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1. APRESENTAÇÃO 

 

O momento histórico em que estamos vivendo, as evoluções tecnológicas, políticas de 

integração e participação social e cultural, dentre outras, levam a Escola a ser o palco central das 

transformações, onde todos possam estar incluídos e onde se criam alternativas e propostas de 

soluções que priorizem a universalização das culturas e dos saberes.   

Para o cumprimento de seu papel transformador entendemos ser primordial a 

elaboração de uma Proposta Pedagógica que legitime o trabalho da escola de forma sólida e 

clara e que proporcione a participação e a avaliação do trabalho escolar constantemente.   

Para a construção da atual Proposta Pedagógica, tomamos como base os projetos 

pedagógicos anteriores que nortearam nossa prática até o início da elaboração da atual 

proposta, o Currículo em Movimento do Distrito Federal, as Diretrizes e Orientações Pedagógicas 

da SEEDF, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Regimento Escolar e 

demais legislações educacionais vigentes. 

A construção da Proposta Pedagógica 2019 deu-se também através da ampla 

participação da comunidade escolar conforme a Lei 4.751/2012 – Lei da Gestão Democrática no 

Sistema de Ensino Público do Distrito Federal – através do Dia Letivo Temático (DLT) realizado 

no dia 12/03/2019, conforme calendário escolar da rede pública do Distrito Federal cujo tema 

proposto pela SEEDF para discussão foi “Proposta Pedagógica: uma construção coletiva da 

comunidade escolar”.  Neste dia reuniu-se toda a comunidade escolar (pais, alunos, 

professores e demais servidores) onde houve a apresentação, discussão e avaliação das ações 

e projetos  da PP vigente, discussão das práticas pedagógicas e avaliativas desenvolvidas na 

Unidade Escolar, uso de questionários para mapear os diversos segmentos da escola 

(diagnóstico da realidade escolar) e, assim estabelecer os objetivos, metas e ações a serem 

desenvolvidos na PP, dinâmicas com os pais, alunos e professores para verificar como a escola 

a escola é percebida dentro da comunidade escolar e quais os anseios e desejos que essa 

comunidade tem de melhoria para a escola. Para os alunos foi proposto o tema “A escola que 

temos e a escola que queremos” e para os pais “A escola que queremos”.  Nesta proposta 

foram coletados diversos trabalhos que contribuíram de forma significativa para a reelaboração 

da PP. 

Outra estratégia que muito contribuiu para a elaboração do presente documento foram 

os encontros promovidos pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto Cruzeiro, 

CREPPC, por meio da Unidade de Educação Básica do Piloto Cruzeiro – UNIEB -  com as 

equipes gestoras, bem como outros segmentos de suporte à prática pedagógica na escola, tais 
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como Orientadores Educacionais, Coordenadores, atuantes em salas de leituras e Salas de 

Recursos dentre outros. 

Estando portando estabelecidas as orientações, por meio da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, para que construíssemos a nossa PP de forma participativa e, 

acima de tudo, democrática, foi colocado diante da Equipe Gestora o desafio de montar uma 

Comissão de Elaboração da Proposta Pedagógica bem como a definição de estratégias que 

garantiriam a participação de toda comunidade escolar. 

Antes do início da elaboração da PP/2019, foi apresentado mais uma vez nas 

coordenações pedagógicas, para todo o corpo docente, os pressupostos teóricos do Currículo 

em Movimento da Educação Básica e as Diretrizes de Avaliação Educacional - documentos 

norteadores da prática pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF).  Foi disponibilizado também aos docentes por e-mail esse mesmo material, o que nos 

deu uma preparação para que iniciássemos a discussão acerca da Proposta Pedagógica da 

escola e, ao mesmo tempo, constituíssemos representantes/responsáveis do grupo para atuar na 

comissão de elaboração do documento. 

Foram feitas reuniões com os professores em regência, professores da Sala de 

Recurso, professora da Sala de Leitura e Orientadora Educacional, com a participação da 

coordenação e direção para discutirmos e melhor conhecermos a organização do trabalho 

pedagógico de cada segmento e, ao mesmo tempo, foram feitos registros detalhados do trabalho 

realizado e das práticas relatadas (plano de ação) para fazer parte da composição desde 

documento. 

O documento faz uma retrospectiva das atividades pedagógicas desenvolvidas na 

escola nestes anos de existência. Depois segue fazendo o diagnóstico da situação atual em que 

a escola se encontra, para estabelecer a Função Social desta unidade de ensino.  

São apontados ainda os princípios que norteiam nossas práticas pedagógicas e os 

objetivos que queremos alcançar dentro dos pressupostos teóricos estabelecidos pela SEEDF, 

ficando explícitas as Práticas e Estratégias de Avaliação, a Organização Curricular da Escola e o 

Plano de Ação da equipe gestora para que a Proposta Pedagógica seja implementada e como se 

dará a sua avaliação.  

A construção da Proposta Pedagógica partiu de um processo coletivo do planejar para 

a instituição e para a comunidade escolar como um todo e foi realizado com muita dificuldade. 

Assim, para garantir a participação de todos nesse processo e efetivar o envolvimento de todos 

na reconstrução da Proposta Pedagógica, adotamos algumas estratégias de trabalho, de estudo 

e pesquisa juntamente com professores, alunos e comunidade escolar, além de alguns encontros 

pedagógicos em horário e data alternativos em cada setor desta U.E. 
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Também foi incorporado à Proposta Pedagógica os projetos que atualmente 

funcionam na escola. Além disso, foram anexados documentos que demonstram de uma forma 

mais detalhada como se deu o trabalho de elaboração da Proposta Pedagógica e fotos de 

diversos momentos de nosso fazer pedagógico. 

A Proposta Pedagógica do CEF 405 Sul está em constante transformação na 

perspectiva de atender as necessidades que se apresentam na nossa comunidade escolar. O 

CEF 405 SUL busca contemplar, em consonância com a sua Proposta Pedagógica, toda a 

comunidade escolar com atividades que envolvam cultura, arte e projetos. Anualmente são 

realizados alguns projetos, tais como: Hora Cívica, Feira de Ciências, Jogos Internos (JICEF) e 

Festa Junina. Nesses projetos os alunos são incentivados a refletir sobre o valor simbólico que 

envolve cada data, realizando pesquisas, estudos, seminários e mesas redondas de modo que 

todos estejam envolvidos no processo.  

Para a Feira de Ciências e a Festa Junina são formados grupos de trabalhos por ano/ 

turma em que cada um contribui na confecção dos trabalhos manuais, bem como danças, 

apresentações cênicas, exposições, trabalhos audiovisuais, música entre outras. Os jogos 

escolares dão aos discentes momentos de lazer e diversão e, ao mesmo tempo, contribuem para 

os mesmos exercitarem sua convivência com o grupo desenvolvendo melhor suas habilidades 

de relacionamento interpessoal - prática de extrema importância para o pleno exercício da 

cidadania. A Hora Cívica constitui um momento e espaço para a reflexão e desenvolvimento de 

atitudes cidadãs de respeito às relações sociais, às instituições republicanas e aos símbolos da 

República, em especial a Bandeira Nacional e o Hino Nacional. 

Finalmente, esta PP representa a organização da prática pedagógica da escola, 

considerando que o esforço conjunto dos grupos que compõem a escola harmoniza suas 

diferenças.  
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Dia Letivo temático – construção coletiva com a comunidade escolar: 

apresentação, discussão e avaliação das ações e projetos/programas 

da Proposta Pedagógica. 
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Construção coletiva/ alunos – “A escola que temos e a escola que queremos”. 
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Construção coletiva - PP/ pais – “ A escola que queremos”. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

O CEF 405 Sul foi fundado como Escola Classe 405 Sul em 1971 para atender alunos 

de 1ª a 4ª séries, de acordo com o plano diretor para construção de escolas públicas de Brasília 

e permaneceu com essa tipologia de atendimento até 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudantes de 1ª a 4ª série, década de 1980 

 

Estudantes acompanhando desfile cívico – década de 1990 
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2.1. Instalações Físicas 

 

Em 1992 a escola passou por uma reforma na sua estrutura física inclusive com 

adequações para atendimento a deficientes físicos. Após essa data, pequenos reparos e 

melhorias têm sido feitos gradativamente.  

Em 2013, os banheiros dos estudantes foram reformados com troca de revestimento, 

pisos, pia, torneiras, vasos e todos os acabamentos. 

Em 2017, os banheiros das professoras e da direção também foram reformados com 

troca de revestimento, piso, pia, torneiras e chuveiros. Houve a revitalização da caixa d’água 

subterrânea, a instalação de ares condicionados nas salas de aula, a construção do telhado 

frontal, a instalação de uma grade interna de segurança e a instalação de bebedouros novos com 

água gelada. 

Em 2018, a cozinha da escola, o banheiro e o depósito dos servidores passaram por 

uma grande reforma. Ainda neste mesmo ano houve a troca de todo o alambrado ao redor da 

escola, a quadra de esportes foi pintada, construiu-se um alambrado divisório na quadra de 

esportes, houve a pavimentação da área frontal e a instalação de mesas e bancos de concreto 

para acomodação e estudo (parte interna e externa da escola), substituição da iluminação 

externa da escola, ampliação do palco interno e criação de rampa de acessibilidade ao palco e à 

praça central, desentupimento da rede pluvial e de esgoto da escola, reconstrução da rede de 

esgoto, caixa de gordura e rede de água da escola. 

No início desde ano foi feita a pintura interna das salas de aulas e a revitalização do 

jardim interno da escola. 

O prédio possui nove salas ambientes, sendo oito equipadas com aparelhos de ar 

condicionado. Para as aulas diárias temos uma sala de leitura, uma sala de recursos, uma sala 

de orientação educacional para atendimento individual, uma cantina escolar com depósito para 

gêneros alimentícios, uma sala de servidores da limpeza, um depósito de material de limpeza, 

um banheiro de servidores, dois banheiros adaptados para deficientes físicos, um banheiro 

feminino para estudantes, um banheiro masculino para estudantes, secretaria, almoxarifado, sala 

de direção com banheiro, sala de coordenação, um banheiro para professores, sala para 

professores com antessala, estacionamento frontal adaptado para prática de educação física. 
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Fachada da escola 2019 
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2.2. Equipe Gestora 

 
De 1971 até a presente data a escola teve nove diretoras e oito vice-diretores, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Período Diretor Vice-Diretor 

1971 a 1977 Ana Pereira Leal e Costa  

1978 a 1981 Eurides Maria Silva Barra  

1982 a 1984 Maria Neiva Boaventura Zica  

1985 Diana Peixoto Souto Mendes  

1986 a 1994 Etelvina Vieira Lacerda Helenice de Fátima Sousa (1994) 

1994 a 1995 Érica Lúcia Del Castilho Raiol Maria Beatriz Rodrigues Gomide 

1996 a 1997 Érica Lúcia Del Castilho Raiol Miriam Nereci Bessa Fidelis 

1998 a 1999 Miriam Nereci Bessa Fidelis Gilson Ferreira de Melo 

2000 a 06/2012 Miriam Nereci Bessa Fidelis Virgínia Sofia de Oliveira Matos 

06/2012 até 2016 Virgínia Sofia de Oliveira Matos Kelma Kátia Silva Cavalcante 

2017 até 03/2018 Daniela Paula dos Santos Corrêa Regina Maria Machado 

2018 Daniela Paula dos Santos Corrêa Solange Rodrigues Cunha 

2019 Daniela Paula dos Santos Corrêa Solange Rodrigues Cunha 

Dados do Livro de Registro de Abertura e Encerramento do Ano Letivo  
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2.3. Atendimento 

Em 1993 a escola que atendia alunos da 1ª a 4ª série passou a atender, em uma 

classe especial, alunos portadores de autismo. A partir do ano de 1994, para atender a 

necessidade da comunidade escolar e do Sistema de Ensino da Rede Pública do DF, a escola 

deixou de atender as séries iniciais do Ensino Fundamental e passou a atender as séries finais 

do Ensino Fundamental que foram sendo implantadas gradativamente conforme o quadro abaixo. 

Período Atendimento 

1971 a 1993 De 1ª a 4ª série (com uma Classe de Autismo em 1993). 

