equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e              

acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação          

com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição         

fundamental para o enfrentamento das desigualdades educacionais. 

 

 
 



 
 

3. OBJETIVOS GERAIS 

⮚ Contribuir para a formação do aluno, proporcionando conhecimento, uma visão de           

mundo mais crítica e atenta para os problemas enfrentados por parte da população             

regional e nacional; 

⮚ Estimular o envolvimento e integração de todos os segmentos escolares no           

processo educacional; 

⮚ Melhorar o desempenho dos alunos em compreensão e produção textual e           

raciocínio lógico; 

⮚ Desenvolver a solidariedade e o voluntariado; 

⮚ Desenvolver no aluno a consciência de que ele é um agente transformador do 

seu ambiente; 

⮚ Promover a cidadania. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Através das atividades que serão realizadas na educação integral no decorrer           

do ano de 2018, pretende-se que os alunos se desenvolvam em outras habilidades             

além das disciplinas curriculares, tais como: inclusão digital, compreender a          

importância do cultivo de áreas verdes e do plantio de hortaliças para o meio              

ambiente. As atividades propostas serão: acompanhamento pedagógico (português        

e matemática), educação ambiental e desenvolvimento sustentável (horta escolar)         

cultura digital (ambientes de redes sociais e tecnologias educacionais), xadrez, tênis           

de mesa e futsal. 

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO 

Participarão das atividades da educação integral em 2018 os alunos do           

ensino fundamental das séries finais que estejam interessados. Se o número de            

 
 



 
 

alunos interessados for maior que o número de vagas oferecidas, haverá um sorteio             

por considerarmos um método mais justo e imparcial. Serão ofertadas 120 vagas.  

6. ESPAÇOS UTILIZADOS 

 As atividades serão realizadas no laboratório de informática, na sala de           

acompanhamento pedagógico, nos canteiros da horta e na quadra. 

7. ALIMENTAÇÃO 

Como a escola não possui refeitório, o almoço e o lanche serão servidos no              

próprio pátio, sendo reservados 30 minutos para esta atividade, sob a supervisão do             

coordenador e dos educadores sociais voluntários. 

8. PROJETOS DE CADA ATIVIDADE DIVERSIFICADA 

As atividades diversificadas cadastradas para a educação integral em 2018          

são: acompanhamento pedagógico (língua portuguesa e matemática), educação        

ambiental e desenvolvimento sustentável (horta escolar) e cultura digital (ambientes          

de redes sociais e tecnologias educacionais), xadrez, tênis de mesa e futsal. 

O acompanhamento pedagógico de língua portuguesa e matemática terão         

como objetivo melhorar o desempenho cognitivo dos alunos em atividades de           

escrita, leitura e raciocínio lógico, bem como uma construção de um pensamento            

crítico sobre temas da atualidade através de discussões, argumentações, passando          

também por um processo dissertativo. A importância da conscientização dos alunos           

sobre educação ambiental e desenvolvimento sustentável nos dias de hoje é           

inegável, portanto, esta atividade pretende prepará-los para garantir um futuro de           

qualidade para a vida no planeta terra. O trabalho do xadrez, tênis de mesa e futsal                

vem para ajudar nas formações cognitivas e psicomotoras que, de forma lúdica,            

influenciarão positivamente na sociabilização, memória, concentração, planejamento       

e tomada de decisões. Por fim, a inclusão digital é condição essencial para a              

construção da cidadania no mundo moderno. Possibilitar o aprendizado ao acesso           

digital para os alunos será parte do desafio nas atividades de ambiente de redes              

sociais e tecnologias educacionais. É importante ressaltar que cada atividade          

 
 



 
 

diversificada será orientada e avaliada constantemente pela coordenadora da         

educação integral a fim de obtermos resultados efetivos. 

 

9. RECURSOS UTILIZADOS 

Serão utilizadas as verbas destinadas à Educação Integral através dos          

recursos do PDAF. 

10. RECURSOS HUMANOS 

A escola contará com um coordenador e 6 monitores para as atividades            

diversificadas.  

11. RECURSOS MATERIAIS 

Serão utilizadas as verbas destinadas à Educação Integral. 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

No decorrer do ano letivo, serão realizadas reuniões com os pais e /ou             

responsáveis dos alunos matriculados a fim de promover a melhoria da educação            

integral e garantir a construção identitária dos alunos, bem como a formação dos             

mesmos como cidadãos. A intervenção por meio de questionários também será           

adotada, uma vez que, dessa forma, teremos dados suficientes para avaliar o nível             

de satisfação e a participação de todos neste processo. 

13. CRONOGRAMA 

Educação Integral seguirá o calendário proposto pela Secretaria de Educação          

no ano letivo de 2018 de acordo com o esquema abaixo: 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

9:00 ÀS 9:15 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

9:15 ÀS 10H ATIVIDADES 
ESPORTIVAS EM 

QUADRA 

RACIOCINIO 
LÓGICO E 
TABUADA 

XADREZ ATIVIDADES 
ESPORTIVAS EM 

QUADRA 

LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTOS 

 
 



 
 

10H ÀS 10:45 INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTO 

RACIOCINIO 

LÓGICO E 

TABUADA 

XADREZ PROJETOS LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTOS 

10:45 ÀS 11:00 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

11H ÀS 11:45 INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTO 

XADREZ JOGOS 

PEDAGÓGICOS 

HORTA PROJETOS 

11:45 AS 12:30 INCLUSÃO DIGITAL INCLUSÃO DIGITAL JOGOS 

PEDAGÓGICOS 

HORTA PROJETOS 

12:30 ÀS 13H ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

13H ÀS 13:45 

 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTO 

XADREZ PROJETOS ATIVIDADES 

ESPORTIVAS EM 

QUADRA 

HORTA 

13:45 ÀS 14:30 

 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO 

DE TEXTO 

XADREZ PROJETOS RACIOCINIO 

LÓGICO E 

TABUADA 

HORTA 

14:30 ÀS 14:45 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

14:45 ÀS 15:30 ATIVIDADES 

ESPORTIVAS EM 

QUADRA 

REDAÇÃO INCLUSÃO 

DIGITAL 

RACIOCINIO 

LÓGICO E 

TABUADA 

JOGOS 

PEDAGÓGICOS 

15:30 ÀS 16H LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

 

III. PROJETO FESTA JUNINA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: FESTA FUNINA. 

1.2. Responsáveis: Direção, Coordenação, Professores, Orientação e Alunos. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2019. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental e EJA 3º           

Segmento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 
 



 
 

O mês de junho sempre desperta um grande interesse nos alunos em trabalhar o              

assunto “Festa Junina”. O mês é marcado por grandes comemorações, que se            

iniciam no dia 12/06, véspera do Dia de Santo Antônio e terminam no dia 29, dia de                 

São Pedro. O auge das festas acontece entre os dias 23 e 24, dia de São João. As                  

pessoas soltam fogos de artifícios, balões, enfeitam as ruas com bandeirinhas,           

fazem barraquinhas para jogos e comidas típicas e dançam quadrilha. 

A nossa escola inicia os preparos para a festa pelo menos 30 (trinta) dias antes da                

data, a festa junina é típica em todas as regiões do Brasil, inclusive no Centro-Oeste.               

É uma forma de dar continuidade à cultura brasileira local e nacional, uma festa em               

que todos participam com boa vontade. 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

É um projeto baseado nos costumes e na cultura local e nacional, é um período em que                 

ocorrem as festas juninas por todos os lados, nas igrejas católicas, nas escolas e em               

outras entidades públicas e privadas. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral – Como estamos no mês de junho, estaremos trabalhando o            

tema: Festa Junina. O objetivo principal do projeto é enriquecer o conhecimento dos             

alunos quanto aos costumes das festas juninas. Isso se dará através de atividades             

lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização dos alunos. 

4.2. Objetivos Específicos: 

- Fortalecer a autoestima. 

- Incentivar a cooperação e o trabalho em equipe. 

- Conhecer as características das festas juninas em diferentes regiões do país. 

- Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do campo. 

- Compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do folclore brasileiro,               

destacando seus aspectos sociais e religiosos. 

- Reunir a família dentro da escola. 

 

 
 



 
 

 

5. PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo toda a comunidade escolar do Centro de Ensino               

Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

TAPA DESENVOLVIMENTO 

ana 

adação de alimentos. 

zar trabalho sobre a origem da festa junina. 

mentação da escola e das barracas. 

zação da festa junina (comidas, música, quadrilha etc) 

mar a turma campeã da gincana e a premiação. 

 

7. SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

A operacionalização do projeto acontecerá da seguinte forma: primeiro acontecerá a           

gincana, arrecadamos os alimentos, trabalhamos a história da festa junina,          

enfeitamos a escola e realizamos a festa. 

 

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: Comunidade Escolar 

8.2. Recursos Materiais: Músicas; Bandeirinhas; Recortes; Produção de enfeites        

para a sala; Brincadeiras Juninas (corrida do saco, dança da cadeira, dança da             

laranja, estoura balão, argola, corrida do ovo, etc.); Comidas típicas; outros recursos            

que se fizerem necessários. 

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

 
 



 
 

Durante a semana posterior à festa, os professores fazem uma avaliação oral com os              

alunos em sala e compartilhamos as informações durante a Coordenação Coletiva.           

De acordo com as informações recebidas fazemos as mudanças para ano posterior. 

 

IV. PROJETO EXCURSÕES PEDAGÓGICAS 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: EXCURSÕES PEDAGÓGICAS. 

1.2. Responsáveis pelo projeto: Direção, Coordenação, Professores. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2019. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O CEF 405 promove passeios pedagógicos e visitas monitoradas para os           

alunos vivenciarem os conteúdos apresentados em sala de aula. Além disso, existe            

a necessidade de se promover atividades de lazer e diversão para a comunidade             

escolar que é formada por muitos alunos carentes, os quais não têm acesso algum à               

arte e cultura pagas.  

Todos vivenciarão atividades de conhecimento, lazer e cultura de forma          

orientada, trabalhando a convivência social e gerando hábitos de respeito mútuo.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

 

É um projeto baseado na necessidade de dar condições aos alunos de            

adquirir conhecimento através de atividades extraclasses, estimulando a criatividade,         

a desinibição, a curiosidade, a descoberta e integração de diferentes conteúdos. 

 

4. OBJETIVOS 

 
 



 
 

4.1. Objetivo Geral: adquirir conhecimentos de forma integrada para        

complementar os estudos em sala. 

4.2. Objetivos Específicos: Desenvolver o respeito mútuo; socializar os alunos por          

meio de atividade lúdica; fortalecer a autoestima; estimular o convívio social;           

proporcionar o acesso à cultura e ao lazer; trabalhar a leitura de imagem;             

desenvolver as relações interpessoais. 

5. PÚBLICO ALVO 

 

O referido projeto tem como público alvo os alunos do Ensino           

Fundamental/Séries Finais do CEF 405 do Recanto das Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

 

Passeios pagos e gratuitos de acordo com as atividades realizadas no           

bimestre ou de acordo com a demanda de eventos. Nessas excursões buscamos            

desenvolver ações pedagógicas voltadas para a cultura, lazer e informação. Dentre           

as atividades mais realizadas estão as visitas monitoradas à museus, exposições e            

feiras, ida ao cinema, entre outros. Todas estas excursões são trabalhadas em sala             

de acordo com o tema da excursão pedagógica e da matéria envolvida, são             

aplicados trabalhos de pesquisa, realização de debates e atividades orientadas. 