1994 De 5ª a 6ª série e Classe Especial para portadores de Autismo. 

1995 a 1996 De 5ª a 7ª série e Classe Especial para portadores de Autismo. 

1997 a 2001 De 5ª a 8ª série e Classe Especial para portadores de Autismo e Serviço de Orientação 

Educacional - SOE (2000). 

2002 De 5ª a 6ª série, Classe Especial para portadores de Autismo e SOE. 

2003 De 5ª a 8ª série e Classe Especial para portadores de Autismo, SOE. 

2004 a 2005 De 5ª a 8ª série/Turmas Inclusivas (ANEEs – Deficientes Intelectuais/DI e Deficientes 

Visuais/DV e Outras Necessidades/ON), SOE. 

2006 a 2007 De 5ª a 6ª série/Turmas Inclusivas e Sala de Recurso (a partir de 2007), SOE. 

2008 a 2009 De 5ª a 6ª série/Turmas Inclusivas e Classes de Aceleração da Aprendizagem e Sala de 

Recurso, SOE. 

2010 De 5ª a 7ª série/Turmas Inclusivas e Classes de Aceleração da Aprendizagem e Sala de 

Recurso, SOE. 

2011 a 2012 De 5ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2013 O 6º ano e da 6ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2014 Do 6º ao7º ano e da 7ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2015 Do 6º ao 8º ano e 8ª série/ Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2016 Do 6º ao 9º ano/ Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2017 Do 6º ao 9º ano/ Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2018 Do 6º ao 9º ano/Ciclos/Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2019 Do 6º ao 9º ano/Ciclos/Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 
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Com o atendimento aos alunos de 5ª a 8ª série a escola passou por algumas 

modificações em sua estrutura para adequar-se à nova clientela, dentre elas a compatibilização 

do acervo da biblioteca para os anos finais do Ensino Fundamental e a criação das atuais salas 

ambiente para todos os componentes curriculares. Porém continuou a ser considerada Escola 

Classe até o ano de 2009. 

 

2.4. Memória Pedagógica 

 

Muitos projetos foram implementados para adequação à nova clientela. No final da 

década de 1990, a escola fez uma parceria pedagógica com a UNIPAZ e desenvolveu um projeto 

em que as turmas passavam o dia na sede da UNIPAZ e participavam de atividades 

pedagógicas elaboradas pelos professores com o objetivo de trabalhar conceitos humanitários, 

de valorização à vida e desenvolvimento de uma consciência cidadã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turmas em atividade da UNIPAZ 1998 

 

No ano de 2005, a escola passou a atender somente turmas de 5ª e 6ª séries com 

inclusão de alunos Deficientes Visuais, Deficientes Físicos, Portadores de Condutas Típicas, 

Deficientes Intelectuais e alunos com TDAH, com suporte (desde 2007) de uma Sala de 

Recursos Generalista e Específica de Deficiência Visual. Foi um período de grandes desafios 

e conquistas.   
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Alunos atendidos nos últimos 08 anos pela sala de recursos específica de Deficiência 

Visual e pela sala de recurso Generalista: 

BV- Baixa visão 

 

DMu – Deficiência Múltipla           DA – Deficiência Auditivo             DF – Deficiência Física 

DI – Deficiência Intelectual      DV- Deficiência visual     ON - Outras Necessidades 

TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

TDA -   Transtorno de Déficit de Atenção            TOD – Transtorno opositor desafiador 

DPAC – Distúrbio do Processamento Auditivo Central 

TGD – Transtorno Global do desenvolvimento       AH- Altas Habilidades 

Quantidade de alunos atendidos/sala de recurso deficiência visual  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego 

05 01 03 04 02 04 02 05 02 04 01 07 01 07 01 07 

Quantidade de alunos atendidos/sala de recurso generalista 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipo QTD Tipo QTD Tipo QTD Tipo QTD Tipo QTD Tipo QTD Tipo QTD Tipo QTD 

DI 

DM 

Down 

TGD 

DMu 

DA 

DF 

ON 

TDAH 

 

 

 

23 

DI 

DM 

Down 

TGD 

DMu 

DA 

DF 

ON 

TDAH 

 

 

 

 

16 

DI 

DM 

TGD 

DMu 

DA 

DF 

ON 

TDA

H 

BNE 

 

 

 

11 

DI 

DM 

TGD 

DMu 

DA 

DF 

 

 

 

 

 

11 

DI 

DM 

TGD 

DMu 

DA 

DF 

ON 

TDAH 

 

 

 

09 

DI 

DM 

TGD 

DMu 

DA 

DF/ANE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DILEXIA 

 

 

 

41 

DI 

TDA 

TGD 

DMu 

DF/MNE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DISLEXIA 

ON 

AH 

 

 

 

58 

DI 

Down 

TDA 

TGD 

DMu 

DF/MNE 

TDAH 

TOD 

DPAC 

AUTISTA 

DISLEXIA 

ASPERGER 

ON 

AH 

 

 

 

54 
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O CEF 405 Sul participa todos os anos da OBMEP (Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas) e procura sempre estimular a participação dos educandos e a 

busca do conhecimento matemático através de estratégias didático-pedagógicas desenvolvidas 

dentro da sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno Paulo Ramos, medalhista de ouro da 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas 
públicas – 1ª OBMEP/2005, acompanhado pelas professoras Patrícia Renata Marangon 
(professora de Matemática – CEF 405 SUL) e Miriam Fidelis (Diretora CEF 405 SUL) no Palácio  
do Planalto. 

Aluno Vinicius Alcanfor, medalhista de ouro da 9ª olimpiada de Matemática das 
Escolas Públicas - OBMEP/2013 - acompanhado pelos reponsáveis - premiado pelo 
então secretário de educação do Distrito Federal Marcelo Aguiar. 
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Em 2009, foi alterada a tipologia da escola, que passou a ser denominada, pela 

Portaria Nº 493 de 09 de dezembro de 2009, CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL. 

A arte e a cultura têm tido um papel fundamental na formação dos jovens que 

passaram pelo CEF 405 Sul. As propostas apresentadas pelos professores ao longo dos anos de 

existência da escola sempre foram incentivadas e esforços foram envidados para que fossem 

postos em prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas temáticas 1999 – Expressão Corporal 

Aula de artes – 2000 – Arte Mural 
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Vários projetos foram realizados em diversas áreas do conhecimento como, por 

exemplo, o Projeto de Horta Escolar, implantado na década de 1990 como Parte Diversificada do 

Currículo, que visava valorizar a alimentação saudável e o talento e habilidade do corpo docente, 

disposto a enriquecer a vivência dos educandos com práticas diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola durante todos esses anos em que atende os anos finais do Ensino 

Fundamental tem incentivado os estudantes a realizarem atividades práticas que enriqueçam o 

currículo e tornem a aprendizagem mais efetiva. Algumas destas atividades são tradicionais e 

têm sido realizadas há vários anos, como as Festividades Juninas e as Feiras de Ciências. 

 

Em 2017 e 2018 a Festa Junina foi substituída por “Um dia na Roça” com o mesmo 

formato (gincana) e objetivo proposto pela festa junina, dando ênfase, ao resgate das tradições 

do folclore e da cultura brasileira, a integração da escola, família e comunidade e o trabalho em 

equipe. Em 2019 a Festa Junina será aberta para toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

Parte Diversificada – PD – década de 1990 
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Um dia na Roça - 2018 
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                                                                           Alunos vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia na Roça 2018 – alunos matutino 
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                                                                                  Alunos do 8º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Alunos do 9º ano 

Feira de Ciências 2018 
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Temos também o projeto Jogos Interclasses do CEF 405 Sul - JICEF, que teve início 

no ano de 2004, inicialmente como Jogos Interclasses da Escola Classe 405 Sul – JIEC, e que 

em 2019 realizará sua 15ª edição.  

Os jogos envolvem toda a comunidade escolar e as modalidades esportivas: voleibol, 

handebol, futsal, tênis de mesa e modalidades adaptadas aos alunos com necessidades 

educacionais especiais – Deficientes Visuais e Outras Necessidades, o PARA-JICEF. 

O JICEF agita a escola durante uma semana. Todas as equipes vencedoras são 

premiadas com medalhas e o evento é sempre bastante aguardado pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile de abertura JIEC - 2005 

Apresentação de ginástica rítmica – JIEC 2005 
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Premiação com medalhas 
JICEF 2016 

 

 

 

 

Alunos com necessidades educacionais especiais e Sala 
de recursos – JIEC 2007 
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JICEF 2018 

 

 

JICEF 2018 -  Futsal feminino 
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JICEF 2018– Xadrez 

 

 

 

 

Premiação com medalhas aos primeiros colocados (ouro, prata e bronze) 
Momento muito aguardado pelos alunos 

JICEF 2018 
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                                                    Entrega das medalhas – PARAJICEF 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Presença do ex-jogador de basquete – João José Vianna (Pipoka) –  

                                            na premiação do JICEF 2018 - turno vespertino 
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Em 2014, pela primeira vez, a escola participou da Olimpíada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica – XVII OBA, obtendo o excelente resultado de 14 medalhas, sendo 03 de prata e 

9 de bronze. Participou em 2015 novamente e obteve 06 certificados de Menções Honrosas.  

A escola também proporciona a inclusão aos alunos com necessidades educacionais 

especiais (trabalhando a conscientização) e o atendimento em turno contrário, priorizando 

osalunosDVs (Deficiência visual e baixa visão), além de cadeirantes e outras necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Campeonato de Sorobã organizado pela professora Patrícia Marangon – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Projeto/ Arte - “A última gota”- 2017 
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Em 2017 a escola participou da Primeira Olimpíada de Matemática do Distrito Federal 

(OMDF) e obteve um bom resultado com quatro medalhas, sendo 01 de ouro e 03 de bronze e 

uma menção honrosa. Em 2018 a escola participou novamente da Segunda Olimpíada de 

Matemática do Distrito Federal e conquistou 3 medalhas (1 ouro, 1 prata e 1 bronze) e duas 

menções honrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aluno Luís Augusto de Holanda , medalhista de ouro da 2ª Olimpíada de Matemática do Distrito               
Federal -OMDF/2019 – cerimônia de premiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna Letícia Guimarães – medalhista de prata – OMDF/2019 
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Aluno Adriano Rodrigues de Farias – medalhista de bronze – OMDF/2019 

 

2.5. Outros projetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batalhão Escolar  

Primeira reunião de pais  
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Apresentação de futebol de cegos – turno matutino 

 

 

 
 

Palestra: “Vencendo desafios”- turno vespertino 

 

Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência – 2018 
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Circuito de Ciências - 2018 

 

 

 

 

 

Cantando na esc@la – Projeto de Arte – Turno matutino 
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Exposição – Semana da Consciência Negra - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Projeto Educação Sistêmica 

EEAA e SOE 
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Semana de Educação para a vida/2018 – presença dos índios Fulni-ô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palestra/ matemática – alunos vespertino 
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 2.6. EQUIPE GESTORA 2019 

 

Escola: CEF 405 Sul 

Endereço: SQS 405 Sul-  Área especial 

Telefone: 39017649 

E-mail: cef405sul@gmail.com 

CNPJ: 00486845/0001-39 

 

Governador do Distrito Federal  

Ibaneis Rocha 

 

Diretora  

Daniela Paula dos Santos Corrêa 

 

Vice-Diretora  

Solange Rodrigues Cunha 

 

Chefe de Secretaria 

Jusiqueila Domingues C. Mendes  

 

Supervisora Pedagógica 

Rosemere Soares Sette 

 

Coordenadores Pedagógicos 

José Roberto Nunes de Sousa 

Letícia Araújo Menezes Sant’Ana 

 

SOE 

Jacinta de Fátima V. Moreira 

 

Psicóloga CEF 405 Sul  

Emanuelle Weyl da Cunha Amoury 

 

Pedagoga CEF 405 Sul 

Léia Cristina F. Toledo Simões 
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PROFESSORES MATUTINO/2019 

PROFESSOR DISCIPLINA ANO 

Adriana Cascaes Pereira Arte 8º A/B/C e 9º A/B/C/D/E 

Adriani Nóbrega Gomes Educação Física 8º A/B/C e 9º A/B/C/D/E 

César Murilo Nunes da Rocha Geografia 8º A/B/C e 9º A/B/C/D/E 

Carlos Diego da Silva Carvalho Matemática 8º A/B/C e 9º A/ 

Eliane Alves Bezerra Português 8º A/B/C e 9º A/B 

Flávio Rodrigues Xavier Ciências Naturais  8º A/B/C e 9º A/B 

João Paulo de Sousa  Português 9º C/D/E 

Gabriela Evora Moreira História 8º A/B/C e 9º A/B/C/D/E 

Leonardo José Barros Gouveia Ciências Naturais 9º C/D/E 

MailsonPimentel Leite Matemática 9º C/D/E 

Margareth César Bezerra LEM 8º A/B/C E 9º A/B 

Silézie Barbosa Brito  LEM 9º C/D/E 

 

 

PROFESSORES VESPERTNO/2019 

PROFESSOR DISCIPLINA ANO 

Giovani Marcel Praseres Dias Arte 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Ana Cláudia Souza Bonifácio de Oliveira Educação Física 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Leontina Isabel da Silva Gomes Geografia 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Karen Brito Miranda Matemática 6º A/B/C/D e 7º D 

Luciana dos Santos Pacheco Português 6º A/B/C/D e 7ºD 

Iago Taveira Oliveira Ciências Naturais 6º A/B/C/D e 7ºD 

Silézie Barbosa Brito Português 7º A/B/C 

Andressa Lopes dos Santos História 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Leonardo José Barros Gouveia Ciências Naturais 7º A/B/C 

Lívia Andréia Gomes Matemática 7º A/B/C 

Cláudia Celeine de S. Kung LEM 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 
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SALA DE RECURSOS 

PROFESSOR ÁREA 

Ernando de Amorim Generalista 

Rosana Maria Deficiência Visual 

Daniel Padilha Santos Deficiência Visual 

 

 

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS (ESV) 

Tiago Borges Leal Jéssica Alves Lopes 

Diego Martins dos Santos Adelina Gomes 

MandoraCristh Rodrigues Gomes Rayssa Azevedo de Miranda 

 

SALA DE LEITURA 

Ana Paula de Rezende Navarro Kelly Cristina de Sousa Costa 

 

PORTARIA 

Maria Helena Pereira de Castro 

 

MERENDA ESCOLAR 

Pauliana de Souza Loura Denízia Luiz Brandão 

 

LIMPEZA 

Michelle Neres Maia Ezimar Francisco Maia 

Edna da Silva Alves Sobrinho Maria Isabel da Conceição Neta da Costa 

Diva de Araújo de Sousa  

 

VIGILANTES 

Erinaldo Silva Santos (noturno) Laerte Azevedo Severino (noturno) 

João Francisco Carneiro Neto (diurno) Francisco Ferdinando De Sena Lima (diurno) 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O CEF 405 Sul, ao longo destes 48 anos de existência, sempre atendeu a demanda 

apontada pela Secretaria de Educação. Inicialmente, as escolas construídas no interior das 

quadras residenciais atenderiam a comunidade circunvizinha, pois, era grande a procura por 

vagas em escolas públicas por parte da comunidade residente no Plano Piloto.  

3.1. Conhecendo a Comunidade 

Atualmente, percebemos que essa realidade mudou, uma vez que, desde o final da 

década de 1980, temos observado o crescimento gradativo de estudantes oriundos de outras 

regiões administrativas (RA) em nossa instituição. Hoje temos uma grande maioria de alunos 

oriundos de localidades distantes da escola, inclusive do entorno do DF.  

Essa distância física entre a escola e a família do estudante dificulta a participação da 

comunidade escolar em nossas atividades, pois o usuário da escola, em sua grande maioria, não 

se identifica com a região geográfica onde a escola encontra-se inserida, tão pouco os moradores 

da comunidade estabelecem vínculos com a instituição educacional. Além disso, boa parte dessa 

população não possui meio de transporte próprio a fim de se locomover com mais facilidade de 

sua cidade até a escola de seu (sua) filho (a).  

Em um questionamento constatamos que em torno de 66% dos estudantes moram 

distante da escola, sendo, a maioria, moradores do Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Entorno. 

3.2. Local de moradia 

 
 

34% 

8% 

1% 
11% 

8% 

5% 2% 

5% 

2% 

2% 

8% 

2% 
2% 10% 

Em qual cidade você mora 

Plano Piloto 

Itapoã 

Vicente Pires 

Entorno 

Jardim Botânico 

Núcleo Bandeirante 

Vila planalto 

Ceilândia 

Santa Maria 

Águas Claras 

São Sebastião 

Guará 

Sobradinho 

Paranoá 
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Qual o meio de transporte você utilizar para chegar à escola? 

 

 

 

Com esse desafio colocado, a escola por meio de sua equipe gestora, professores e 

servidores busca estabelecer uma convivência tranquila e harmoniosa com a comunidade local e 

orienta os estudantes quanto à importância de manter um comportamento cortês e fraterno com 

a vizinhança. Sempre que solicitada a escola sede suas instalações a eventos da comunidade, 

desde que estejam de acordo com as normas estabelecidas pela SEEDF para utilização. 

Outra ação de iniciativa da secretaria escolar foi a inserção da escola no mundo virtual 

por meio de uma conta no “facebook” e do e-mail institucional, no qual a escola tenta diminuir a 

distância com as famílias, considerando que a grande maioria tem computador e acesso à 

internet em casa. 

 

Você tem computador em casa e acesso à internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

23% 

15% 

24% 

3% 

Carro 

Transporte escolar 

a pé 

Transporte público coletivo 

metrô 

80% 

20% 

Sim 

Não 
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Em levantamento feito com nossa comunidade escolar, por meio de questionários, 

diagnosticamos que 28% dos pais e/ou responsáveis escolheram o CEF 405 Sul por considerar 

uma boa escola, 18% por evitar que seu filho estude em áreas violentas, 13% por indicação de 

amigos e parentes, 12% por localizar próximo ao local de trabalho e apenas 7% por se localizar 

próximo a residência. Esse aspecto tem um grande impacto no rendimento escolar do estudante, 

haja vista a existência do cansaço gerado durante esse longo deslocamento, tanto para chegar à 

escola quanto para retornar ao seu lar, visto que, a maioria gasta de trinta minutos a uma hora 

para ir de casa até a escola. 

 

Por que você escolheu o CEF 405 Sul? 

 

 

 

Quanto tempo você gasta de casa até a escola? 

 

13% 

7% 

18% 

28% 

2% 

7% 

12% 

6% 

7% 
Indicação de amigos ou parentes 

Proximidade da minha residência 

Evitar estudar em áreas violentas 

Por considerar esta, uma boa 
escola 
Não foi escolha, fui encaminhado 
pelo 156 
Não foi escola, fui encaminhado 
pela RE 
Proximidade do trabalho 

Não sei responder 

Outros 

38% 

42% 

20% até 30 minutos 

de 30 minutos a 1 
hora 

mais de 1 hora 
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3.3. Grau de Escolaridade 

 

Quanto ao nível de escolaridade constatamos que, no ano de 2019, 24% dos pais e/ou 

responsáveis possuem ensino superior completo, 21%ensino médio completo e 14% possuem 

ensino fundamental completo. 

 

Qual é o seu grau de escolaridade? 

 

 

 

3.4. Acompanhamento dos Estudos 

 

A escola tem buscado conscientizar, nos encontros pedagógicos e reuniões, a 

participação da família na vida escolar dos estudantes, principalmente na supervisão das tarefas 

domiciliares e no estabelecimento de horário de estudo. Pelo diagnóstico mostra que 39% dos 

alunos responderam que os pais têm acompanhado os filhos olhando os seus cadernos e 39% 

também responderam que os pais sentam e fazem as tarefas e os trabalhos junto com eles.  

Apenas 19% estabelecem horário de estudos. 

 

 

 

4% 

10% 
3% 

21% 

14% 

24% 

13% 

10% 

1% 
Ensino fundamental anos iniciais 
completo (antigo primário) 

Ensino fundamental anos iniciais 
incompleto 

Ensino fundamental anos iniciais 
completo (antigo ginásio) 

Ensino médio completo 

Ensino médio incompleto  

Ensino superior completo 

Ensino superior incompleto 

especialização 

não estudou 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

44 
 

Como seus pais acompanham seus estudos? 

 

Como os pais acompanham os estudos filhos? 

 

 

39% 

39% 

19% 

3% 

Olhando meus cadernos 

Sentando e fazendo as 
tarefas e trabalhos junto 
comigo 

Estabelecendo horário de 
estudo  

outros 

92 

43 

68 
74 

58 

84 

25 

89 90 

75 

34 

94 90 

1 

7 

9 3 

18 
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0 3 

7 

37 

2 
3 5 

46 

19 20 18 
11 9 5 3 

15 
27 

1 3 

Sim Não Às vezes 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

45 
 

 

Foi colocado também em questão o seguinte questionamento: onde seu filho passa a 

maior parte do dia quando não está na escola?  

Pelo gráfico podemos visualizar que a maioria fica em casa de familiares, pois, muitos 

pais trabalham o dia inteiro entendendo ser a melhor opção para o filho não ficar sozinho. 

 

Onde seu filho passa a maior parte do dia quando não está na escola? 

 

 

 

3.5. Relacionamento dos Pais com a Escola 

 

Constatamos que a maioria dos responsáveis comparece pouco à escola, e se reporta 

à direção da escola somente para resolver questões pontuais. Boa parte do contato feito com os 

professores ocorre nas reuniões bimestrais ou quando os responsáveis são convocados pela 

escola ou solicitam reuniões com a equipe docente, o que ocorre comumente, por problemas 

disciplinares ou de aprendizagem diagnosticados pela escola ou pela própria família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

19% 

16% 

3% 

45% 

2% 1% 

Em casa sozinho 

Fora de casa com atividade 

No seu trabalho com você 

Na casa de parentes 

Em casa com familiares 

Na rua com os colegas 

Outros 
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Como você se relaciona com a escola? 

 

3.6. Renda das Famílias 

 

Outro dado importante a ser destacado é que 41% das famílias da comunidade 

escolar tem uma renda mensal de até 02 salários mínimos, o que pode ser considerado um 

rendimento baixo tendo em vista o alto custo de vida no Distrito Federal.  

 

 

 

 

13% 

12% 

27% 

8% 

18% 

12% 

10% 

Conheço os professores 

Já conversou com os 
professores 

Conheço a gestão da escola 

Tenho conhecimento das 
decisões do conselho 

Conheço a PP da escola 

Conheço o SOE 

Contribuo com a APM 

14% 

27% 

34% 

15% 

10% 

Renda familiar 

Até 01 salário mínimo 

De 01 a 02 salários mínimos 

De 02 a 04 salários mínimos 

De 04 a 06 salários mínimos 

Acima de 06 salários 
mínimos 
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Percebemos que na nossa comunidade escolar existe uma grande variedade de 

famílias que não contam com a ajuda do governo, e em contrapartida a minoria possui ajuda. 

Atentamos que, dentre esses, apenas 10% declaram ser beneficiados por programas de 

assistência financeira do governo. 

 

 

 

 

3.7. Profissão ou ocupação atual dos pais 

 

A partir dos dados e informações fornecidas pelos pais e/ou responsáveis através do 

questionário enviado pela escola sobre a profissão ou ocupação atual, percebermos que, na 

nossa comunidade escolar existe uma grande variedade de profissionais e que a maioria das 

mães são doméstica. Percebemos também que grande parte dos pais são autônomos e 

vigilantes e muitos não informaram a sua profissão e/ou ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Sua família recebe algum benefício social 
do governo? 

Não Sim 
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3.8. Cor ou raça 

 

Outro item colocado no questionário foi a identificação étnico-racial do educando: 

branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Constatamos que a maioria se considera pardo. 

 

Como você se define em relação a cor ou raça? 
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Qual sua profissão ou ocupação atual? 
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3.9. Reprovação Escolar 

 

Temos um percentual bastante significativo de estudantes que reprovaram em anos 

anteriores, aproximadamente 18% do total, sendo que a maioria (82%), não teve nenhuma 

reprovação. 

Algumas das reprovações observadas na escola nos últimos anos estão relacionadas 

a uma frequência irregular dos alunos e a falta de hábito de estudo, fatores que causam 

dificuldade em acompanhar os conteúdos e atividades trabalhadas em sala de aula. Isso 

colabora, significativamente, com o baixo rendimento e, sobretudo, com o desestímulo em 

relação à continuidade dos estudos. 