 

7. SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

 

Os alunos recebem um informativo sobre o evento e uma autorização que é             

devolvida devidamente assinada pelo responsável. Essas informações normalmente        

são enviadas com 30 (trinta) dias de antecedência. 

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: alunos e professores. 

 
 



 
 

8.2. Recursos Materiais: ônibus; Outros recursos que se fizerem necessários. 

8.3. Cronograma: As atividades são realizadas aleatoriamente, não existe uma         

data específica para cada evento. Segue cronograma possível para 2017: 

 

 

 

° Evento Período 

ma emestre 

l do Livro emestre 

orial JK emestre 

u do Banco do Brasil emestre 

ue Nacional de Brasília emestre 

uto Histórico e Geográfico do DF emestre 

ma emestre 

ação Jardim Zoológico de Brasília emestre 

B emestre 

tal Sarah Kubitschek emestre 

Caju Baixo emestre 

u do TSE emestre 

Caesb emestre 

da Moeda emestre 

 

 

9. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

O aproveitamento dos alunos será verificado durante a realização das          

atividades e pela observação dos professores durante as atividades em sala. A            

avaliação do projeto será feita anualmente por toda a comunidade escolar durante            

as avaliações institucionais. 

 
 



 
 

 

VI. HORA DA LEITURA (PI-I) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: HORA DA LEITURA. 

1.2. Responsáveis pelo projeto: Coordenação, Professores e Alunos. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2018. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

2.JUSTIFICATIVA 

As histórias estão presentes em nossa cultura há muito tempo e o hábito de              

contá-las e ouvi-las tem inúmeros significados. Está relacionado ao cuidado afetivo,           

à construção da identidade, ao desenvolvimento da imaginação, à capacidade de           

ouvir o outro e de se expressar. Além disso, a leitura de histórias aproxima os alunos                

do universo letrado e colabora para a democratização de um de nossos mais             

valiosos patrimônios culturais: a escrita. 

Por isso, é importante favorecermos a familiaridade dos estudantes com as           

histórias e a ampliação de seu repertório. Isso só é possível por meio do contato               

regular dos mesmos com os textos desde cedo e de sua participação frequente em              

situações diversas de conto e leitura. Sabe-se que os professores são os principais             

agentes na promoção dessa prática – e a escola, o principal espaço para isso. 

 

3.FUNDAMENTAÇÃO  

É um projeto baseado na necessidade de dar condições aos alunos para            

desenvolverem habilidades de leitura, interpretação, escrita e pensamento crítico.         

Além da necessidade do incentivo à leitura em todas as modalidades e disciplinas. 

 

4.OBJETIVOS 

1.6. Objetivo Geral – Promover situações didáticas com regularidade e voltadas          

para a formação de atitude favorável à leitura, incentivando os alunos a participar             

ativamente de um movimento literário dentro e fora da escola. 

 
 



 
 

1.7. Objetivos Específicos: o projeto de leitura será conduzido pelos professores          

de Língua Portuguesa e os mesmos escolherão o dia e o horário para realizá-lo em               

sala. Terá como objetivos específicos: 

⮚ Aumentar a concentração; 

⮚ Ampliar o repertório literário; 

⮚ Desenvolver o gosto pela leitura; 

⮚ Desenvolver o pensamento crítico em relação às histórias contadas; 

⮚ Compreender as singularidades de cada livro, como autores, ilustradores e gêneros           

literários, entre outros; 

⮚ Articular o texto com a imagem, apreciar as ilustrações, socializar os sentimentos e             

percepções a partir do texto; 

⮚ Evidenciar marcas e expressões da linguagem escrita no discurso oral; 

 

5.PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo os alunos de 6º aos 9º anos,              

professores e demais membros que compõem a comunidade escolar do Centro de            

Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 

6.ESTRATÉGIAS 

✔ Utilização de 1 ou 2 aulas por semana para leitura em sala; 

✔ Seleção de livros paradidáticos de acordo com a série/idade e montagem de uma             

caixa-estante. 

✔ Disponibilização dos livros para os alunos escolherem o de sua preferência. 

✔ Realização de rodízio para empréstimo nos finais de semana; 

✔ Realização de análise literária por escrito no final de cada bimestre; 

✔ Realização de Coquetel Literário com exposição de trabalhos, apresentações e          

outras atividades ligadas à leitura e literatura. 

 

7.SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

 
 



 
 

O projeto acontecerá em sala de aula através de atividades planejadas pelos            

professores regentes de Língua Portuguesa, acompanhadas e apoiadas pela         

Coordenação.  

 

8.PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: comunidade escolar. 

8.2. Recursos Materiais: Livros paradidáticos variados, caixa estante com        

identificação, outros. 

 

 

 

 

8.3. Cronograma 

mestre a e Análise Literária, confeccionar Ficha Literária. 

mestre se Literária, confeccionar Folder. 

mestre se Literária, confeccionar Livrinho. 

mestre a e Análise Literária, realizar Socialização (contar e        

recontar) da história oral e/ou escrita. 

rramento etel Literário com exposição e apresentações dos       

trabalhos. 

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

O aproveitamento dos alunos será verificado durante a realização das          

atividades e pela observação dos professores e dos próprios alunos no           

encerramento do projeto.  

 

VI. PROJETO GEOMETRIA (PI- II) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: GEOMETRIA. 

 
 



 
 

1.2. Responsáveis pelo projeto: Coordenação, Professores de Matemática. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2019. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

As novas demandas educacionais exigem dos educadores de matemática uma nova           

roupagem metodológica, pois é considerada uma disciplina de difícil entendimento. A           

criação do projeto visa o ensino da matemática de forma lúdica e interessante, além              

disso, o estudo da geometria contribui para a aprendizagem dos números e            

medidas, estimulando a observação, a percepção de semelhanças e diferenças, a           

construção, aplicação de propriedades e a transformação de figuras. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

É um projeto baseado na necessidade de tornar a matemática mais dinâmica e             

interessante ao aluno, despertando um interesse pelo estudo, proporcionando uma          

interação com o professor na busca do melhor entendimento e compreensão dos            

princípios matemáticos. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral – Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender as           

Geometrias Espaciais e Planas, bem como, integrar as aulas de matemática às            

tecnologias, possibilitando ao aluno diversidade de informações, a fim de que ele            

possa construir seu próprio conhecimento a respeito da geometria e sua presença            

em nosso cotidiano. 

4.2. Objetivos Específicos: 

- Desenvolver o hábito de pesquisa na internet; 

- Despertar a percepção dos alunos na visualização das formas geométricas espaciais e             

planas; 

- Propiciar ao aluno o contato da matemática com a prática e o cotidiano através de                

atividades lúdicas; 

 
 



 
 

- Desenvolver o espírito de trabalho em equipe, participativo e responsável; 

- Identificar a presença dos sólidos geométricos no cotidiano; 

- Verificar a utilização dos sólidos geométricos por outras áreas do conhecimento (Arte); 

- Confeccionar objetos com base nas formas geométricas planas e espaciais. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo todos os alunos do Ensino Fundamental / Séries               

Finais do Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

- Utilização do laboratório de informática; 

- Trabalho com pesquisas extraclasses; 

- Realização de troca de informações em sala; 

- Confecção de cartazes; 

- Confecção de formas sólidas; 

- Realização de exposição dos trabalhos. 

 

7. SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

As aulas acontecerão uma vez por semana, matéria da disciplina de PD II (Parte              

Diversificada), as quais serão ministradas pelo professor de matemática. 

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: Professor de Matemática 

8.2. Recursos Materiais: CDs, pendrives, Computadores, Revistas, Imagens de        

formas geométricas, Objetos sólidos, outros recursos que se fizerem necessários. 

8.3. Cronograma 

As atividades serão desenvolvidas na escola, de acordo com seguinte cronograma: 

mestre sar para os alunos o vídeo do youtube data show (A história da             

Geometria).  

 
 



 
 

citar que os alunos façam uma pesquisa em casa acerca da           

história da Geometria. (site:    

WWW.somatematia.com.br/geometria.php , 

WWW.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm16/historia.htm , 

www.wikipedia.org/wiki/geometria  . 

idir a sala em grupos para oportunizar melhor a troca de           

informações. 

tribuir revistas para que eles possam escolher figuras que         

estejam relacionadas ao que pesquisaram. 

struir um cartaz com apenas figuras que representem o que eles           

compreenderam da história da geometria, em seguida       

sistematizar na frente. 

mestre lenda do Tangram (Pato Donald no país da Matemática)         

youtube/crjeposp1es (lenda do tangram). 

por a construção de um Tangram, relembrando conceitos de         

geometria plana (triângulos retos e peças de quadrado); 

ceituar esse tipo de triângulo; 

-  começar a trabalhar o teorema de Pitágoras;  

- Passar o trecho do filme: "Donald no País da Matemágica" 

(no data show). Disponível no You tube: parte 1 

http://youtu.be/Nc1vulpH31E Parte 2: 

http://youtu.be/9lxAQrCjvKo  

- Conversar como podemos encontrar a matemática no 

cotidiano;  

- Propor que construam três figuras diferentes utilizando as 

peças do jogo e desenhe os contornos. Expor os contornos 

 
 

http://www.somatematia.com.br/geometria.php
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm16/historia.htm
http://www.wikipedia.org/wiki/geometria
http://youtu.be/9lxAQrCjvKo


 
 

desenhados e promover discussão sobre as peças usadas por 

eles para compor cada figura; expor em cartaz. 

mestre - Solicitar que os alunos observem o espaço que rodeia a 

escola, tornando-se investigadores; com câmaras fotográficas 

filmarem.  

- Antes da saída dos alunos, relembrar as formas geométricas 

exemplo: quadrado, triângulo, losango, retângulo, círculo, 

trapézio, pentágono e hexágono.  

- Os alunos devem se dividir em equipes e utilizar o material 

escolar: que vão ajudar no registro da atividade;  

- Filmarem um ambiente específico, cada forma geométrica 

que a forma; (pode ser uma casa, vegetação, construções...). 

Ao localizá-la, devem registrar com riqueza de detalhes;  

- Ao retornar a sala de aula o educador entrega uma malha na 

folha de oficio para que eles desenhem a paisagem escolhida; 

- Editar o vídeo no computador do laboratório.  

mestre  ometria na arte e na natureza Levar os alunos a sala de            

laboratório para que eles pesquisem artes, pedir que observem         

com atenção os desenhos;    

http://cultura.culturamix.com/arte/telas-com-formasgeometricas

;  

da na sala pesquisem o significado da palavra mosaico; neste          

momento identifiquem mosaico nos objetos;  

retornar a sala: abordar com os alunos que o mosaico no Brasil            

foi muito utilizado por Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Tomie          

Ohtake em diversas de suas obras. Hoje, muito utilizado na          

 
 



 
 

construção civil, em decorações de piscinas, painéis, paredes,        

quadros e fachadas de prédios. 