 

Você já teve alguma reprovação? 

 

 

 

Foi perguntado também aos alunos se eles faltam muito às aulas. Conforme o gráfico 

abaixo, constatamos que a maioria não falta às aulas. 

                                                Você falta muito às aulas? 
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5% 
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Em caso afirmativo os principais motivos das faltas dos alunos são: dificuldades 

de transporte e problemas de saúde. Foram elencados outros motivos tais como: 

desinteresse, problemas familiares, cuido de familiares e outros, porém, não houve 

nenhuma manifestação. 

 

 
 

Perguntamos ainda aos nossos educandos o que os motivam vir para escola. A 

maioria respondeu aprender coisas novas e investir no futuro. 

 

O que motiva você vir para escola? 
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Em seguida foi feito outro questionamento para os alunos. 

 

Depois que você sai da escola, quanto tempo do dia usa para estudar? 

 

 

 

De acordo com o gráfico percebemos que a maioria dos alunos não possuem 

rotina/hábito de estudo. Muitos só estudam no final de semana ou apenas uma hora por dia. 

Apenas 10% estudam 3 horas ou mais durante o dia.  

Diante desta realidade a escola busca sempre conscientizar o aluno sobre a 

importância do seu papel de estudante, principalmente, no que diz respeito ao cumprimento de 

regras/normas estabelecidas no ambiente escolar, hábito de estudo, respeito mútuo e 

cumprimento de tarefas. 

Levantando a questão das reprovações observadas ao longo da análise dos 

questionamentos observamos que a frequência irregular e a falta de rotina de estudo por parte 

dos educandos têm contribuído de forma significativa para baixo rendimento dos mesmos. Diante 

dessa situação e com o objetivo de minimizar a questão das reprovações, além do atendimento 

normal às turmas, a escola oferece os reagrupamentos, os projetos interventivos e a 

dependência aos alunos matriculados no 7º ano (ou seja, a transição do 1º ao para o 2º bloco) 

com dependência em até 02 componentes curriculares desde que tenha realizado a recuperação 

final, visto que, os alunos dos 6º e dos 8º anos não são retidos (progressão continuada/Ciclos). 

Porém é importante ressaltar que quando o estudante extrapolar o percentual de faltas admitido 

pela LDB – Lei nº 9.394/96 – haverá retenção em qualquer ano ou bloco. 

Todos esses dados e levantamentos feitos através dos questionários respondidos 

tanto pelos alunos quanto pelos pais/responsáveis do CEF 405 Sul é possível concluir que 

através dessa pesquisa a influência no índice do IDE Foi na faixa de4.7 (em 2015). Para chegar 

ao índice, O MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e 
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abandono) e desempenho em português e matemática na prova Brasil. O índice é divulgado a 

cada dois anos e tem metas projetadas até 2021, quando a expectativa, ou seja, a meta 

projetada para esta U.E é 6,5. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso 

que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas.      

Acreditamos que a avaliação precisa ser constante, processual e contínua pautada no 

diálogo e na possibilidade da argumentação das partes para enriquecimento do todo na busca de 

soluções. 
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3.10. Recursos Humanos /2019 

 

O CEF 405 Sul atende, atualmente, 408 estudantes distribuídos em 04 turmas de 

6ºano, 04 turmas de 7º ano, 03 turmas de 8º ano e 05 turmas de 9º ano, sob a orientação de 21 

professores em docência. Dispõe ainda de 02 professores como Coordenadores Pedagógicos, 03 

professores atuando na Sala de Recursos, 05 educadores sociais voluntários (ESV), 02 

professoras readaptadas que atuam na sala de leitura, 02 professoras com restrição e nenhum 

professor atuando no Laboratório de Informática. A escola conta com o serviço de limpeza 

terceirizado que é prestado por 05 servidoras da empresa “Juiz de Fora”, da mesma forma o 

serviço de merenda escolar é realizado por 02 servidoras da empresa “Planalto” e a vigilância é 

feita por 04 vigilantes terceirizados do quadro da empresa “Global”. 

Atuam também na escola: uma servidora na portaria e outra responsável pela merenda 

escolar junto à direção da escola e a GRIAE PPC (ambas readaptadas), um secretário escolar, 

uma servidora (carreia assistência que atua na produção de material pedagógico), uma psicóloga 

e uma pedagoga da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, 01 Orientadora Educacional 

(SOE), a Diretora, a Vice-Diretora e a Supervisora Pedagógica. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Tendo como referência a legislação vigente e o compromisso com a Gestão 

Democrática e a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do DF, a 

Escola assume o papel de entidade transformadora da sociedade, promovendo a inclusão e o 

respeito à diversidade, devendo incentivar e promover, no estudante, o desenvolvimento de 

habilidades e competências de forma contextualizada e interdisciplinar, contribuindo para a 

promoção e integração de todos, voltando-se à construção da cidadania, não como meta a ser 

atingida num futuro distante, mas como prática efetiva. 

 

O CEF 405 Sul visa contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de 

seus direitos e deveres, capazes de atuar como agentes de transformação na realidade onde 

está inserido garantindo uma base de conhecimento que proporcione ao estudante maior 

conscientização no desenvolvimento do processo educacional, condições de acesso ao mundo 

do trabalho e continuação em estudos posteriores, buscando melhores condições de vida para si 

e sua coletividade. Por isso, são trabalhados ao longo de todo processo, valores como ética, 

respeito ao indivíduo, competência, participação, solidariedade, responsabilidade, organização, 

inovação e autonomia.  
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, Currículo do Ensino 

Fundamental - Anos Finais, Regimento das Escolas Públicas do DF, proposta pedagógica da 

Secretaria de Estado de Educação, os princípios que norteiam o trabalho pedagógico de nossa 

escola são: 

 

5.1. Educação em Direitos Humanos 

 

“Almeja-se que as pessoas e ou grupo social que comungam do 

espaço escolar se reconheçam como sujeitos de direitos, capazes de 

exercê-los e promovê-los ao mesmo tempo em que se respeitem os 

direitos do outro. Busca-se, portanto, desenvolver a sensibilidade ética 

nas relações interpessoais e com todas as formas de vida. Neste 

horizonte, a finalidade da Educação em e para os Direitos Humanos é 

a formação na e pela vida e convivência. ” 

Currículo em Movimento da Educação Básica SEDF/2014 

 

Atualmente a minoria tem, a cada dia, avançado na conquista e garantia de direitos 

que também precisam ser garantidos no espaço de formação acadêmica. A escola como espaço 

privilegiado de convivência e reflexão volta seu olhar para essa necessidade e busca assegurar, 

desde a elaboração de seus planejamentos de aula, a valorização e respeito a todos.  

 

Acreditamos que ao termos a educação norteada pelo princípio dos Direitos Humanos 

estaremos também educando dentro dos princípios de: 

 Construção da Cidadania  

 Respeito a Diversidade  

 Valores e Atitudes  

 

Na prática, no cotidiano escolar temos promovido a reflexão por ações de inclusão e 

discussão das diferenças que se apresentam na convivência do dia a dia, pensando em um 

planejamento das aulas que consiga atingir a todos e a cada um na sua singularidade. 
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5.2. Sustentabilidade Humana 

 

“(...) as dimensões sociais, cultural, ecológica, ambiental, territorial, 

econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo 

momento do processo educativo”. A SEEDF compreende que a junção 

dessas dimensões encaminha para uma cultura da sustentabilidade e 

para a criação de um novo modelo de sociedade global, da cidadania 

planetária.  

Currículo em Movimento da Educação Básica SEDF/2014 

 

A prática pedagógica busca estar pautada em novos paradigmas que possam 

estabelecer um atendimento às reais necessidades da vida moderna, considerando todas as 

dimensões possíveis e vislumbrando contribuir para uma sociedade que crie soluções criativas e 

sustentáveis para superação de seus problemas.  

 

5.3. Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural 

 

“O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-

Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica 

que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade 

socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso 

porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à 

escola para as classes populares requer que esta seja reinventada, 

tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao 

atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada 

vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF. ” 

                                                     Currículo em Movimento da Educação Básica SEDF/2014. 
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5.4. Concepção e princípios da Educação Integral 

 

A ideia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de promover a  

Educação Integral é um resgate da própria história de Brasília, que se confunde com os ideais de 

Anísio Teixeira para a escola, como um espaço de múltiplas funções e de convívio social, que 

busca o desenvolvimento integral do ser humano.  

Os princípios da Educação Integral nas escolas Públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das atividades de 

Educação Integral são: 

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

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

entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo 

deve considerar que a aprendizagem se dá alo longo da vida, por meio de práticas 

educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. 

 

 Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no 

âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os 

projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade da educação. 

 

 Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá 

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, 

considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A 

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da 

comunidade.  

 

 Diálogo Escola e Comunidade: na Educação Integral é necessária a transformação da 

escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do 

mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de 

indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes 
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grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da 

comunidade, resgatando tradições e culturas populares. 

 

 Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um 

rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar 

e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e 

quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, 

entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho 

em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. 

 

 Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as 

crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da 

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

Nessa ambiência favor diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da 

escola e da rede de ensino. 

 

 

 

5.5. Princípios epistemológicos 

O Currículo de Educação Básica da SEDF propõe também a sistematização e a 

implementação de um currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta 

entre si, podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN,1997). Esses conteúdos 

podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pelas escolas e em 

permanente mudança em torno dos eixos transversais além dos eixos integradores indicados 

pelas Diretrizes Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo. 

Para a efetivação desde currículo na perspectiva da integração, alguns princípios são 

orientadores dentro do Currículo: 

 

 Princípio da unicidade entre teoria e prática: para garantir a unicidade entre teoria-

prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, é preciso privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos 

voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática 

requer de professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, 

definição de objetivos, reflexão sobre ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade 
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para a qual se pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para 

o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização do da aula (SULVA, 

2011) com clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como 

avaliar? 

 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: é essencial para efetivação de 

um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema 

em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes 

que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento. A interdisciplinaridade pode acontecer 

em duas dimensões: no próprio componente curricular (intra) e entre componentes 

curriculares (inter). O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações 

entre diferentes conhecimentos e áreas. A contextualização dá sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticos-pedagógicos, propiciando 

relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

 

 Princípio da Flexibilização: o currículo define uma base comum mas garante certa 

flexibilidade para que as escolas selecionem e organizem os conteúdos considerando seus 

projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais de modo que 

enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação 

intelectual dos estudantes. A flexibilidade curricular dá abertura para atualização e a 

diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade 

em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras 

impostas pela organização de grades curriculares repletas de pré-requisitos. Ao considerar 

os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de 

novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do sendo comum. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo Geral: 

 

Transformar a escola num espaço aberto à inovação com a participação efetiva de 

todos os segmentos da comunidade escolar, para que propicie ao educando a construção de seu 

conhecimento de forma crítica e democrática, sendo capaz de demonstrar, por meio habilidades, 

competências e mudança de comportamento que o objetivo da Escola está sendo atingido, ou 

seja, formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel transformador da sociedade sem perder 

de vista suas limitações e potencialidades. 

 

6.2. Objetivos Específicos: 

 

 Pedagógicos 

1. Elevar o índice de aprovação dos estudantes proporcionando atividades e avaliações que 

propicie o aprendizado do aluno; 

2. Reduzir a evasão escolar informando aos pais e/ou responsáveis a situação do aluno e a 

permanência do mesmo na escola; 

3. Diminuir gradativamente o número de estudantes aprovados no regime de dependência 

procurando resgatar, ao longo de todo o processo, os conteúdos não alcançados através 

de atividades, trabalhos e avaliações que propiciem o aprendizado do aluno; 

4. Envolver a comunidade escolar no desenvolvimento e atualização da proposta pedagógica 

da escola através da aplicação de questionários e/ou reuniões (encontros/dia letivo 

temático) que possibilite analisar, criticar e sugerir ações que viabilizem a melhoria do 

trabalho pedagógico desta unidade de ensino; 

5. Possibilitar condições igualitárias no exercício do pleno direito de escolarização através de 

projetos e palestras que retratem a questão das diferenças sociais, culturais e raciais 

dentro do ambiente escolar; 

6. Favorecer a prática interdisciplinar através do trabalho coletivo (projetos) entre os 

professores nas coordenações pedagógicas; 

7. Estabelecer uma convivência no âmbito escolar pautada no respeito mútuo e amor ao 

próximo através de miniprojetos e oficinas. 
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 Administrativos 

 

 Incentivar a participação da comunidade nas atividades escolares por meio de encontros e 

reuniões que estimulem a importância da parceria escola/comunidade; 

 Fortalecer a participação do conselho escolar e aperfeiçoar suas ações por meio de 

reuniões periódicas; 

 Resgatar os parceiros da escola estabelecendo um bom convívio entre a escola/parceiros 

da escola; 

 Incentivar os pais e responsáveis das atividades na escola por meio de reuniões e 

palestras ressaltando a importância da participação do processo de ensino e aprendizagem 

do estudante; 

 Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão sobre liberdade com 

responsabilidade por meio do esclarecimento de direitos e deveres de cada segmento da 

escola; 

 Favorecer uma atitude sustentável no ambiente escolar através de projetos que otimizem a 

conscientização sobre o tema; 

 Otimizar o fluxo de trabalho na escola delegando as respectivas responsabilidades ao 

grupo; 

 Investir no fortalecimento das relações interpessoais por meio de encontros e 

confraternizações que proporcione um ambiente amigável e descontraído; 

 Investir na melhoria das Instalações físicas da escola por meio dos recursos disponíveis na 

escola. 

 

 Financeiros 

 

1. Revitalizaras contas da APM através de rifas e sorteios; 

2. Utilizar os recursos do PDAF de forma otimizada procurando atender as prioridades da 

escola; 

3. Investir na modernização de recursos de vídeo e áudio a partir das necessidades e da 

disponibilidade de recursos; 

4. Reativar o laboratório de informática através da contratação de um servidor que tenha 

formação/curso na área (TI); 

5. Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de autonomia, ética e 

moral da administração pública. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

                O CEF 405 Sul busca em sua prática privilegiar a pluralidade de pensamentos e a livre 

expressão de ideias e concepções que possam contribuir para um fazer pedagógico eficaz e 

democrático. Também pauta a discussão na Coordenação Pedagógica com o corpo docente 

baseada na legislação e nas concepções teóricas do Currículo em Movimento da Educação 

Básica que tem como princípios norteadores: 

 

1. Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; 

2. Educação para a Diversidade; 

3. Educação para a Sustentabilidade. 

 

Sendo oportuno ressaltar o que alerta o Caderno Temático/ Projeto Político 

Pedagógico Carlos Mota (SEEDF/2013): 

 

“Contudo, não podemos confundir o PPP da SEEDF com o PPP das 

unidades escolares, pois este não substituirá os demais. Precisamos 

desse documento como norteador dos Projetos Políticos Pedagógicos 

a serem construídos coletivamente por todos os segmentos atuantes 

na comunidade escolar dentro dos preceitos da gestão democrática. ” 

 

Na perspectiva de Currículo em movimento, precisamos estar dispostos a questionar 

nossos saberes e nossas práticas pedagógicas; a discutir a função social da escola e o 

aligeiramento dos saberes; a romper com a concepção conservadora de ciência e currículo e de 

fragmentação do conhecimento; a reinventar-nos, compreendendo que a educação é construção 

coletiva. Por isso, faz-se necessário, o conhecimento e a apropriação dos pressupostos teóricos 

do currículo preconizado pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF: 

 

1. Teoria Crítica e Pós-Crítica 

2. Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural 

3.  Eixos Transversais  

 Educação para Diversidade  

 Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos  

 Educação para Sustentabilidade  
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Sendo, pois, o currículo em movimento um documento norteador na construção e 

organização do trabalho pedagógico da escola e na utilização de estratégias didático-pedagógica, 

cabe ressaltar que a escola tem buscado, na medida do possível, promover discussões em torno 

de uma visão mais ampla do educando: 

 

“Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com 

identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser 

único, especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável 

complexidade de sua presença. E a educação é uma prática social, 

que une os homens entre si em torno do direito de aprender e da 

conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, 

muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é 

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. 

Essa instituição se vê como educadora, mas também como “protetora” 

e isso tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, 

mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no 

exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que 

igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

constituí-la e, talvez, ressignificá-la. ” 

 

Como o próprio Currículo aponta, o trabalho é feito numa perspectiva de movimento e 

busca por concepções que possam enriquecer o fazer pedagógico e para isso acreditamos que a 

coordenação pedagógica é a principal ferramenta de melhoria do ensino, associada a uma 

gestão eficiente dos recursos financeiros e humanos. 

O Planejamento pedagógico torna-se fundamental para a escola por ser o elemento 

norteador da organização do seu trabalho, visando o sucesso na aprendizagem aos alunos, 

sendo esta, a finalidade maior da escola como instituição social. Esse instrumento assegura não 

só o sucesso da aprendizagem dos alunos como também a sua permanência numa escola 

prazerosa e de qualidade. 

A proposta pedagógica pode orientar o trabalho da escola por meio de diversas formas 

de planejamento, todas elas integradas no diálogo e na busca de solução dos problemas da 

escola com base na ação coletiva: alunos, professores, gestores, pessoal técnico administrativo 

e de apoio, pais e comunidade local. Juntos, todos estarão procurando alternativas para 

promover inovações no cotidiano escolar. Essa construção assegura que a escola deve atender 
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 mais uma conquista que revela o seu poder de organização, procurando cada vez mais ter 

autonomia em suas decisões. A conquista dessa autonomia é importante porque a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de nº 9394/96, não só reconhece os 

estabelecimentos de ensino como espaço legítimo para elaboração da Proposta Pedagógica 

como também, assegura a participação dos profissionais da educação no desenvolvimento 

dessa tarefa. 

Assim, transformar a escola num lugar onde se desenvolvam novas experiências e 

competências é a principal parcela de contribuição para melhorar nossa sociedade. 

Dessa forma, a SEEDF adota como base norteadora para gestão de seu trabalho, 

políticas e programas que visam a formação integral humana, articuladas ao ambiente social de 

todos os envolvidos em educação e daqueles beneficiados por ela. O caráter organizacional e 

institucional está centrado nos seguintes fins e propósitos: aprendizagem e formação. 

Assim, dentro da proposta de ampliar tempos e espaços e consolidar a visão de 

educação integral no DF, disposta no novo currículo da rede, o aluno é tratado como um ser em 

formação, multidimensional e complexo, que demanda uma educação diferenciada. De tal modo, 

a concepção de Educação integral promove o conceito de mobilidade social, permitindo ao 

cidadão libertar-se de sua condição original e galgar seus objetivos, como ser agente e não um 

ser subjugado. O conceito de Educação Integral prevê ainda a reorganização de tempos e 

espaços com a intenção de quebrar os paradigmas que engessam o ambiente de aprendizagem, 

promovendo uma atmosfera onde as características de cada um são devidamente valorizadas.  

Ainda numa nova proposta de formatação da escola, a SEEDF comprometida com as 

aprendizagens de todos os seus estudantes e profissionais propõe uma nova organização 

escolar em Ciclos para as Aprendizagens relativa à segunda etapa da  

Educação Básica (2º e 3º ciclos) que vem sendo paulatinamente implantada desde 2015 e 

obrigatória a partir de 2018 nas unidades escolares que ofertam Ensino Fundamental na Rede 

Pública de Ensino do DF. 

Os ciclos para as Aprendizagens representam outra forma de organização dos tempos 

e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia 

diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando promover a progressão dos 

estudantes sem prejuízo da qualidade. 

A proposta dessa organização escolar é atender ao desestímulo que o aluno vinha 

sofrendo dentro das perspectivas educacionais tradicionais (seriação): 
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“Os ciclos para as aprendizagens estruturam-se por meio da gestão democrática, da 

formação continuada dos (as) profissionais da educação, da reorganização dos espaços – 

tempos para o direito de todos (as) os (as) estudantes de aprender, do fortalecimento de espaços 

da coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os três níveis da 

avaliação: aprendizagem (avaliação do desempenho dos (as) estudantes pelos(as) 

professores(as), institucional (avaliação do trabalho pedagógico e de larga escala (avaliação 

externa)” (Currículo Em Movimento , pg. 14). 

 

Essa proposta educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica como 

espaço de formação continuada permanente e conselho de classe como instância de 

convergência de todas avaliações praticadas nas escolas cujo foco é o estudante e suas 

aprendizagens. Os ciclos estão assim organizados: 1º Ciclo é representado pelas turmas da 

Educação Infantil, o 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA/1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco se constitui das turmas dos 4º e 5º anos; 

e o 3º Ciclo é composto, de igual maneira, por dois blocos: o primeiro por turmas de 6º e 7º anos 

e segundo turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

Dentro da proposta de avaliação nos Ciclos para as aprendizagens a Secretaria do 

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. 

A avaliação formativa também é chamada de avaliação para as aprendizagens e não 

simplesmente das aprendizagens. A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto 

o trabalho pedagógico se desenvolve e a segunda, também denominada de avaliação somativa, 

faz um balanço das aprendizagens ocorridas após um determinado período de tempo, podendo 

não ter como objetivo a realização de intervenções (VILLAS BOAS, 2013). Dessa forma, as 

intervenções pedagógicas e didáticas serão pautadas na lógica do processo de aprendizagem 

dos estudantes e não, exclusivamente, na lógica conteudista. 

A avaliação formativa tem como foco o processo de ensino e aprendizagem e 

pretende aperfeiçoá-lo mediante o uso de uma perspectiva de interação e de diálogo, 

respondendo a professores e estudantes na lógica de feedback e da autoavaliação, bem como 

utilizando a avaliação diagnóstica como potencializadora da ação. Na concepção formativa todos 

são avaliados. 

Por sua vez, a avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início de um processo 

de aprendizagem e tem como função obter informações sobre os níveis de conhecimento, as 

aptidões e as competências dos estudantes. Todavia, a função diagnóstica deve ocorrer durante 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

66 
 

todo o processo, em razão de potencializar a função formativa e ter como objetivo identificar as 

experiências e aprendizagens dos estudantes com a finalidade de favorecer a escolha do 

trabalho mais adequado. Ademais, ela tem aspecto preventivo e seus resultados servem para 

explorar, identificar, adaptar e predizer acerca das aprendizagens dos estudantes. 

Desse modo, pretende-se garantir a intencionalidade no processo de ensinar e 

aprender. É necessário, portanto, que consiga antever para planejar as situações de oferta e 

garantia das aprendizagens. Isso diz respeito ao processo formativo da avaliação (DISTRITO 

FEDERAL, 2014b). 

É importante ressaltar que não são os instrumentos ou procedimentos que definem a 

função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles (HAJI, 

2001). 

O professor tem autonomia para definir as estratégias que fundamentarão o fazer 

didático-pedagógico no cotidiano de sua sala de aula, devendo ser as mais diversas possíveis. 

Existe um rol exemplificativo e descritivo nas Diretrizes Pedagógicas do 2º e 3º Ciclos para as 

Aprendizagens e documentos oficiais da SEEDF, conforme destacamos abaixo: 

 Reagrupamentos; 

 Contrato didático; 

 Atividades diversificadas; 

 Tempestade cerebral; 

 Estudo dirigido; 

 Phillips 6/6; 

 Grupo de verbalização e de observação (GV/GO) 

 Seminário; 

 Estudo de caso; 

 Júri simulado; 

 Estudo do meio; 

 Oficina; 

 Projeto Interventivo. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A organização do trabalho pedagógico no CEF 405 Sul abrange processos e práticas 

que buscam assegurar o sucesso do aluno. A direção e vice- direção, a Supervisão Pedagógica, 

a coordenação e professores trabalham, em conjunto, a favor de um planejamento pedagógico 

sistemático, coletivo e cooperativo, em consonância com a proposta curricular da escola e com 

base nos avanços e necessidades individuais dos alunos.  