- Em sala, depois de estudar bastante as fotos dos pisos 
exposto no data show; 

- Mostrando que aprendeu (feira de exposição) Mostrar o vídeo 
no data show- http://youtu.be/0ZaBxEEYjYA .Como produzir 
mosaicos;  

- Mostrar para eles formas simétricas e mosaicas em slide; Os 

alunos trarão para essa aula bandejas de papelão, telhas, 

moldura de porta retrato, (cada material para equipe 

especifica);  

- Os alunos deverão preparar todo o ambiente com as artes e 

objetos que foram produzidos durante o desenvolvimento do 

projeto; Cada equipe ficará responsável abordar o seu bloco de 

forma objetiva; Desenhar no chão da sala um desenho em 

mosaico; será utilizada tinta removível uma vez que o piso não 

é cerâmica; Construção de cartazes e molduras para os 

quadros de mosaicos produzidos;  

- Finalmente, o público (a família dos alunos e a comunidade) 

pode ver os trabalhos; 

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

Será observado durante todo o processo: a participação e desempenho dos alunos            

em cada etapa do desenvolvimento das atividades, a integração e colaboração no            

grupo e dentro de cada um deles, a qualidade das artes e formas produzidas, bem               

como, a apreensão dos conceitos das formas geométricas, planas e espaciais e a             

desenvoltura na socialização do projeto. 

  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Projeto Interdisciplinar de Ciências da Natureza: 
Consciência Ambiental. 

 

 

 

 

Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

Brasília/2017 

          1-INTRODUÇÃO  

 

A atual sociedade de consumo vem alterando de forma cada vez mais perigosa a              

biosfera.  Do ponto de vista ambiental o mundo passa por uma série de modificações,             

devido a esse processo percebemos o fim do petróleo, escassez de água e             

aquecimento global, tudo isso fruto da sociedade industrial consumista. 

O homem esquece que quando promove a destruição da natureza ele está se             

autodestruindo pois esse é parte integrante da natureza, esquece também que os            

elementos da natureza (hidrosfera, atmosfera, litosfera, animais, plantas entre         

outros) possui uma relação de interdependência. 

Com base nestes problemas o Projeto Interdisciplinar (PI) possui o tema Escola            

consciente, por que primeiro é preciso um despertar dos estudantes, que é o agente              

das questões ambientais, tanto positivas quanto negativas. 

Em suma todos os questionamentos acerca dos problemas ambientais devem          

ser encarados de forma coletiva, pois não é só o poder governamental que deve ter               

compromisso, mas sim todos os cidadãos podem participar cada um fazendo sua            

parte. 

O projeto vai além da teoria, os alunos colocarão em pratica a preservação             

ambiental por meio da revitalização da área verde em torno da escola. Atualmente             

essa área está cheia de lixo e entulho deixado pela comunidade local.  

OBJETIVOS  

O projeto de PI de Ciências tem objetivo de formar cidadãos conscientes e             

preocupados com os problemas ambientais, bem como prepará-los para agirem          

individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes.  

 
 



 
 

As atividades propostas envolvem estudos sobre energia, água, plantas,         

poluição, desenvolvimento sustentável, consciência ecológica, compreender um       

pouco mais sobre fauna e flora e outros. 

Revitalizar toda a área verde em torno da escola e promover ação para             

conscientizar a comunidade local sobre a preservação da área revitalizada.  

3- JUSTIFICATIVA  

A sociedade exige um cidadão consciente, participativo e responsável na sua           

maneira de viver, uma vez que, seu modo de vida inconsequente, aliado ao consumo              

desenfreado, tem causado a insustentabilidade do planeta, o esgotamento dos          

recursos naturais e o aquecimento global. Este projeto visa a conscientização          

ambiental da instituição de ensino, dos seus alunos, professores e funcionários. O            

projeto espera promover aquisição de valores sociais, fortes vínculos com o meio            

ambiente e criar motivação para que a comunidade escolar participe ativamente na           

sua proteção. 

A escola é um meio eficaz de conscientização através dos seus alunos, que             

poderão criar um elo inicial de uma cadeia de multiplicação para o desenvolvimento            

de uma consciência ecológica. Além disso, no mundo de hoje, não podemos fazer            

projetos apenas teóricos. Temos que nos mobilizar e fazer com que as pessoas se              

mexam e mudem seus modos de vida. Esta conscientização deve ser feita através             

da educação ambiental. 

O projeto foi idealizado por observar a poluição ao redor da escola. A             

comunidade joga entulho e lixo. Também percebemos a proliferação do mosquito           

Aedes aegypti dentro da escola, trazendo preocupação com a proliferação de           

doenças transmitidas pelo mosquito.  

As ações serão trabalhadas para tornar a área externa da escola um            

ambiente agradável para os estudantes e comunidade local. 

 
 



 
 

         5- METODOLOGIA  

O projeto Consciência Ambiental do CEF 405 do Recanto das Emas será            

desenvolvido durante as aulas de PI de Ciências Naturais em todas as 30 turmas do               

período diurno.  

Os professores desenvolverão a parte teórica com aulas expositivas,         

dinâmicas e palestras em órgão ambientais. 

A prática começará após a autorização e apoio da Administração do Recanto            

das Emas. 

A Escola buscará apoio com Instituições e comunidade local para adquiri muda             

de plantas, tinta, pneus (servirão de vasos de plantas), bancos, lixeiras e entre             

outros.  

6- CRONOGRAMA  

O projeto Consciência Ecológica terá início no 2º Bimestre (28/04) de 2017 e             

continuará em todos os anos em que a grade curricular ofertar a disciplina PI de               

Ciências.  

Nos meses de fevereiro e março o CEF 405 buscará apoio e autorização da              

Administração do Recanto das Emas para revitalizar a área externa próxima da            

escola.  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

EDUARDO DE FREITAS, GEOGRAFIA AMBIENTAL. Disponível em: < 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/geografia-ambiental.htm > Acesso em 24/02/2017. 

  Você sabe o que é consciência ambiental e ecológica?  Disponível em: < 
http://www.pensamentoverde.com.br/atitude/voce-sabe-o-que-e-consciencia-ambiental-e-ecologica/> Acesso em 

24/02/2017. 
 

 
 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/geografia-ambiental.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PROJETO “INTERVALO CULTURAL” 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: INTERVALO CULTURAL. 

1.2. Responsáveis: Direção, Coordenação, Professores, Orientação e Alunos. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2017. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Todos os momentos vividos pelos alunos dentro da escola constituem          

situações de aprendizagens significativas. Com o objetivo de melhor aproveitar o           

tempo em que o aluno passa dentro do ambiente escolar de forma pedagógica é que               

surge o Projeto Intervalo Orientado, este visa usar de forma produtiva, divertida e             

enriquecedora o momento de descanso dos alunos, diminuindo assim as intrigas,           

brigas e acidentes durante o intervalo. 

 
 



 
 

Todos vivenciarão atividades de lazer e divertimento de forma orientada,          

desenvolvendo habilidades de raciocínio lógico e gerando hábitos de respeito mútuo           

e amor ao próximo.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

É um projeto baseado na necessidade de dar condições aos alunos para            

desenvolverem habilidades físicas, psicológicas e culturais, assim como criar         

situações que propiciem a socialização e harmonia entre todos. 

 

4. OBJETIVOS 

a. Objetivo Geral – Promover a melhoria das relações interpessoais da comunidade           

escolar, tornando a escola mais atrativa e prazerosa para todos; valorizando o amor             

e o respeito ao próximo e trabalhando a cidadania. 

b. Objetivos Específicos: 

- Desenvolver o respeito mútuo e amor ao próximo. 

- Socializar os alunos por meio de atividades lúdicas, apresentações teatrais e musicais,             

jogos e expressões artísticas. 

- Incentivar a leitura prazerosa. 

- Fortalecer a autoestima. 

- Incentivar a cooperação e autoconfiança. 

- Resgatar valores humanitários e éticos. 

- Compreender o espírito de cidadania. 

- Estimular talentos. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo os alunos de 5ª a 8ª séries,              

professores e demais membros que compõem a comunidade escolar do Centro de            

Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

 
 



 
 

- Utilização do intervalo como um momento de enriquecimento através de atividades            

extraclasse, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades desenvolvidas em         

sala de aula. 

- Transformação o intervalo num espaço de lazer e divertimento com atividades orientadas. 

- Atividades de acordo com o interesse dos alunos e disponibilidade da escola. 

 

7. SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

A operacionalização do projeto acontecerá através do desenvolvimento das         

atividades planejadas e desenvolvidas entre alunos e professores, abordando         

questões de interesse de todos. As atividades serão orientadas e monitoradas pelo            

grupo de professores e alunos.  

 

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

a. Recursos Humanos: comunidade escolar. 

b. Recursos Materiais: 

- Jogos diversos (xadrez, dama, dominó, peteca, pingue-pongue, uno); 

- Jornais e revistas; 

- Livros literários e gibis; 

- Rádio; 

- Outros recursos que se fizerem necessários. 

 

c. Cronograma 

As atividades terão duração de 15 minutos diários e serão desenvolvidas na            

área interna da escola, de acordo com seguinte cronograma: 

nda-feira ca, xadrez, dama.  

-feira ca, dominó, peteca. 

a-feira ca, dama, xadrez. 

a-feira ca, pingue-pongue, jogo uno. 

-feira ca, apresentações de alunos ou convidados. 

 
 



 
 

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

O aproveitamento dos alunos será verificado durante a realização das          

atividades e pela observação dos professores e alunos-monitores durante o          

intervalo.  

A avaliação acontecerá durante as Coordenações observado a postura         

assumida pelos alunos após a realização dos eventos e a colaboração de todos. 

 

IX. PROJETO INTERCLASSE 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: INTERCLASSE. 

1.2. Responsáveis: Professores de Educação Física. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2019. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Todos os momentos vividos pelos alunos dentro da escola constituem situações de            

aprendizagem significativas. Com o objetivo de trabalhar a coordenação motora, o           

trabalho em equipe, incentivar a competição saudável, a escola realiza todos os            

anos os interclasses de futebol e a bola queimada.  

A competição é organizada de forma que todos podem participar sem a obrigatoriedade e              

no final os melhores são premiados.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

É um projeto baseado na necessidade de dar condições aos alunos para desenvolverem             

habilidades físicas, descobrir talentos e inserir a comunidade escolar no mundo do            

esporte competitivo. 

 

 
 



 
 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral – O CEF 405 tem como objetivo incentivar a prática de             

atividades físicas como elemento fundamental para a qualidade de vida dos alunos.            

Estimular a integração, a confraternização e a cooperação entre os alunos           

fortalecendo o vínculo entre professores e alunos estimulando a prática desportiva,           

valorizando o caráter educativo e socializador dos esportes.  

4.2. Objetivos Específicos: 

- Desenvolver o respeito mútuo e amor ao próximo. 

- Socializar os alunos por meio de atividades físicas 

- Fortalecer a autoestima. 

- Incentivar a cooperação e autoconfiança. 

- Resgatar valores humanitários e éticos. 

- Compreender o espírito de cidadania. 

- Estimular talentos. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo os alunos de 5ª a 8ª séries, professores e demais                 

membros que compõem a comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental           

405 do Recanto das Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

- A organização e realização dos jogos serão de responsabilidade dos professores de             

Educação Física. 

- O interclasse é destinado aos alunos regularmente matriculados no CEF 405. 

- As modalidades e as categorias serão definidas pelos professores de Educação Física. 

- A participação nas modalidades e categorias é facultativa onde só participará das             

atividades o aluno que estiver sem duas advertências ou uma suspensão. 

- As equipes serão organizadas por series e por cores da turma onde não poderão juntar                

alunos de outras classes. 