Atualmente, o CEF 405 Sul, atende 408 alunos organizados no regime do 3º Ciclo das 

aprendizagens que se divide em dois blocos: 1º bloco (6º e 7º anos) no turno vespertino e 2º 

bloco (8º e 9º anos) no turno matutino conforme quantitativo de alunos/ano mencionado na tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O CEF 405 Sul dispõe ainda do manual do estudante e do manual do professor para 

garantir uma linha de ação conjunta e norteadora do trabalho diário e pedagógico com a equipe 

de professores e alunos em sintonia com as exigências, as expectativas e as características da 

escola. 

 

 
 
 

 

TURNO MATUTINO 

 

ANO ALUNOS 

8º A 21 

8º B 30 

8º C 31 

9º A 22 

9º B 25 

9º C 24 

9º D 24 

9ºE 25 

TOTAL: 202 
 

TURNO VESPERTINO 

 
ANO ALUNOS 

6ºA 24 

6º B 23 

6º C 25 

6º D 25 

7º A 30 

7º B 26 

7º C 24 

7º D 27 

TOTAL: 206 
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Manual do estudante 

O CEF 405 Sul tem o manual do estudante que traz várias informações importantes à 

toda comunidade escolar, tais como: regras e normas de convivência na escola, sanções 

disciplinares, orientações para estudo, horário de funcionamento da escola, o papel de cada 

segmento envolvido no processo ensino-aprendizagem (aluno, família, direção, conselho escolar, 

coordenação pedagógica, professores, secretaria, sala de leitura, educador social voluntário, 

monitor, supervisor, orientador educacional e equipe especializada de apoio à aprendizagem), 

sistema de avaliação (Ciclos para a aprendizagem), recuperação processual e final, associação 

de pais e mestres (APM) e progressão parcial com dependência. 

O Manual do Estudante é preparado, distribuído e lido em sala de aula com todos os 

alunos no início do ano letivo com o objetivo de informar e orientar sobre todas as informações 

apontadas no parágrafo anterior. 

É tarefa do professor conselheiro orientar sua turma e fazer cumprir as regras 

estabelecidas no manual do estudante. 

 

Manual do professor 

Foi criado em 2018 e tem como objetivo nortear o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido nesta UE, a partir, da missão filosófica e dos pressupostos teóricos, conceituais e 

metodológicos. Este manual serve de suporte para o trabalho docente, de forma a orientar e 

sustentar suas práticas e ações diárias. As orientações abordadas no manual do professor do 

CEF 405 Sul foram elaboradas a partir do estatuto da SEEDF.  

MANUAL DO PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEF 405 SUL 

2019 
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Calendário escolar/ 2019 

 

O CEF 405 Sul trabalha com cronogramas (calendários e horários escolares) bem 

definidos, a fim de assegurar o acompanhamento e a avaliação das ações pedagógicas que 

estão sendo desenvolvidas ao longo de todo processo letivo. 

 

Informática 

 

Não há atendimento aos alunos na sala de informática, uma vez que não temos 

professor para essa prática especifica. O Laboratório de Informática, conta com 17 computadores 

do Proinfo e um servidor, com acesso à internet aguardando um professor para esse atendimento.   

 

Sala de Leitura 

 

A Sala de Leitura – Biblioteca Benedito Rui Barbosa - conta com a atuação de 01 

professora readaptada, com um acervo Literário de 1.756 livros e funciona como um suporte à 

pesquisa, disponibilizando livros, CDs, jornais e revistas para toda comunidade escolar. Existe um 

incentivo direto à leitura e temos uma média de 50 livros literários emprestados mensalmente de 

forma espontânea. A biblioteca também se encarrega da guarda e distribuição dos livros 

utilizados para a leitura orientada pelas disciplinas de Língua Portuguesa e PDI. 

 

 
Sala de Recurso 

 

 No CEF 405 Sul existe a Sala de Recurso para Deficientes Visuais (alunos cegos e 

baixa visão) e a Sala de Recurso Generalista (deficiências intelectuais/mentais, sensoriais 

(auditiva), deficiência múltiplas e físicas, transtorno globais do desenvolvimento). 

A Sala de Recurso para Deficientes Visuais busca dar suporte à comunidade escolar 

produzindo material adaptado, atendendo às dúvidas dos alunos (atendimento sistemático), pais, 

professores e direção. Desde 2010 a sala de recursos do CEF 405 Sul não depende mais do 

Centro de Apoio Pedagógico (CAP) para produzir o material pedagógico solicitado pelo professor 

(Braille e ampliado) utilizado por alunos, pois, o material é produzido na própria sala de recursos 

da escola, graças ao recebimento de uma máquina impressora Braille fornecida pelo MEC. O 

formulário contínuo para a impressão, vem sendo adquirido com verbas do PDAF desde 2012. 
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Essa autonomia trouxe uma independência maior no que se refere ao planejamento de atividades 

para os estudantes com deficiência visual dentro da escola. A sala de Recursos para Deficientes 

Visuais possui dois professores encarregados de produzir o material e atender os alunos com 

deficiência visual. 

Além dos deficientes visuais (cegos e baixa visão), a instituição, também recebe 

estudantes com outras necessidades educacionais especiais (ANEEs): Deficiência Física (DF), 

Deficiência Intelectual (DI), Deficiências Múltiplas (DMu), Transtornos do Espectro Autista (TEA), 

Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) e estudantes com Transtornos Funcionais. Aos ANEEs 

é disponibilizado o AEE – Atendimento Educacional Especializado. O AEE tem como objetivo 

principal acompanhar e registrar o desenvolvimento desses estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem ao longo de todo ano letivo; oferecer atendimento especializado complementar ou 

suplementar, segundo a necessidade do estudante e dar suporte aos professores regentes das 

turmas inclusivas. A princípio, a Sala de Recursos foi criada para dar suporte ao estudante cego 

e depois foi sendo revitalizada para atender a um público mais amplo. Os atuais professores da 

sala de recursos têm formação específica e se mantêm atualizadas por meio de participação nas 

coordenações coletivas específicas e integradas com a UNIEB/SEE/CRE-PP, além de 

participarem conferências, congressos e cursos de formação continuada oferecidos pela própria 

SEEDF. 

O Atendimento Educacional Especializado diferencia-se ao longo do seu 

desenvolvimento por trabalhar acolhendo as diversidades em um extenso processo educativo. 

A oferta do atendimento educacional especializado da sala de recursos é obrigação da 

escola e um direito do estudante com diagnóstico médico. Na sala de recursos os dias de 

atendimento para estudantes acontecem de acordo com portaria própria e os estudantes são 

atendidos individualmente ou em pequenos grupos, em turno contrário ao das aulas regulares, 

com atividades que complementem e promovam a inclusão do educando dentro do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Além dos familiares desses estudantes, a sala de recursos do CEF 405 Sul também 

atende aos professores da escola. A parceria entre os professores da Sala de Recursos e o corpo 

docente tem auxiliado nas adequações curriculares que respondem às diferentes necessidades 

dos estudantes no contexto escolar, favorecendo a construção de estratégias para a melhor 

compreensão acerca das potencialidades e limitações existentes em sala de aula. No início de 

cada semestre, durante as Semanas Pedagógicas da escola e, semanalmente, nas 

coordenações coletivas de quartas-feiras, os professores da sala de recursos têm multiplicado 

informações importantes no intuito de dar suporte ao trabalho do professor em sala de aula, 

contribuindo para a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 
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De fato, as salas de recursos existentes no país fazem parte de um programa do 

Ministério de Educação – MEC – intitulado Programa de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva. No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação é responsável, 

dentre outras coisas, pela implementação do programa e pela formação dos professores que 

trabalham nas salas de recursos. A formação continuada das professoras da sala de recursos 

propicia que atuem como multiplicadoras de conhecimentos atualizados, junto aos professores 

regentes, acerca das especificidades dos educandos com necessidades especiais e da 

legislação vigente de proteção a eles, no desempenho de suas atribuições interventivas, 

relacionais e de sensibilização que afastem as barreiras na elaboração de estratégias e 

abordagens aos educandos. 

Há também o trabalho de interlocução com o professor regente/monitores, promovido 

pela sala de recurso, tanto nas coordenações semanais quanto individualmente, na perspectiva 

de sanar dúvidas e adequar o trabalho realizado em sala de aula, atendendo à necessidade 

específica do aluno. Todo esse trabalho é devidamente registrado, tanto o atendimento aos 

alunos como as adequações curriculares, essas últimas feitas sob a orientação da sala de 

recurso. 
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Serviço de Orientação Educacional (SOE)  

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) do CEF 405 Sul trabalha em parceria 

com a equipe gestora de uma forma mais abrangente na dimensão pedagógica, na 

implementação do projeto pedagógico, na busca da compreensão da realidade, dos interesses e 

das necessidades de toda comunidade escolar, pois desenvolve um trabalho integrado e efetivo, 

que favorece a formação de cidadãos críticos, competentes, reflexivos e criativos. 

 O SOE é o elo que estreita a relação com as famílias dos alunos e tem sido um 

suporte ao desenvolvimento de valores e equilíbrio no ambiente escolar. Ao identificar, prevenir e 

ajudar na superação de conflitos, o SOE atua na complementação do processo de ensino-

aprendizagem, minimizando as dificuldades que interferem no desenvolvimento integral do 

estudante, com vistas à equidade de oportunidades sociais, à autonomia, ao acesso ao mercado 

de trabalho e à formação para o exercício da cidadania. 

O expressivo número de estudantes e seu fluxo no tempo/espaço escolar exigem do 

SOE, juntamente com os outros profissionais da unidade de ensino, a criação de estratégias 

cada vez mais eficazes para o enfrentamento de situações que colocam estudantes em 

vulnerabilidade, como por exemplo: indisciplina, dificuldades de aprendizagem, infrequência, 

brigas, bullying, uso e tráfico de drogas ilícitas, consumo abusivo de álcool, abusos e maus 

tratos. 

Esse serviço tem a sua fundamentação legal na Lei nº 5.564, de 21/12/68, no Decreto 

nº 72.846, de 26/09/73, e no art. 100, inciso VII da Lei Orgânica do DF. 

O SOE do CEF 405 Sul é composto por uma orientadora educacional que, além dos 

atendimentos individuais aos alunos, tem feito a parceria com o Posto de Saúde (Adolescentro) e 

com os Conselhos Tutelares sempre quando o caso exige.  

Em uma pesquisa feita junto ao SOE, constatamos que o número de atendimentos 

com os parceiros feitos por meio da articulação da orientadora proporcionou uma melhoria na 

qualidade de vida dos alunos e contribuiu para o desempenho pedagógico. Além das parcerias 

mencionadas anteriormente, o SOE tem buscado outras parcerias com vários setores da 

sociedade, públicos e privados, para capacitação de docentes e palestras para discentes, tais 

como: Vara da Infância e Juventude, Polícia Militar/Batalhão Escolar, COMPP, Detran, 

Universidade de Brasília e outras. 

O SOE estabelece ainda alguns projetos, tais como: hábitos de vida saudáveis, valores, 

diversidade, bullying e prevenção quanto ao uso de drogas que tem como objetivo a prevenção e 

a orientação em relação aos temas mencionados. Neste contexto, destaca-se também à Semana 

de Educação para a Vida, onde abordamos esses temas e procuramos desenvolver ações que 

sensibilizem e conscientizem os estudantes. 



51 
 

 

Equipe Especializada de Apoio de Aprendizagem (EEAA) 

Além do trabalho do SOE, a escola conta com a atuação da Equipe Especializada de 

Apoio de Aprendizagem (EEAA) da SEEDF que se constitui em um serviço de apoio técnico-

pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e 

Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições educacionais, bem como, colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de 

todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar e uma 

harmonia nas relações no ambiente da escola/família/educadores. 

Inicialmente, no ano de 2014, a escola dispunha apenas da presença semanal de uma 

psicóloga, Emanuelle Weyl da Cunha Amoury. A partir de 2017, a pedagoga Léia Cristina 

Fernandes Toledo Simões passou a compor o quadro de profissionais da escola e a atuar na 

EEAA. 

 

Coordenação Pedagógica 
 

A coordenação pedagógica tem sido exercida por dois coordenadores, escolhidos no 

início do ano pelo grupo de professores, e cumprindo a carga horária estabelecida por meio de 

portaria. É um espaço destinado a estudo, análise de caso de alunos, agendamento com pais, 

preparação de material, discussão de temas pertinentes à prática pedagógica, troca de 

experiência, capacitações em serviço e formação. 

Coordenar práticas pedagógicas, além de se fazer presente nas situações cotidianas 

da escola, engloba estar atualizado com as políticas e orientações educacionais, buscando 

colocá-las em práticas na instituição de trabalho em consonância com a realidade da comunidade 

de inserção da escola e com o apoio do corpo docente devidamente orientado.  

O trabalho do coordenador norteia o desenvolvimento de toda a prática pedagógica no 

cotidiano escolar. A ele é atribuído funções de orientar, coordenar, propor alternativas de trabalho 

para melhorar o ensino e a aprendizagem, mediar conflitos, dialogar com as famílias, realizar 

atividades administrativas, planejar e estruturar eventos culturais e pedagógicos entre outras. 

Participam das coordenações pedagógicas todas as semanas o coordenador 

pedagógico, professores regentes, professores da sala de recurso, monitores, orientadora 

educacional, psicóloga e pedagoga, monitores e um ou mais dos membros da direção, e 

professores readaptados. 
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Educadores Sociais Voluntários 

 

A atuação do Educador Social Voluntário (ESV) -Programa Educador Social Voluntário  

instituído pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - é considerada de natureza 

voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão 

e Compromisso de Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador 

Social Voluntário, devendo constar o objeto e as condições de suas atribuições na unidade 

escolar. 

A finalidade do programa é: 

 I- Oferecer suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades Escolares da Rede Pública 

do Distrito Federal; 

 II- Oferecer suporte aos estudantes com Deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento/TGD/TEA para o atendimento das suas habilidades adaptativas (alimentação, 

locomoção e higienização) e especificidades na área da Educação Especial, nas Unidades 

Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;  

III- Oferecer suporte no atendimento aos estudantes da Educação Infantil (creches públicas 

integrais);  

IV- Oferecer suporte a estudantes indígenas matriculados nas unidades escolares, conforme 

dados disponibilizados no Censo Escolar;  

V- Oferecer suporte na Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP);   

VI- Oferecer suporte nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas de 

Planaltina, São Sebastião, Recanto das Emas e Santa Maria. 

O quantitativo de vagas para o ESV é definido de acordo com a demanda de cada 

Coordenação Regional de Ensino, devendo o ESV ser ressarcido com os recursos financeiros 

oriundos do Programa de Descentralização dos Recursos Financeiros – PDAF para cobrir as 

despesas com alimentação e transporte. O quantitativo de Educadores Sociais Voluntários, 

poderá ser ampliado, conforme a necessidade de cada Coordenação Regional de Ensino, 

mediante justificativa pedagógica da unidade escolar da rede pública de ensino, autorização dos 

setores competentes e dotação orçamentária.  

O tempo de voluntariado diário do ESV, em cada unidade escolar, terá duração de 04 

(quatro) horas, estabelecido em comum acordo com a equipe gestora. O ESV poderá atuar em 

mais de uma Unidade Escolar, em turnos diferentes vedados a atuação em dois turnos na 
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mesma Unidade Escolar. Excetua-se a atuação numa mesma UE caso seja escola do campo ou 

de natureza especial. 

O ESV, menor de 18 anos, não poderá atuar no turno noturno, pois, de acordo com o 

art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, é proibido a menores de dezoito anos o trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre.  O ESV atuará na unidade escolar de segunda-feira a sexta-feira, 

em dias letivos, conforme previsto na Portaria nº 508, de 17/11/2017, que estabelece o 

Calendário Escolar 2019, e em dias destinados à reposição do calendário, quando houver.  

Atualmente o CEF 405 Sul possui 06 educadores sociais voluntários que auxiliam na 

organização e no trabalho pedagógico dentro da sala de aula e na sala de recursos dando 

suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais e auxiliando os professores nas 

atividades pedagógicas diárias. 

 

Atribuições dos educadores sociais voluntários: 

 

 Oferecer suporte às atividades de Educação Integral após capacitação da Equipe Gestora, 

e/ou do Coordenador pedagógico da Unidade Escolar; 

 Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos individuais e 

sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho, nos intervalos/recreio, em 

atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar 

presentes nas atividades diárias (educação infantil); 

 Oferecer suporte aos estudantes da Educação Especial, após capacitação do professor do 

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos da unidade escolar; 

 Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, locomoção e 

alimentação), bem como outras atividades voltadas para a área de Educação Especial; 

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

 Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais 

escolares;  

  Informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas ao estudante, para 

fins de registro e/ou encaminhamentos necessários; 

  Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades para aquisição de condutas 

adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do professor;  

  Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações no comportamento, observando 

os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia.  
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9. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao 

professor definir critérios para planejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços 

na aprendizagem do educando. A avaliação tem como função acompanhar, orientar, regular e 

redirecionar o trabalho educativo. Para tanto, é essencial que a avaliação seja um processo 

global, contínuo e sistemático, competente e legítimo, cuja finalidade maior seja melhorar o 

conhecimento sobre as ações desenvolvidas e oferecer subsídios para a tomada de decisão. A 

avaliação, portanto, deve ser entendida como ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo 

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

identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos. 

Cumpre ressaltar constante preocupação com os Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, na perspectiva da educação inclusiva, fundamentada nos princípios de 

equidade, de direito a dignidade humana, independente de comprometimentos e deficiências 

congênitas e/ou adquiridas, e com foco na Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU – 

1948, bem como a legislação específica – Resolução nº 04/2009 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (Diretrizes Operacionais para o AEE em Educação 

Básica) dentre outras legislações, Lei nº 10.845 de Março/2004 (atendimento Educacional 

Especializado), Portaria nº 554 de 26 de abril de 2000 (Comissão Braille – Normas a serem 

utilizadas na produção de material), Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, (Lei que ampara a sala 

de recursos a produzir livros didáticos e material adaptado). 

 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 

outras com espírito de fraternidade. ” 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Para que a prática e os resultados do trabalho tenham êxito se faz necessária a 

observância das Diretrizes para Avaliação, e que a avaliação do aprendizado esteja em 

consonância com o trabalho realizado visando inclusive a avaliação do processo de ensino e a 

metodologia utilizada pelo professor. Tanto quanto possível pautada numa prática humanitária, 

considerando o aluno na sua pluralidade e nas suas possibilidades cognitivas e emocionais. Os 

ANEEs são avaliados de acordo com as especificidades individuais.    
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“A avaliação possui diversas funções. Contudo, 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. Embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende-se 

que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa 

sobreponha-se àquelas puramente quantitativas podem realizar de 

maneira menos injusta o ato a avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a 

intervenção humana que os sistemas computadorizados não são 

capazes de atingir. ”  

 

              Diretrizes de Avaliação Educacional Triênio 2014/2016 –Versão Preliminar – SEEDF 

 

Diante disso é importante destacar que a escola implantou em 2018 a Organização 

Escolar em Ciclos para as Aprendizagens como forma de otimização dos espaços e tempos 

escolares. Essa proposta pedagógica ressalta a importância da avaliação formativa, a pedagogia 

histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, especialmente na perspectiva do trabalho 

coletivo e na aprendizagem do aluno. 

 

COMO SE DÁ A PRÁTICA AVALIATIVA  

 

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional/SEEDF a avaliação formativa está 

entre as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

Dentro da concepção da Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens a avaliação dar-

se-á dentro de um processo formativo onde o foco é o ensino e a aprendizagem do educando. 

Diante dessa situação é necessária uma nova estruturação dentro do processo avaliativo 

partindo de uma avaliação diagnóstica no início do processo de aprendizagem e com função de 

obter informações sobre os níveis de conhecimento, as aptidões e as competências dos 

estudantes. Porém essa avaliação tem que acontecer durante todo ano, em razão de ela 

potencializar a função formativa do estudante e identificar as experiências e aprendizagens dos 

mesmos a fim de favorecer a escolha do trabalho mais adequado para o estudante e/ou grupo de 

estudantes. 
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Desse modo, a escola está se organizando dentro desse contexto proposto com o 

objetivo de alcançar a intencionalidade no processo de aprender e ensinar. Por isso é necessário 

planejamento contínuo e trabalho coletivo nas coordenações pedagógicas para garantir a 

execução desse processo. Em virtude disso, a escola está direcionando o seu trabalho a partir 

dos objetivos definidos no planejamento, as habilidades e as competências a serem 

desenvolvidas levando em consideração o resultado da prova diagnóstica e a real necessidade 

do aluno. Nesse contexto, os professores junto com o apoio pedagógico/coordenação da escola 

buscam identificar o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu a fim de se 

providenciar os meios necessários à continuidade de seus estudos (reagrupamentos e projetos 

interventivos). 

 

 

PROCESSOS E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS  

 

Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser diversificados ao longo de 

todo processo letivo. No CEF 405 Sul o professor tem autonomia para definir as estratégias que 

fundamentarão o fazer didático-pedagógico no dia a dia de sua sala de aula. Esses instrumentos 

de avaliação devem permitir ao professor colher informações sobre a capacidade do estudante, 

ao mesmo tempo, verificar os objetivos alcançados e não alcançados no decorrer do processo e, 

assim, fazer as intervenções necessárias de acordo com a necessidade de cada aluno. 

Outro aspecto importante em relação à avaliação é que além de ser diversificada deve 

ser contínua, pois, além de detectar as dificuldades de aprendizagem do educando em seu dia-a-

dia, intervém e estimula o caminhar do aluno por meio de mudanças de procedimentos, 

fornecendo dados importantes para o ajuste das ações educativas e possibilitando a tomada de 

decisões quanto à continuidade do planejamento ou da necessidade de alterações.  

Faz-se necessário também no processo avaliativo a auto avaliação que favorece o 

comprometimento e a reflexão do educando durante o processo. No entanto, há necessidade de 

que os alunos entendam os objetivos da autoavaliação em conjunto com a avaliação do 

professor para que reflitam sobre o processo de aprendizagem. Para que essa avaliação seja 

produtiva, os alunos precisam ser preparados para se auto avaliarem, no sentido de 

compreenderem os principais propósitos da aprendizagem e perceberem o que fazer para 

melhorá-la. 
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Algumas estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores do CEF 405 Sul no 

processo avaliativo: 

 

 Observação do aluno e da turma (aspectos positivos e negativos); 

 Registro (frequência/tarefas realizadas); 

 Contrato didático; 

 Autoavaliação; 

 Participação em sala de aula; 

 Prova oral e escrita; 

 Teste; 

 Estudo dirigido; 

 Seminário; 

 Debates; 

 Portfólio; 

 Oficinas; 

 Trabalho em grupo; 

 Grupo de verbalização e de observação; 

 Desafios; 

 Atividades diversificadas; 

 Reagrupamento; 

 Projeto interventivo. 

 

CONSELHO DE CLASSE 

 

O Conselho de classe é um momento em que a escola/equipe pedagógica irá avaliar e 

reorganizar os espaços e os tempos escolares. Momento de identificar os saberes ainda não 

conquistados, bem como, a avaliação da instituição como um todo, o reconhecimento do 

progresso do estudante, da prática que são ou não adequada para a promoção das 

aprendizagens do mesmo, entre outros. 

No conselho de classe do CEF 405 Sul reúne-se juntamente com a direção, os 

professores e toda a equipe pedagógica. É apresentada uma ata e/ou um formulário para 

registros onde é feita a análise do processo avaliativo aplicado no período referente ao bimestre. 

É um momento de interação entre os segmentos da comunidade escolar: direção, supervisão, 

coordenação pedagógica, orientação educacional (SOE), equipe especializada de apoio de 

aprendizagem (EEAA) e professores. Neste momento, discutem e avaliam as ações 
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educacionais e indicam intervenções (encaminhamentos) que busquem garantir a efetivação do 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. É importante ressaltar que esses 

encaminhamentos realizados são retomados, sempre que necessário, em diferentes momentos 

(coordenação pedagógica) com o objetivo de otimizar o trabalho pedagógico dentro da escola.  

Sabemos que o conselho de classe de acordo com as diretrizes de avaliação educacional da 

SEEDF pode ser organizado (conselho de classe participativo) em três momentos: 

 Pré-conselho; 

 Conselho de classe; 

 Pós-conselho. 