- A disputa será série contra série.  

 
 



 
 

 

7. SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

As modalidades e categorias serão as seguintes: 

Futsal 

● 6º ano - masculino 

● 7º ano - masculino  

● 8º ano - masculino 

● 9º ano - masculino  

 

Bola Queimada 

● 6º ano - feminino 

● 7º ano - feminino 

● 8º ano - feminino 

● 9º ano - feminino 

FUTSAL 

- O número de inscritos é de no máximo 10 jogadores. 

- As regras oficiais de futsal serão seguidas com as seguintes adaptações: 

● Dois tempos de 15 minutos corridos para séries masculinas.  

● Dois tempos de 10 minutos corridos para séries femininas.  

● Número mínimo de 04 atletas para começar a partida. 

● Intervalo de 2 minutos  

- A fase de classificação será de pontos corridos definidos por sorteio das equipes              

de um quadrangular (três jogos para cada), obedecerá à seguinte ordem:  

- Vencer: 3 pontos 

- empate: 1 ponto 

- Derrota: 0 ponto 

-Saldo de gols. 

-Número de gols marcados. 

-Confronto direto. 

 
 



 
 

- A semifinal e a final que houver empate, o desempate será sistema eliminatório              

simples, será feito através de cobrança de pênaltis, um para cada time, até             

acontecer uma vantagem no marcador. 

 

DA BOLA QUEIMADA FEMININA. 

- Número de atletas por equipe: Máximo 15 e mínimo 12 jogadores.  

- Cada equipe poderá iniciar o jogo com, no mínimo 12 atletas; onde serão jogados               

20 minutos com maior número de pessoas queimadas ou se queimar todas as             

pessoas dentro do tempo. 

- Os jogadores que faltarem não poderá integrar a equipe como titulares, no jogo em               

andamento, caso cheguem com atraso. Cabe a cada equipe decidir se joga com o              

número máximo ou mínimo de atletas. 

- A atleta será considerada queimada quando a bola tocar alguma parte de seu              

corpo, cabelo ou objeto em contato com o corpo, e se a atleta, companheira de               

equipe ou adversária, não dominar a bola segurando-a nas mãos antes que ela             

toque o solo, objetos da quadra ou pessoas fora de jogo. 

- O jogador queimado não poderá ser substituído por outro. A partir do momento em               

que foi queimado não poderá voltar novamente ao campo dos não queimados, com             

exceção se queimar o adversário na primeira tentativa. 

- O desempate, obedecerá à seguinte ordem: 

-Saldo de jogadoras não queimadas nas partidas. 

-Confronto direto. 

 
 



 
 

- Uma ou mais atletas poderão ser consideradas queimadas se a bola as atingir em               

sequência e tocar o solo, objetos da quadra ou pessoas fora do jogo, antes que               

alguém a domine. 

- A equipe que tiver uma ou mais de suas atletas impossibilitas de continuar a               

partida e não tiver substitutas, não terá direito a “vidas” e as mesmas serão              

consideradas “queimadas”.  

 

INSCRIÇÕES 

- As inscrições serão feitas na aula de Educação Física, com a participação do              

professor no preenchimento do formulário próprio. 

- O valor da inscrição será de 3,00 (três reais). 

- Os jogos serão disputados no período em agosto de 2017. 

- Só acontecerá disputa quando a modalidade ou categoria tiver, no mínimo, duas             

equipes inscritas. 

- Os atletas comparecerão nos locais de competição com as respectivas cores. 

 

PONTUAÇÃO 

- A pontuação será definida por um quadrangular feito por um sorteio de equipes              

onde:  Vencer: 3 pontos;  empate: 1 ponto; Derrota: 0 ponto 

- Será classificado quatro equipes para a fase semifinal e final de cada categoria. Na               

queimada serão classificados os quatro primeiros colocados. 

 

PREMIAÇÃO 

 
 



 
 

- A premiação será feita por categorias. 

- Serão premiados os 1º, 2º e 3° lugares de cada categoria em disputa.  

- Também serão premiados o artilheiro, o goleiro menos vazado no futsal e o melhor               

jogador da queimada. 

DISPOSIÇÕES GERAIS. 

- A classe que não comparecer (WO) em uma disputa coletiva estará            

automaticamente eliminada dos jogos. 

- Cada equipe levará para os jogos o seu uniforme ou camisa colorida. 

- A Comissão Disciplinar, formada pela Direção Pedagógica, Orientação         

Educacional, Coordenação Pedagógica do Ensino Fundamental e pelos professores         

de Educação Física, decidirá sobre punições em casos de atitudes agressivas e            

antidesportivas. 

- O atleta expulso de uma partida estará automaticamente suspenso da próxima            

partida, podendo ainda sofrer punições da comissão disciplinar. 

- Todos os participantes dos jogos serão considerados conhecedores das leis           

esportivas, das normas de competição e das disposições contidas neste          

regulamento. 

- As equipes poderão ter técnicos durante as partidas, escolhidos entre os seus             

próprios jogadores e os desentendimentos serão mediados pelo professor         

responsável pela atividade. 

- Caso não haja acordo entre os alunos envolvidos na partida, fica convencionado             

que cada atleta deverá jogar pelo menos um período.  

 

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: professores, árbitro e alunos. 

 
 



 
 

8.2. Recursos Materiais: bolas de futsal; bolas de queimada; troféus; medalhas;          

Outros recursos que se fizerem necessários. 

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

O aproveitamento dos alunos será verificado durante a realização das atividades e pela             

observação dos professores e alunos durante o campeonato. 

A avaliação acontecerá durante as Coordenações observando a postura assumida pelos           

alunos após a realização dos eventos e a colaboração de todos. 

 

 

X. PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. 

1.2. Responsáveis: Direção, Coordenação, Professores, Orientação e Alunos. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2017. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando a necessidade da Escola em buscar novos rumos para a educação            

atual, a utilização do computador como um meio de inter-relações sociais, o            

investimento em processos de ensino-aprendizagem utilizando instrumentos de        

novas tecnologias da informação, a necessidade de sair do espaço sala de aula para              

organizar uma visão mais ampla, a possibilidade de oferecer novas ferramentas           

didático-pedagógicas a alunos e professores. A importância da informática como          

instrumento atual no processo ensino-aprendizagem. Justifica-se o presente projeto.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

 
 



 
 

É um projeto baseado na necessidade de incluir os alunos ao momento atual o da extrema                

informatização e aberto às mudanças. O que é agora pode ser outra coisa daqui              

alguns minutos. A escola não pode ser diferente e deve propiciar aos alunos o que o                

mundo lá fora propicia – a informação minuto a minuto. Sabemos que o Brasil é um                

dos países que contém um dos maiores índices de internautas do mundo, porém             

possuem em sua maioria alguns operadores ainda leigos no que diz respeito aos             

programas básicos, com exceção dos browsers de navegação da Internet, ou seja,            

não dominam totalmente o recurso tecnológico. Sabe-se também que o governo           

Federal está à medida do possível alargando seu processo de "Inclusão Digital",            

desta forma devemos orientar nossos alunos acerca das novas tecnologias que a            

escola dispõe; além disso, apostar na a Inclusão Digital é proveitoso para aquisição             

de conhecimento. 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral – Democratizar o acesso aos meios de comunicação moderna,           

incentivando o desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e afetivos.  

4.2. Objetivos Específicos: 

- Possibilitar o acesso dos alunos às novas tecnologias da informação como forma             

de inclusão social;  

- Utilizar o computador como uma ferramenta de ensino e aprendizagem para os             

alunos; 

- Facilitar o acesso à Internet; 

- Incentivar e capacitar os alunos a utilizarem o computador como ferramenta de trabalho. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo todos os alunos do Centro de Ensino              

Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

 
 



 
 

 

6. METODOLOGIA 

- O estudo de temas vitais com maior riqueza de detalhes e aprofundamento do              

tema no horizonte político-pedagógico da comunidade e, ao mesmo tempo, no           

interesse dos alunos;  

- Permite a participação de todos, porque é da natureza do projeto levar as pessoas               

a fazer, os alunos são motivados a não ficarem parados esperando ordens do             

professor;  

- Abre perspectivas para a construção do conhecimento, a partir de questões reais; ·              

Possibilita a experiência da vivência crítica e criativa;  

- Ajuda o educando a desenvolver as capacidades de observação, reflexão e            

criação;  

- Cria clima propício à comunicação, à cooperação, à solidariedade e à participação. 

Normas Gerais de utilização do laboratório de informática 

✔ A sala de informática deve ser exclusivamente utilizada para fins pedagógicos           

e científicos, no âmbito das atividades da Escola. 

✔ O não cumprimento das normas de utilização, ou a utilização indevida dos            

equipamentos podem levar ao cancelamento da permissão de acesso à sala.  

✔ Todos os utilizadores devem usar a sala de informática com civismo, sentido            

de organização e disciplina, e devem ajudar a preservar os equipamentos, a sala e              

um bom ambiente de trabalho.  

✔ Não é permitido fumar ou utilizar comidas e bebidas na sala de informática.  

✔ É obrigatório respeitar o direito de trabalho dos outros utilizadores, evitando           

fazer barulho. Deve manter a sala limpa e arrumada. Não deixar lixo em cima das               

mesas ou no chão.  

✔ Não é permitido alterar a posição dos equipamentos ou do mobiliário.  

 
 



 
 

✔ Sem autorização específica, nenhum utilizador poderá retirar das salas de          

informática qualquer recurso, seja de que tipo for.  

✔ Não é permitido ligar, seja por que meio for, equipamentos próprios (ex.            

discos externos, colunas, etc.) a equipamentos da sala de informática.  

✔ Não é permitido alterar ou tentar alterar a configuração de hardware ou de             

software dos equipamentos informáticos.  

✔ Não é permitido instalar qualquer tipo de software nos computadores. · Só é             

permitido aceder a páginas da Internet que estejam diretamente relacionadas com a            

matéria da aula. Não é permitido efetuar o Download de arquivos que não estejam              

relacionados com as atividades pedagógicas.  

✔ Não é permitido utilizar programas de chats (MSN, chats terra, chats           

UOL,entre outros) ou entrar em páginas de redes sociais (twitter, Orkut, facebook,            

etc).  

✔ O utilizador deve ter o cuidado de desligar o respectivo computador e monitor             

no final de cada sessão.  

 

7. ESTRATÉGIAS 

- Confecções de cartas comerciais, oficiais e etc;  

- Pesquisa na Internet;  

- Produção de textos; 

- Trabalhos individuais e Coletivos;  

- Criação de blogs ou websites;  

- Criar apresentações no powerpoint; 

- Montar livretos no word; 

- Confeccionar cartazes. 

 
 



 
 

 

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: Professores, Técnico de Informática. 

8.2. Recursos Materiais: Computadores; Outros recursos que se fizerem        

necessários. 

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

A avaliação será contínua através de observações feitas a partir do desenvolvimento de             

cada aluno, trabalhos individuais e coletivos, participação ativa dos mesmos em           

todas as atividades propostas e registro em ficha específica bimestralmente. 
 

XII. PROJETO TRANSIÇÃO/INTEGRAÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: TRANSIÇÃO. 

1.2. Responsáveis: Direção, Coordenação, Professores, Orientação. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2017. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: 5º ano e Séries Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando o fato de que o maior número de repetência e evasão ocorre no 6º. Ano do                 

Ensino Fundamental/Séries Finais, a Equipe Pedagógica resolveu elaborar um         

projeto que vise diminuir as consequências negativas causadas pelo impacto          

enfrentado pelos alunos durante o período de transição de uma etapa para outra. 

Todos vivenciarão atividades que facilitem o ingresso dos alunos na segunda etapa do             

Ensino Fundamental com o apoio dos pais e professores. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

 
 



 
 

É um projeto baseado na necessidade de dar condições e auxiliar os alunos na mudança               

de etapa de ensino, para que reajam de forma positiva às transformações internas e              

externas, adaptando-os de forma saudável ao novo formato de ensino. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral – Propicia aos nossos educandos do 6º. Ano uma transição            

tranquila das Séries Iniciais para as Séries Finais, organizando momentos especiais           

de vivência em relação a tempos, espaços, educadores, materiais, avaliações e           

novos agrupamentos. 

4.2. Objetivos Específicos: 

- Fortalecer a autoestima. 

- Incentivar a cooperação e autoconfiança. 

- Promover atividades de adaptação. 

- Garantir avanços na aprendizagem, na postura, nas relações interpessoais e no            

desenvolvimento pessoal. 

- Suavizar o impacto da transição. 

- Dar segurança quanto à dificuldade das aulas e provas. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo os alunos de 5º. Ano/Séries Iniciais e 6º.               

Ano/Séries Finais, pais, professores e Equipe Pedagógica (Coordenação,        

Supervisão, SOE e Sala de Recurso) do Centro de Ensino Fundamental 405 do             

Recanto das Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

- Apresentação do grupo de professores aos alunos. 

- Excursão pela escola para mostrar aos alunos o espaço a ser frequentado no 6º. Ano. 

- Orientação quanto ao horário de aula, material escolar e sistemática das aulas, intervalo              

etc. 

- Explicação sobre a Equipe Pedagógica e suas funções. 

 
 



 
 

- Criação um roteiro de estudos. 

 

7. SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

A operacionalização do projeto acontecerá de acordo com o cronograma, com duração de             

aproximadamente 9 (nove) meses, o 2º. Semestre do 5º Ano e o 1º Semestre do 6º                

Ano. As atividades serão orientadas e monitoradas Equipe Pedagógica.  

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: Coordenadores, Supervisores e Orientadores. 

8.2. Recursos Materiais: Apresentações em PowerPoint; Textos informativos;       

outros recursos que se fizerem necessários. 

8.3. Cronograma 

As atividades serão desenvolvidas na escola, de acordo com seguinte cronograma: 

TAPA DESENVOLVIMENTO 

e de expectativas – no 2º semestre será promovido um encontro de            

professores do 5º e 6º Ano para trabalhar a temática da passagem e             

fazer ajustes de expectativas de aprendizagem. Os professores do         

5º Ano escrevem sobre como os alunos deixarão o segmento, e os            

do 6º Ano, sobre como esperam receber os estudantes.         

Apresentados os resultados, os grupos e a equipe pedagógica         

discutem os ajustes. 

s de conversa   - No fim do ano, promova rodas de conversa entre os             

alunos do 5º ano e a equipe gestora da segunda etapa do Ensino             

Fundamental para que eles tirem dúvidas, e proponha que visitem o           

espaço onde vão estudar e que sejam monitorados pelos colegas do           

6º ano.  

a de informações - Na semana de planejamento, organize um          

encontro entre professores do 5º e do 6º ano para que socializem            

informações sobre as turmas.  

 
 



 
 

ntação aos pais - Dias antes do início das aulas convide os pais dos              

alunos do 6º ano para uma reunião a fim de que conheçam os             

professores e recebam orientações sobre a nova rotina que os filhos           

terão.  

pção dos alunos - Nos primeiros dias de aula, toda a equipe deve             

ajudar na adaptação. Vale liberar a turma para o recreio (e na saída)             

minutos antes dos outros. Já os professores auxiliam a classe a se            

organizar quanto às lições previstas e aos materiais necessários.  

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

Após um mês de aula, ocorre reunião dos docentes do 5º e 6º ano para               

analisar os dados do diagnóstico já feito e planejar ações e reajustes para os dois               

segmentos. 

  

 
 



 
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 

3901-3650 

 

XIII. PROJETO DE FORMATURA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

1.JUSTIFICATIVA. 

Para o CEF 405, o momento de comemoração do término da primeira etapa da              

educação básica é de suma importância para o entendimento de continuidade dos            

estudos de nossos alunos e alunas no segundo grau. Logo, a importância da             

formatura ao término do 9º ano do Ensino Fundamental é de reconhecimento do             

quanto esses alunos e alunas foram capazes de concluírem essa primeira etapa de             

seus estudos. Entendemos que esse momento, não é apenas de comemoração,           

mas de incentivo de prosseguirem nos seus estudos. E assim, acreditamos estar            

 
 



 
 

propiciando a esses discentes um olhar de futuro para continuarem em busca de             

realizações pessoais por meio dos estudos. 

 

 

2. OBJETIVOS. 

● Comemorar o primeiro passo de uma jornada de estudos; 

● Motivar os discentes a darem continuidade aos estudos; 

● Valorizar os esforços da motivação educacional; 

● Participar com recursos angariados pela instituição de ensino; 

● Buscar parcerias para realização do evento; 

● Organizar o momento de confraternização entre: alunos/alunos;       

professores/alunos; alunos/equipe gestora; 

● Desenvolver momentos de atividades de arrecadação de fundos em parceria          

com os discentes, familiares e instituição. 

 

3. ESTRATÉGIAS. 

● Organizar passeios ou excursões; 

● Aplicar os recursos arrecadados em prol dos alunos; 

● Elaboração da colação de grau com entrega de certificação; 

● Confraternização com os co-participantes. 

4. AVALIAÇÃO. 

Observar a participação de todos e os empenhos ao decorrer do processo de             

organização a fim de possibilitar outras motivações para a realização dos próximos            

eventos com os que ainda virão a concluir o ensino fundamental, no sentido de se               

sentirem agradecidos e amparados pelos grandes esforços da família que tanto os            

ajudaram e ajudarão. 

 
 



 
 

 

XIV.  INTERVALO MONITORADO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Título do Projeto: INTERVALO MONITORADO. 

1.2. Responsáveis: Direção, Coordenação, Professores, Orientação. 

1.3. Período de execução: ano letivo de 2019. 

1.4. Localização: Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das Emas. 

1.5. Área de abrangência: Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Todos os momentos vividos pelos alunos dentro da escola constituem situações de            

aprendizagens significativas. Com o objetivo de melhor aproveitar o tempo em que o             

aluno passa dentro do ambiente escolar de forma pedagógica é que surge o             

Intervalo Monitorado, este visa usar de forma produtiva, divertida e enriquecedora o            

momento de descanso dos alunos, diminuindo assim as intrigas, brigas e acidentes            

durante o intervalo. 

Todos vivenciarão atividades de lazer e divertimento de forma orientada, desenvolvendo           

habilidades de raciocínio lógico e gerando hábitos de respeito mútuo e amor ao             

próximo. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO  

É um projeto baseado na necessidade de dar condições aos alunos para desenvolverem             

habilidades físicas, psicológicas e culturais, assim como criar situações que          

propiciem a socialização e harmonia entre todos. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral – Promover a melhoria das relações interpessoais da          

comunidade escolar, tornando a escola mais atrativa e prazerosa para todos;           

valorizando o respeito ao próximo e trabalhando a cidadania. 

 
 



 
 

4.2. Objetivos Específicos: 

● Desenvolver o respeito mútuo e amor ao próximo; 

● Promover a socialização dos alunos por meio de atividades lúdicas,          

apresentações teatrais e musicais, jogos e expressões artísticas; 

● Incentivar a leitura prazerosa; 

● Fortalecer a autoestima dos alunos; 

● Incentivar a cooperação e autoconfiança; 

● Resgatar valores humanitários e éticos; 

● Compreender o espírito de cidadania; 

● Estimular talentos. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

O referido projeto tem como público alvo os alunos de anos finais, professores e demais               

membros que compõem o Centro de Ensino Fundamental 405 do Recanto das            

Emas. 

 

6. ESTRATÉGIAS 

● Utilizar o intervalo como um momento de enriquecimento por meio de atividades            

extraclasse, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades desenvolvidas        

em sala de aula. 

● Transformar o intervalo num espaço de lazer e divertimento com atividades           

orientadas. 

● Planejar atividades de acordo com o interesse dos alunos e a disponibilidade da             

escola. 

 

 

7. SISTEMÁTICA OPERACIONAL 

A operacionalização do projeto acontecerá por meio do desenvolvimento das atividades           

planejadas e desenvolvidas entre alunos e professores, abordando questões de          

 
 



 
 

interesse de todos. As atividades serão orientadas e monitoradas pelo grupo de            

professores e alunos.  

 

8. PREVISÃO DE RECURSOS 

8.1. Recursos Humanos: comunidade escolar. 

8.2. Recursos Materiais: jogos diversos (xadrez, dama, dominó, peteca,        

pingue-pongue, uno etc.); jornais, revistas, rádio da escola, outros recursos que se            

fizerem necessários. 

 

 

8.3. Cronograma 

As atividades terão duração de quinze minutos diários e serão desenvolvidas na área             

interna da escola de acordo com seguinte cronograma: 

nda-feira o, xadrez, dama, leitura 

-feira o, dominó, peteca, leitura 

a-feira o, dama, xadrez, exposição de trabalhos, leitura 

a-feira o, ping-pong, uno, leitura 

-feira o, apresentações de alunos ou convidados 

 

9. Acompanhamento, Controle e Avaliação 

O aproveitamento dos alunos será verificado durante a realização das atividades e pela             

observação dos professores e alunos-monitores durante o intervalo. 

A avaliação acontecerá durante as Coordenações, observando a postura assumida pelos           

alunos após a realização dos eventos e a colaboração de todos. 

 

10. Duração do Projeto 

O projeto será realizado durante o ano letivo. 

 

 

 
 



 
 

PROJETOS DA EJA- 3º SEGMENTO 

 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS E INTERDISCIPLINARES DA  

EJA/3º. SEGMENTO 

 

Projeto Semana da EJA 

● Apresentação 

A semana da EJA é uma semana diferenciada onde a escola proporciona aos alunos              

ensino e aprendizagem significativos, que ocorrem de forma interdisciplinar,         

sistêmica, contextualizada e conectada com a realidade envolvente, permitindo que          

educadores e educandos sejam protagonistas do seu processo de aprendizagem.          

Envolve a participação da direção, supervisão, coordenação, corpo discente e corpo           

docente. 

 

● Justificativa 

Promover uma aprendizagem contínua, proporcionando ao aluno diversas formas de          

socialização por meio de várias áreas de conhecimentos e culturas. 

● Objetivo Geral 

Identificar, elaborar e modelar situações problema relacionadas ao cotidiano do 

estudante. 

● Objetivos Específicos 

⮚ Utilizar linguagem oral e escrita para expor ideias, observações, experiências e           

conclusões; 

⮚ Sistematizar a observação, a partir de critérios científicos; 

⮚ Estimular a socialização dos estudantes num contexto não formal; 

⮚ Despertar a curiosidade científica, por meio de oficinas, dos mais diversos           

temas culturais. 

 
 



 
 

● Descrição da Atividade 

Apresentação de bandas musicais (estilos musicais diversos); apresentação de         

grupos de dança; palestras; oficinas – corte de cabelo, medida do índice de massa              

corporal, medida de glicose e pressão, etc; gincana do Conhecimento; garoto e            

garota EJA; jantar dançante 

● Período 

 2º semestre 

 

 

Projeto Interclasses 

 

● Apresentação 

Os jogos interclasses, é uma forma de promover a educação física entre os alunos,              

e a interação e socialização entre os mesmos.  

● Justificativa 

Muitos alunos da EJA não praticam atividade física por diversos fatores, assim os             

jogos interclasses é um motivador para que o aluno inicie uma prática esportiva,             

além de melhorar a autoestima desses alunos e a socialização dos mesmos o que              

gera a criação de vínculos e diminui o atrito entre as diferentes faixas etárias pela               

promoção do respeito entre eles. 

● Objetivo Geral 

Promoção de atividades esportivas e socialização entre os alunos 

● Objetivos específicos 

⮚ Propiciar atividades esportivas e de socialização para os estudantes;  

⮚ Proporcionar a integração entre os alunos e entre as turmas; 

⮚ Promover momentos de descontração e recreação; 

⮚ Oportunizar atividades colaborativas; 

● Descrição da Atividade 

Realização de jogos estudantis nas modalidades futebol (masculino e feminino).          

Realizado no turno noturno e desenvolvido pelo professor de Educação Física, com            

 
 



 
 

colaboração de todos os profissionais da escola. Os alunos de cada turma formam             

as equipes mediante uma inscrição. O Professor de Educação Física sorteia as            

equipes e forma as “chaves necessárias” para a disputa dos jogos. A equipe             

ganhadora será aquela que obedecer ao regulamento e ganhar todos os jogos            

disputados. 

● Período 

Final do 1º semestre 
 

 

 

 

Projeto Orientação Vocacional  
● Apresentação 

O projeto consiste em oferecer orientação vocacional aos alunos da terceira etapa            

do terceiro segmento da Educação de Jovens e Adultos.  

● Justificativa 

A escolha profissional é um momento inevitável na história de vida de qualquer             

pessoa, pois representa responsabilidade e esboço de projeto de vida. Nesse caso,            

é fundamental o autoconhecimento para compreender aptidões, interesses e         

valores, com vista à melhor escolha. Quando se escolhe uma profissão, opta-se por             

um estilo de vida, um ambiente no qual passará boa parte de seu tempo e até                

construir o seu ciclo de amizades. 

● Objetivo Geral 

Estimular os estudantes da EJA a prosseguir com os estudos, orientando-os de 

forma a escolherem a melhor opção de curso de graduação. 

● Objetivos Específicos 

⮚ Apresentar-lhes um ambiente acadêmico; 

⮚ Conhecer detalhes das profissões de interesse; 

⮚ Abrir a possibilidade de bolsas de estudo; 

⮚ Despertar o interesse pela Graduação e consequentemente pela qualificação         

 
 



 
 

profissional. 

● Descrição da Atividade 

A escola firma parceria com alguma Universidade/Faculdade, a qual oferta          

oficinas, e atividades que são desenvolvidas pelos alunos da Faculdade: divulgação           

do evento, realização de inscrições e sondagem de interesses dos alunos (EJA),            

divulgação de cursos de graduação. A partir do interesse dos estudantes, a            

Faculdade convida os profissionais palestrantes, confecciona os crachás, decora o          

espaço físico e demais providências necessárias à realização do evento.  

Além do processo de orientação vocacional, abriu-se a possibilidade da          

Faculdade organizar um processo de seleção, com vistas à possibilidade de ofertar            

bolsas de estudo para nossos alunos. 

O projeto envolve os professores e os alunos da 3ª etapa, a orientadora             

educacional, direção, supervisão e coordenação. 

 

● Período 

1º e 2º semestres 

  

 

 

Projeto Semana de Provas 

● Apresentação 

A avaliação no CEF 405 consiste num instrumento que possibilita aos estudantes            

verificar como o currículo é proposto e desenvolvido pelo Projeto Pedagógico,           

atingindo seus objetivos.  

● Justificativa 

Essa avaliação promove a vivência do aluno na aplicação de provas realizadas            

fora da escola, seja em concursos, ENEM, pois utiliza da logística de organização             

equivalente. 

● Objetivo Geral  

Verificar o desempenho das habilidades e competências do estudante no          

 
 



 
 

processo de formação e introduzir os alunos na logística organizacional de           

aplicação de provas utilizadas fora da escola. 

● Objetivos Específicos 

⮚ Discussão das dificuldades e avanços percebidos na aplicação da prova; 

⮚ Discussão dos resultados obtidos pelos alunos; 

⮚ Proporcionar ao aluno uma experiência de fazer prova, como realizadas          

pelas instituições que promovem concurso e vestibulares; 

⮚ Promover disciplina ao aluno na realização de provas; 

 

● Descrição da Atividade 

Ocorre uma vez por semestre, coordenado pela direção, coordenação e          

professores. As avaliações ocorrem com data definida na coordenação         

pedagógica. O período é de uma semana, na qual as disciplinas são distribuídas,             

no mínimo duas por dia. É distribuído aos alunos o quadro de prova contendo a               

data da prova de cada disciplina. Toda a logística organizacional e explicada ao             

aluno, como hora de início, a tolerância para a entrada, o tempo mínimo de              

permanecer na sala, o término da prova, etc. O número de questões de cada              

avaliação é 5 (cinco). A avaliação vale 4 pontos. 

 

 

Feira De Ciências 

● Apresentação 

A Feira de Ciências constitui-se em um recurso riquíssimos para divulgação           

de ciência na comunidade escolar. É uma ótima oportunidade para          

desenvolver uma aplicação mais prática dos conceitos aprendidos na escola e           

é importante para motivar o aprendizado do aluno e para divulgar temas            

científicos, atuais ou não, para a comunidade escolar. O desenvolvimento do           

método, o raciocínio lógico e o incentivo da comunicação oral podem ser um             

dos conhecimentos agregados com o desenvolvimento de projeto de ciências. 

● Justificativa 

 
 



 
 

As turmas de EJA normalmente apresentam grandes defasagens de conteúdo          

e dificuldades em relação à apropriação de conhecimento. O projeto desperta           

o interesse dos alunos e torna mais atrativa a aprendizagem, por isso são             

importantes recursos didáticos que motivem os alunos e experimentos         

sempre fazem sucesso nesse sentido. 

● Objetivo Geral 

Visa promover a introdução do aluno na prática da ciência, onde ele deixa de              

ser apenas um expectador e passa a ser protagonista. 

● Objetivos Específicos 

⮚ Visa promover a criatividade do aluno; 

⮚ Socialização e desempenho do trabalho em equipe; 

⮚ Desenvolvimento do raciocínio, da comunicação oral; 

⮚ Aumento da autoestima do aluno; 

⮚ Despertar o interesse em aprender ciências 

● Descrição da Atividade 

A feira de ciências é realizada pelos professores de Biologia, Física, Química            

e Matemática. Cada professor fica responsável por uma turma e a divide em             

grupos. Fica a critério de cada professor utilizar o mesmo tema ou utilizar             

temas diferentes em cada grupo. Como definição de temas, a escola utiliza            

uma das recomendações da Secretaria de Educação de Estado que é o uso             

do tema da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia – SNCT. É montada             

uma comissão de avaliação pelos professores das outras áreas não          

participantes da feira. A apresentação dos trabalhos deve consistir numa          

apresentação oral mais a apresentação do experimento.  

● Período 

1º semestre 

Projeto Feira Cultural 

● Apresentação 

A feira cultural tem como intuito promover as manifestações culturais          

demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e           

 
 



 
 

valorizando a diversidade.  

● Justificativa 

Existe uma deficiência nas escolas em relação ao desenvolvimento de          

atividades culturais. O caminho para unir educação e cultura deve ser           

atentamente considerado e intencionar a abertura da escola à cultura de seu            

território, selecionando critérios metodológicos que valorize a pluralidade e a          

diversidade cultural. 

● Objetivo Geral 

Promover a percepção das várias formas de cultura e sua importância no            

processo da aprendizagem, observando que produzir cultura é papel         

fundamental de todos que interagem e fazem parte do seu dia a dia. 

● Objetivos Específicos 

⮚ Transformar conteúdos em apresentações criativas e originais; 

⮚ Possibilitar que seus alunos compreendam a existência de culturas         

diferentes e respeitá-las; 

⮚ Dar oportunidade aos alunos de apresentarem suas habilidades, seus         

talentos; 

⮚ Promover o aumento da autoestima e bem estar dos alunos; 

⮚ Troca de experiências entre os alunos; 

⮚ Desenvolver a expressão artística e corporal; 

● Descrição da atividade 

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos alunos. Sarau. Show de talentos.         

Exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos. Apresentação de bandas,         

danças, teatro. 

● Período 

1º e 2º semestres 

Projeto Formatura 

A partir de 2011, por solicitação dos estudantes, a Direção da escola resolveu             

proporcionar a Formatura dos estudantes da 3ª Etapa, com o objetivo de reforçar o              

processo de socialização e comemorar a finalização de uma etapa de ensino. 

 
 



 
 

O projeto é desenvolvido a partir de setembro. Os estudantes contribuem           

financeiramente para prover fotografias e álbuns de formatura. Na oportunidade,          

procedemos a uma cerimônia de Colação de Grau, com todos os professores da             

etapa, e posteriormente, uma festa de encerramento. 
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Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 
2019 

 
 
CRE: Recanto das Emas 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 405                                                    Telefone

Orientadores Educacionais: Juliana A. Silva M. de Souza - Matrícula: 212.908-6  
                                                 Wagner Barbosa - Matrícula: 211.772-X 

E-mail: julianandrea13@yahoo.com.br / Celular: 98134-0996 
              wagnerbarbosa733@hotmail.com  / Celular: 99328-9265 

Turno(s) de atendimento: Juliana – matutino e vespertino 
                                            Wagner – matutino 
 
 
 
 
 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

A escola era uma grande construção em meio de vários barracos de madeira formados pe              
arriscando tudo pelo sonho de obter uma casa para morar. Aos poucos as invasões foram se de                
de sobrevivência foram melhorando, hoje boa parcela da comunidade é bem diferente, tem u             
temos muitos alunos que enfrentam dificuldades financeiras e muitos alunos também não tem um             
baixo desenvolvimento na escola, esse é o nosso maior desafio. Muitos alunos dependem fina             
governo. 

Apesar de alguns problemas como espaço físico insuficiente (espaço pequeno), tam          
(tamanhos irregulares, umas muito pequenas), a escola procura realizar um excelente trabalho c            
participação e colaboração da comunidade escolar. 
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No turno diurno temos 880 alunos e no noturno 619. O turno matutino temos 15 turm               
vespertino temos 15 turmas que atende 6º e 7º anos e no noturno EJA 3º segmento. 

Em 2018, o ensino fundamental (anos finais) passou a adotar a proposta curricular no mod              
Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos metodológicos, das avaliaçõ          
resguardando os ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de apre           
norteiam o trabalho se consolidam com a proposta do Currículo em Movimento da Educaçã             
apontado: “Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do             
que a orientam”. 

Tal fato é demonstrado em nossa prática pedagógica na qual há interação dos elementos             
escola procura oportunizar aos estudantes a compreensão de si próprios como agentes transform

A escola tem como metas e desafios: contribuir para a formação do aluno, proporcionand             
mais crítica e atenta para os problemas enfrentados pela população regional e nacional; aument             
ou responsáveis nas atividades da escola; mostrar ao aluno que o seu futuro não é determin               
mudanças nas perspectivas dos projetos de vida dos alunos e conhecer melhor o perfil d              
extracurriculares; elevar o índice de desempenho individual da Instituição Educacional, referend          
Básica em 10%; reduzir a defasagem (ano x idade) em 10%; diminuir a evasão em 10%; entre ou                 
3.9, sendo que a meta era de 4.5; houve uma queda de 0,4 de 2015 para 2017. 

Os projetos desenvolvidos na escola têm como objetivo geral auxiliar o aluno, na escola,              
dificuldades, concretizando principalmente através do estudo, suas realizações em todas as sua           
vida – escolar, familiar e social. Fortalecer o processo de integração escola-família-comunidade,           
no processo educativo 

No decorrer do ano letivo desenvolvemos vários projetos individuais e interdisciplinar          
Conhecimento, Festa Junina, Excursões Pedagógicas, Intervalo Cultural, Projeto de Leitura, In          
Projeto Transição/ Integração, Circuito de Ciências, Hora Cívica e outros. 

 
Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
Integrar as ações do SOE às dos professores e professoras, dando suporte aos docent             

alunos; ampliar as possibilidades do aluno de interagir no meio escolar e social de modo que               
participar e promover o processo de integração família x escola. 

 
 
 

 
Justificativa 

 
Para atender as metas do PDE (2.12; 2.17; 2.20; 2.38; 2.47; 4.18 e 7.30) o SOE desenvolve açõ                 
coletivo dos alunos encaminhados pelos professores, direção e família; acompanhamento da frequê           
faltosos para os órgãos responsáveis; encaminhamento dos alunos que apresentem alguma necessi           
os alunos e pais a importância dos hábitos de estudo e rotina de estudo em casa; proporcion                
desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos positivos e saudáveis; promover reflexõe          
automutilação; encaminhar os alunos que apresentam dificuldade de visão para exames na CRE;             

 
 



 
 

causas que interferem no avanço do processo de ensino e de aprendizagem do aluno; sens              
acompanhamento da vida escolar do filho e da importância da rotina de estudo em casa; atendim               
pais e/ou responsáveis; participação nas reuniões de pais e conselho e classe atendendo às demand              
Recursos visando um melhor atendimento e inclusão dos ANEE’s; estabelecer parceria com instituiçõ            
para ações preventivas; conhecer e articular ações com as redes sociais existentes na comunidade             
de acordo com a sua necessidade, dificuldades específicas de aprendizagem e/ou problemas d            
Transtorno Funcional Específico para acompanhamento com a EEAA de anos finais. 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONA

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

P

Transição Reunião com os pais 

dos 6º anos 

Famílias Início do ano letivo. Profe

 Apresentação da 

escola para os alunos 

novatos 

Estudantes. Início do ano letivo. Profe

 Visita dos alunos do 9º 

ano no CEM 804 

Alunos 9º ano 4º bimestre Direçã

 Ações integradas com 

EC 404 

Estudantes EC 404 4º bimestre Eq

Prevenção ao abuso 

sexual 

Folder informativo para 

os estudantes e 

docentes 

Estudantes e 

professores 

2º bimestre Profe

 Conversa dos 

estudantes com a 

Psicóloga Fernanda 

Estudantes 2º bimestre Profe

Psic

 
 



 
 

 Atendimentos 

individuais e 

encaminhamentos  

Estudantes 2º bimestre Age

Hábitos de estudo Folder informativo para 

os pais e estudantes 

Pais e estudantes. Início do ano letivo. 

 Reunião com os pais e 

estudantes 

Pais e estudantes. Início do ano letivo. Direç

 Atendimentos 

individuais e coletivos 

Estudantes  Todo ano letivo. 

Automutilação Atendimentos 

individuais e 

encaminhamentos  

Estudantes  Todo ano letivo Profe

 Orientação às famílias Famílias Todo ano letivo 

Bullying Atendimentos 

individuais e coletivos 

Estudantes  Todo ano letivo Profe

Dificuldades de 

aprendizagem 

Atendimentos 

individuais, com as 

famílias e 

encaminhamentos  

Estudantes e famílias Todo ano letivo Profe

  
Data: ____/____/_____ 

 
  
  
_______________________________

_______ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 

 
 



 
 

_______________________________
______ 

Pedagogo Orientador - Educacional 
/matrícula 

Assinatura com carimbo 
  

 
 



 
 

 

 

 

________________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com carimbo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Ação 2019 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – EEAA – Anos 

Finais/Ensino Médio 

 

 

CRE: Recanto das Emas 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 801 Telefone: 3901 3652 

Psicólogo responsável: Áquila Cristina Camacho Pereira Matrícula SEEDF: 39.355-

E-mail:  aquila_camacho@yahoo.com.br Celular: 99993 8980 
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Turno(s) de atendimento: Matutino/vespertino 

Pedagogo responsável: Graziella Morais Leonel de Brito Cavalcanti de Souza Matrícula SEEDF:

E-mail:  grazisouza16@yahoo.com.br Celular: 99280 5201 

Turno(s) de atendimento: Matutino/vespertino 

Pedagogo responsável: Tatiana Ferreira dos Santos Morais Matrícula SEEDF: 300.75

E-mail:  tatianafersa@gmail.com Celular: 98425 7569 

Turno(s) de atendimento: Matutino/vespertino 
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PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM
FINAIS/ENSINO MÉDIO – 2019 

 

DIMENSÕE
S DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕE
S 

RESPONSÁ
IS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mapeame
nto 
Institucion
al 

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

Mapear a realidade das    
Unidades
Escolares atendidas. 

Análise da Proposta 
Pedagógica de cada 
Unidade de Ensino. 

 
 
Levantamento das 
demandas de cada 
Unidade Escolar. 

EEAA 

Promover e 
fortalecer, em 
articulação com os 
demais órgãos da 
rede de proteção
social, políticas de 
promoção da saúde

integral
das crianças e

dos 
adolescentes 
matriculados no 
ensino fundamental, 
considerando
sua condição
peculiar de 
desenvolvimento e

as 
especificidades de 
cada sujeito. (meta 
2.17). 

Conhecer a demanda   
de estudantes com   
diagnóstico de  
Transtornos Funcionais  
Específicos, defasagem  
idade/série e/ou  
dificuldade acentuada  
de aprendizagem das   
Unidades Escolares  
atendidas. 

Levantamento de  
estudantes com  
diagnóstico de Transtornos   
Funcionais Específicos na   
Secretaria Escolar da   
Unidade de Ensino. 

Levantamento de  
estudantes com  
defasagem idade/série  
e/ou dificuldade acentuada   
de aprendizagem com os    
profissionais dos serviços   
de apoio
(Orientador(a) 
Educacional,
Atendimento Educacional  
Especializado), 
Supervisor(a) Pedagógico  
e/ou coordenador(a)  
pedagógico(a). 

EEAA. 
 
 
 
 
 
EEAA 

 

  

 
 



 
 

 
 

    
Encaminhamento para os   
serviços de Saúde de    
acordo com a necessidade    
(CRAS, CAPSi,  
Neurologia, Optometria,  
Oftalmologia, 
Fonoaudiologia, 
Psicologia...). 

 
EEAA 

 

DIMENSÕE
S DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕE
S 

RESPONS
IS 

 
 
Assessoria 
ao trabalho 
Coletivo 

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

Ressignificar a práxis   
pedagógica do  
professor com
vistas às 
aprendizagens. 

 
 
Promover momentos  
de estudos e reflexões    
sobre concepções de   
educação, ensino,  
aprendizagem e a   
função da escola na    
promoção
do 
desenvolvimento 
humano. 

Favorecimento de  
espaços de escuta   
pedagógica aos docentes   
à partir de Estudos de     
caso para orientações no    
processo de
ensino- aprendizagem. 

Realização de formações   
sobre Transtornos
Funcionais Específicos e   
do Projeto “Se liga na     
Prosa” com temáticas   
voltadas à assessoria ao    
trabalho docente, tais   
como: 

● Neurociência e 
memória; 

● Funções executivas
X aprendizagem. 

EEAA 
 
 
 
 
 
 
EEAA 

 

  

 
 



 
 

 
 

 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
formas de 
discriminação), por 
meio da inserção
dessas temáticas
no projeto 
político-pedagógico 
e no cotidiano
escolar, 
identificando, 
notificando e
encaminhando os 

Oferecer suporte aos   
profissionais da área   
pedagógica da Unidade   
Escolar para  
prevenção, detecção e   
encaminhamento de  
violações dos direitos   
dos adolescentes. 

Atendimento à família, ao    
estudante e, por   
consequência, 
sensibilização dos  
docentes quanto às   
dificuldades apresentadas  
pelos estudantes em   
atendimento bem como   
discussão de sugestões   
práticas para a melhoria    
do processo de ensino e     
aprendizagem. 

Estudos de Caso   
envolvendo Equipes de   
Apoio, equipe gestora e    
docentes de estudantes   
que apresentam  
diagnóstico de Transtorno   
Funcional Específico e/ou   
dificuldade de  
aprendizagem acentuada  
e/ou defasagem  
idade/série para  
levantamento de  
estratégias de intervenção   
e encaminhamento de   
cada caso ao órgão    
competente. 

 
 
Reuniões com UNIPLAT,   
equipe gestora e Equipe    
de Apoio para adequação    
no atendimento dos   
estudantes que  
apresentam diagnóstico  
de Transtorno Funcional   
Específico e/ou dificuldade   
de   aprendizagem 
acentuada e/ou  

EEAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipes de 
Apoio (AEE
EEAA, OE)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEAA. 

 
 



 
 

casos aos
órgãos 
competentes).
(meta 2.20). 

defasagem 

 

  

 
 



 
 

 
 

   idade/série para o ano    
seguinte segundo  
Estratégia de Matrículas   
vigente. 

 

Articular escola,  
família e  
comunidade com os   
conselhos escolares,  
os conselhos de   
defesa dos direitos   
de crianças e   
adolescentes,
as entidades  
religiosas e  
congêneres, com  
vistas ao combate   
ao trabalho infantil   
em todo o Distrito    
Federal. (meta 2.56) 

Promover espaço de   
escuta e orientações   
aos responsáveis dos   
estudantes quanto às   
diversas necessidades  
apresentadas no  
decorrer do ano letivo. 

 

Promover o Projeto   
“Escola para Pais” para    
pais e/ou responsáveis   
dos estudantes em   
acompanhamento. 

Atendimento 
individualizado à  
responsáveis e familiares   
em vulnerabilidade para   
orientações e  
encaminhamentos aos  
órgãos competentes, de   
acordo com a   
necessidade. 

 

Promoção de espaço de    
escuta e reflexões sobre    
os desafios da   
paternidade com: 

1. Esclarecimento e   
Orientação quanto aos   
desafios da Paternidade. 

EEAA. 
 
 
 
 
 
 
 
EEAA 

  2. Dicas para a educação 
dos jovens. 

 

  3. Espaço de troca entre     
os pais, construção de    
rede e empoderamento   
social. 

 

 Constituir e 
implementar o 
sistema permanente 
de 

Construir estratégias
de avaliação que 
contemplem 

Auxílio aos docentes
na construção de 
estratégias de 

EEAA 

 

  

 
 



 
 

 
 

 avaliação 
educacional do  
Distrito
Federal, 
articulando-o com os   
indicadores de  
avaliação 
institucional e com o    
Sistema Nacional de   
Avaliação da  
Educação Básica.  
(meta 7.22) 

cada estudante nas 
suas especificidades, 
considerando a 
portaria nº 420, de 21 
de dezembro de 2018, 
que institui o Sistema 
Permanente de 
Avaliação Educacional 
da Secretaria de 
Estado de educação 
do Distrito Federal 
(SIPAEDF). 

avaliação que  
proporcionem ao  
estudante possibilidades  
de valorização de

seus 
conhecimentos, 
viabilizando intervenções  
pedagógicas e  
administrativas que  
promovam a equidade e a     
qualidade no processode

ensino- 
aprendizagem. 

 

DIMENSÕE
S DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕE
S 

RESPONS
IS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanha
me nto
do 
Processo de  
Ensino e de   
Aprendizage
m 

Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 
individualizado
dos estudantes do
Ensino 
Fundamental, 
atentando paraas
suas especificidades 
de forma a garantir a 
qualidade do 
atendimento. (meta 
2.12) 

Contribuir para o   
sucesso escolar dos   
estudantes que  
apresentam diagnóstico  
de Transtorno
Funcional Específico  
e/ou dificuldade de   
aprendizagem 
acentuada e/ou  
defasagem idade/série. 

Promoção de grupos de    
intervenção e atendimento   
individualizado aos  
estudantes com foco nas    
funções executivas,
autoestima, 
autovalorização,
raciocínio 
lógico-matemático, leitura  
e interpretação de textos    
entre outros, para   
identificação das  
potencialidades, 
necessidades e possível   
promoção da  
aprendizagem de forma   
diferenciada. 

Avaliação e intervenção   
psicopedagógica junto aos   
estudantes que  
apresentam diagnóstico  
de Transtorno Funcional   
Específico e/ou 

EEAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEAA 

 
 



 
 

 

  

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanha
me nto
do 
Processo de  
Ensino e de   
Aprendizage
m 

  dificuldade de  
aprendizagem acentuada  
e/ou defasagem  
idade/série. 

Elaboração do Relatório   
de Avaliação e   
Intervenção Educacional  
de estudantes que   
necessitem,
segundo parâmetros  
estabelecidos pela EEAA. 

Elaboração de Parecer   
Psicopedagógico
dos estudantes que foram    
acolhidos e realizaram   
atendimento no decorrer   
do ano letivo. 

Devolutiva do Relatório de    
Avaliação e Intervenção   
Educacional e do Parecer    
Psicopedagógico
aos responsáveis dos   
estudantes em  
acompanhamento. 

Devolutiva do Relatório de    
Avaliação e Intervenção   
Educacional e do Parecer    
Psicopedagógico à equipe   
gestora das UE’s   
atendidas. 

 
 
 
EEAA 

 
 
 
 
 
 
EEAA 

 
 
 
 

EEAA 

Implantar estratégias  
de 
acompanhamento 
dos estudantes
com necessidades 

Empoderar os jovens   
para o processo de    
ensino e de   
aprendizagem. 

Orientar e acompanhar os    
estudantes que  
apresentam diagnóstico  
de Transtorno Funcional   
Específico e/ou 

EEAA. 

 

  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Acompanha
me nto
do 
Processo de  
Ensino e de   
Aprendizage
m 

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. (meta  
2.8) 

 
 
 
 
 
 
 
Promover integração e   
acompanhamento
dos estudantes que   
apresentam diagnóstico  
de Transtorno  
Funcional Específico. 

dificuldade de  
aprendizagem acentuada  
e/ou defasagem  
idade/série durante as   
intervenções em grupo e    
individuais. 

 

Encaminhamento e 
acompanhamento
dos estudantes atendidos   
na Sala de Apoio à     
Aprendizagem com  
diagnóstico de TFE. 

 
 
 
 
 
 
 
EEAA 

Constituir e  
implementar o  
sistema permanente  
de avaliação  
educacional do  
Distrito
Federal, 
articulando-o com os   
indicadores de  
avaliação 
institucional e com o    
Sistema Nacional de   
Avaliação da  
Educação Básica.  
(meta 7.22) 

Contribuir para o   
sucesso escolar dos   
estudantes que  
apresentam diagnóstico  
de Transtorno
Funcional Específico  
e/ou dificuldade de   
aprendizagem 
acentuada e/ou  
defasagem idade/série,  
considerando a portaria   
nº 420, de 21 de     
dezembro de 2018, que    
institui o Sistema   
Permanente de  
Avaliação Educacional  
da Secretaria de   
Estado de educação do    
Distrito Federal  
(SIPAEDF). 

Avaliação e intervenção   
psicopedagógica
para 
identificação das 
potencialidades, 
necessidades e possível   
promoção da  
aprendizagem dos  
estudantes de forma   
diferenciada. 

EEAA. 
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Coordenador Intermediário/ matrícula

Gestor/ matrícula 

 
 



 
 

Assinatura com carimbo Assinatura 
com carimbo 

 

 

 

 

 
 

Gestor / matrícula Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo Assinatura com carimbo 

 

 

 

 

 
 

Gestor / matrícula Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo Assinatura com carimbo 

 

 

 

 

 

 

Gestor / matrícula Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo Assinatura com carimbo 

 
 

Data: / /   
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DIAGNÓSTICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO      
DA ESCOLA/2016 

QUESTIONÁRIO PARA CONHECIMENTO DA REALIDADE E NECESSIDADES       
DE NOSSOS ALUNOS NO PROCESSO DE SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Senhores pais ou responsáveis, o CEF 405 sob a figura da direção, equipe             
administrativa e pedagógica solicita a participação de todos e todas no sentido de             
colaborarem com a escola, respondendo o questionário abaixo para termos um           
conhecimento prévio da realidade de nossos alunos. Certos de vossas colaborações           
registramos aqui os nossos agradecimentos. 

 

1. Grau de Escolaridade dos pais ou responsáveis. 

Ensino Fundamental ( ) incompleto     ( ) completo  ( ) não tem ( ) cursando 

Ensino médio ( ) incompleto     ( ) completo  ( ) cursando 

Ensino Superior ( ) incompleto     ( ) completo  ( ) cursando 

2.  A família mora de: 

( ) aluguel       ( ) casa própria      ( ) casa cedida 

3. Quantas pessoas convivem na mesma residência? ______________________ 

4. A família tem acesso à internet na residência?  ( ) sim       ( ) não 

5. Qual a renda familiar? 

( ) um salário mínimo ( ) de dois a três salários  ( ) acima de três salários 

 
 



 
 

6. Qual a idade de seu(s)/ sua(s) filho(a)(as) que estudam na escola? 

_____________     _______________   ______________   _____________ 

7. O(a) aluno(a) mora com: 

( ) somente com a mãe  ( ) somente com o pai  ( ) com o pai e a mãe  ( ) com outros. 

8. O(a) aluno(a) tem acompanhamento da vida escolar em casa: 

( ) nunca     ( ) de vez em quando  ( ) sempre 

9. O que você acha da escola como um todo? 

( ) Ruim      ( ) Boa    ( ) Excelente. 

10. Os pais ou responsáveis vêm sempre às reuniões quando convidados? 

( ) sim     ( ) não    ( ) às vezes 

 

Qualquer outra sugestão, gentileza de registrar. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 
 



 
 

__________________________________________________________________________
______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS 
EMAS 

GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Diagnóstico dos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Caro(a) Aluno(a), este questionário objetiva fazer o levantamento de dados          
relevantes à construção do diagnóstico do(da) discente da Educação de Jovens e Adultos, a              
fim de traçarmos o perfil dos(as) alunos(as) que estuda(m) na Modalidade e na proposição              
de políticas públicas. 

Responda as questões a seguir marcando com um xis (x). 

 
 



 
 

 

Quanto aos aspectos pessoais 

 

1. Qual a sua faixa etária? 

 

a) ( ) 15 a 25 anos. 

b) ( ) 26 a 35 anos. 

c) (  ) 36 a 45 anos. 

d) ( ) 46 a 55 anos. 

e) ( ) 56 a 65 anos. 

f) ( ) Maior que 65 anos. 

2. Você é natural de qual região brasileira? 

 

a) (   ) Norte. 

b) (   ) Nordeste. 

c) (   ) Centro-oeste. 

d) (   ) Sudeste. 

e) (   ) Sul. 

 

3 – No momento você desenvolve alguma atividade profissional? 

a)  (   ) Sim.            b)  (   ) Não. 

 
 



 
 

 

4 -  Você já interrompeu seus estudos?  

a)  (   ) Sim.            b)  (   ) Não. 

 

5.  Quantas vezes?  

a)  (   ) Uma.     b)  (   ) Duas.  c)  (   ) Três.  d)  (   ) Mais de três. 

 

6. Qual ou quais foram os motivos que o levaram a não estudar ou parar os estudos? 

  a)  ( ) Não conseguiu vaga na escola.  

b)  ( ) O horário das aulas não era compatível com o horário do trabalho ou de procurar por trabalho.  

c)  ( ) O horário das aulas não era compatível com os afazeres domésticos.  

d)  ( ) Dificuldade de acompanhar o curso. 

e)  ( ) A escola não era próxima da sua residência. 

f)  ( ) A escola não era próxima de seu local de trabalho. 

g) ( ) Não havia interesse em continuar os estudos, pois os assuntos tratados não eram                

interessantes. 

h)  (  ) Reprovação. 

 

7. Assinale o motivo que o levou a frequentar o curso de Educação de Jovens e                
Adultos:  

a)  (  ) Vontade de aprender novos assuntos. 

b)  (  ) Conseguir um diploma. 

c)  (  ) Conseguir melhores oportunidades de trabalho. 

d)  (  ) Auxiliar na educação de familiares/conhecidos. 

 
 



 
 

e)  (  ) Orientação familiar. 

 

Quanto ao ambiente Escolar 

 

1. Você considera o espaço escolar:  
 

a)  (     ) Ótimo b)  (     ) Bom c)  (     ) Regular     d)  (     )  Ruim  

 

2. Como você avalia a qualidade da educação escolar recebida:  
 

a)  (     ) Ótima b)  (     ) Boa c)  (     ) Regular     d)  (     ) Ruim  

 

3. Como você se integrou ao ambiente escolar? 

 

a)  (     ) Bem           b)  (     ) Não tão bem      c)   (     ) Mal  

 

4. Esta escola lhe oferece condições de continuar estudando? 

 

a)  (   ) Sim.            b)  (   ) Não. 

 

5. Como você avalia os recursos pedagógicos?  
 

a)  (     ) Ótimos b)  (     ) Bons   c)  (     ) Regulares   d)  (     ) Ruins  

 

6.   O que você aprende nesta escola tem melhorado sua vida? 

 

a)  (   ) Sim.            b)  (   ) Não. 

 

 
 



 
 

7. Você acha que o fato da frequência ser obrigatória contribui para o abandono              
escolar? 

 

a)  (   ) Sim.            b)  (   ) Não. 
 
 

 

 

 
 