Pré-conselho:  é feito o levantamento de dados do processo de Ensino e é disponibilizado aos 

conselheiros (professores) para análise comparativa do desempenho dos estudantes, das 

observações e dos encaminhamentos didático-metodológicos realizados. É um espaço de 

diagnóstico. 

Conselho de classe: momento em que todos envolvidos no processo se posicionam frente ao 

diagnóstico e definem em conjunto as intervenções que favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Pós conselho: momento em que as ações previstas no conselho de classe são efetivadas. As 

discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios quantitativos como: os 

avanços obtidos pelos estudantes na aprendizagem, o trabalho realizado pelo professor para que 

o estudante melhore a aprendizagem, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o 

desempenho do aluno em todas as disciplinas, o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as 

situações de inclusão, as questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados 

pelos docentes. 

Nesse contexto, a escola implantará a partir do segundo bimestre/2019 o conselho de 

classe participativo. 

 

REUNIÃO DE PAIS 

Realiza-se, a cada bimestre, uma reunião com os pais/responsáveis com o objetivo de 

divulgar os resultados de aprendizagem dos alunos e as ações educacionais implementadas 

para a melhoria do ensino. Nessas reuniões, procura-se levantar e analisar de forma sistemática, 

indicadores de satisfação dos alunos, pais, professores e demais profissionais da escola, em 

relação à gestão, às práticas educativas e aos resultados da aprendizagem, além de promover 

parcerias com as famílias visando à melhoria da gestão escolar, ao enriquecimento do currículo e 
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à aprendizagem do aluno, com vistas a prestar contas e dar transparência à gestão democrática. 

Essa avaliação institucional tem o objetivo de medir tanto a eficácia da gestão escolar quanto a 

aprendizagem dos alunos e se dá através de questionamentos, debates e sugestões na reunião 

de pais com a participação da comunidade escolar. 

 

PROGRESSÃO PARCIAL COM DEPENDÊNCIA 

A Progressão Parcial com dependência deve ser ofertada nos ternos do artigo 138 da 

Resolução nº 01/2012 – CEDF. É assegurado ao aluno o prosseguimento de estudos para a 6ª, 

7ª, 8ª séries (7º, 8º e 9º anos) do Ensino Fundamental e 2° e 3° anos do Ensino Médio, quando 

seu aproveitamento na série anterior for insatisfatório em até dois componentes curriculares e 

desde que tenha concluído todo o processo de avaliação da aprendizagem. No caso da 

organização escolar em ciclos para as aprendizagens nos anos finais do Ensino Fundamental, a 

dependência ou progressão parcial será concedida nos mesmos moldes, na transição entre o 

primeiro e o segundo blocos, ou seja, do 7º para o 8º ano. Contudo o estudante retido na série, 

em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, não 

tem direito ao regime de dependência. Não se aplica tal procedimento às turmas de Correção de 

Distorção idade/série. 

Para que não se torne elemento de pseudoaprovação, ou pior, de 

pseudoaprendizagem, a progressão parcial com dependência merece atenção redobrada (Lima, 

2012). É orientada pelo Parecer n. º 24/CEB-CNE, publicado no Diário Oficial da União de 

30/09/2003, Seção 1, p. 14 e homologado pelo CNE. Esse documento estabelece que, no 

Regime de Dependência, não há necessidade de cumprir integralmente a mesma carga horária 

anual do componente curricular desenvolvido no ano anterior. O trabalho com pesquisas 

devidamente orientado pelo docente responsável pelo regime, supervisionado e com 

apresentação de resultados para a escola, poderá dar suporte à avaliação formativa desse 

processo. O estudante, quando menor, e seu responsável legal assinarão termo de compromisso 

em relação ao acompanhamento desse trabalho. Os docentes responsáveis pelo trabalho devem 

fazer constar em seus planos de ensino as estratégias, procedimentos e intervenções que serão 

realizadas no decorrer do processo. É importante ressaltar o que assevera a Resolução nº 7/2010 

da CEB/CNE: em seu art.32, inciso VI, reitera que devemos assegurar tempos e espaços de 

reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos estudantes com frequência 

insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas. 

 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

60 
 

 

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 

Nosso currículo escolar foi elaborado em consonância com o Currículo em Movimento 

da Educação Básica e as Diretrizes Pedagógicos para Organização Escolar do 3º Ciclo de 

Aprendizagem, ambos documentos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que 

norteiam a organização pedagógica das escolas. Ele está estruturado de forma que proporcione a 

humanização dos sujeitos e a diminuição da desigualdade cultural e social. 

O trabalho pedagógico coletivo é presente em nossa escola havendo permanente 

diálogo e ação conjunta entre os professores e a interface entre os componentes curriculares de 

modo a promover a interdisciplinaridade, onde discutimos os conteúdos que serão trabalhados 

em todas as disciplinas e organizamos as atividades que serão propostas aos educandos. Os 

conteúdos seguem uma sequência pedagógica e integração lógica entre eles, evitando assim a 

fragmentação. Este trabalho ocorre durante as coordenações pedagógicas aonde o grupo de 

professores estuda e discute de forma contextualizada e interdisciplinar a proposta apresentada 

pelo currículo da SEEDF, levando em consideração, a inclusão, a diversidade cultural, o 

letramento, a avaliação formativa, o reagrupamento e as intervenções.  

Trabalhamos com projetos interdisciplinares onde constatamos uma situação problema 

e buscamos uma solução, criando temáticas contextualizadas em sala de aula e com projetos 

específicos de cada área de conhecimento buscando desenvolver as inteligências múltiplas dos 

nossos alunos e projetos interventivos que visam sanar as dificuldades dos alunos no seu 

aprendizado. 

Todos os projetos da parte diversificada desenvolvidos na escola estão pautados na 

prática interdisciplinar e de Pedagogia de Projetos integrando-se aos componentes da Base 

Nacional Comum.  

 

Em 2019, realizaremos os seguintes projetos: “Cantando na escola”, “Assembleia 

Escolar”, “Feira de Ciências”, “JICEF”, “Festa Junina”, “Água”, “Hora Cívica”, “Diversidade 

Cultural”, “Projeto de Incentivo à Leitura”, “Educação Sistêmica”, “Projetos interventivos” e outros. 

Desde 2009, a escola tem implantado ações de intervenção metodológica para alunos 

que apresentarem dificuldades de aprendizagem e ou defasagem idade e ano, dentre elas reforço 
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de alfabetização e aula de reforço no turno contrário (oferecido por alguns docentes conforme a 

disponibilidade de tempo e de espaço físico).  

Neste contexto após a alteração do modelo de organização escolar seriada para o 

modelo de Organização Escolar em Ciclos faz-se necessário a organização em relação ao 

atendimento aos diferentes níveis de aprendizado dos estudantes, considerando a lógica do 

processo baseada na aprendizagem do aluno, bem como, na utilização de uma pedagogia 

diferenciada sustentada no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e na nova proposta dos 

reagrupamentos e dos projetos interventivos. 

Pautamos sempre pela formação de indivíduos críticos e cidadãos conscientes do seu 

papel na sociedade. Em harmonia com as políticas públicas de educação, a atual gestão 

escolar vislumbra desenvolver um trabalho voltado para a participação da comunidade; o 

respeito à diversidade cultural; a inclusão de todos, a melhoria do índice de aprovação e 

permanência do aluno na escola. Diante disso, a comunidade escolar é chamada sempre 

para discutir e interagir acerca da nossa realidade na perspectiva de atendermos suas 

reais necessidades e expectativas. 

 

11.1. Organização Curricular da Escola / Objetivos de Aprendizagem 

 

 

6ºANO 

COMPONENTE OBJETIVOS 

 

 

 

Língua Portuguesa 

• Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da 

situação comunicativa de que participam. 

• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações 

de participação social. 

• Valorizar a leitura como fonte de informação. 

• Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, acesso, 

compreensão e uso de informações contidas nos textos. 

• Conhecer e analisar criticamente usos da língua como veículo de valores e 

preconceitos de classe, credo, gênero, procedência e ou etnia. 

• Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua diversidade no processo 

de construção de significados, assim como a expressão do pensamento. 
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• Reconhecer e identificar principais diferenças tipológicas dos textos. 

• Identificar elementos que constituem os diversos gêneros orais ou escritos 

e produzi-los. 

• Reconhecer, identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em 

diferentes textos. 

• Reconhecer registros formal e informal, de acordo com as condições de 

produção/recepção de texto. 

• Relacionar uma informação identificada no texto com outras oferecidas no 

próprio texto oi em outro (s) texto (s). 

•  Depreender de uma informação explícita outra informação implícita no 

texto. 

•  Relacionar uma informação identificada no texto com outras pressupostas 

pelo contexto. 

• Identificar o tema/tópico central de um texto. 

• Relacionar, em um texto, assunto e finalidade com o tipo de texto. 

• Inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão considerando o 

contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra 

(radical,  afixos e flexões). 

• Estabelecer, na construção de sentido do texto, articulações entre termos 

pertencentes a uma família lexical ou de um mesmo campo semântico. 

• Utilizar informações oferecidas por um verbete de dicionário e/ou 

enciclopédia na compreensão ou interpretação do texto. 

• Relacionar informações oferecidas por figura, foto, gráfico e/ou tabela com 

as constantes no corpo de um texto. 

 

 

Matemática 

• Adicionar e subtrair com números naturais. 

• Multiplicar e dividir com números naturais. 

• Resolver operações de potência e raiz quadrada. 

• Identificar e criar padrões geométricos e sequências. 

• Reconhecer e usar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 100 

e 1000. 

• Calcular MMC e MDC. 

• Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplos e divisores. 

• Comparar e ordenar números fracionários e decimais. 

• Efetuar operações de adição e subtração com frações. 

• Efetuar operações de multiplicação e divisão com frações. 

• Efetuar as operações com números decimais. 

• Reconhecer e caracterizar figuras geométricas planas e espaciais. 

• Resolver problemas com cálculo de perímetro, área, volume e massa. 
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• Efetuar o cálculo de probabilidades. 

• Ler e interpretar gráficos e tabelas. 

 

 

 

 

Ciências 

 

• Relacionar a principal composição de objetos, utensílios e equipamentos 

do cotidiano com as camadas do planeta em que foram retiradas. 

• Identificar e caracterizar as diferentes camadas que estruturam a geosfera, 

hidrosfera e atmosfera da Terra. 

• Camadas que estruturam a geosfera, hidrosfera e atmosfera da Terra. 

•  Identificar diferentes tipos de rochas relacionando sua origem a períodos 

geológicos específicos.  

• Relacionar a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes 

períodos geológicos.  

• Composição geológica da Terra, rochas e períodos geológicos, formação 

de fósseis. 

• Organizar cronologicamente e descrever os principais argumentos sobre o 

formato da Terra. Reproduzir e entender o experimento de Erastóstenes 

para o cálculo do raio da Terra.  

• Selecionar evidências documentais e experimentais que demonstrem a 

esfericidade da Terra como fotografias de satélites, eclipses etc.  

• Formato da Terra, evolução histórica das concepções relativas ao formato 

da Terra. 

• Simular e descrever os movimentos de rotação e translação da Terra 

considerando sua inclinação em relação ao plano de sua orbita.  

• Acompanhar as mudanças na posição da sombra de um gnômon em 

diferentes períodos do dia e do ano e inferir que os dados das observações 

evidenciam os movimentos relativos entre a Terra e o Sol.  

• Inferir que as mudanças na posição da sombra de um gnômon é 

consequência da conjunção dos movimentos de rotação, translação e da 

inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em 

torno do Sol.  

• Movimentos relativos da Terra em torno do Sol, inclinação do eixo de 

rotação da Terra. 

• Conhecer diferentes fontes e tipos de energia utilizadas em residências e 

cidades, com ênfase na energia elétrica.  

• Classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis.  

• Conhecer os componentes que fazem parte de um circuito elétrico como 

pilhas, baterias, interruptores, lâmpadas etc. 

• Organizar de diferentes maneiras os componentes de modo a possibilitar o 

funcionamento do circuito elétrico.  
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• Montar circuitos que possibilitem simular uma instalação elétrica 

residencial.  

• Fontes e tipos de energia, energia renovável e não renovável. 

 

 

 

 

 

História 

• Desenvolver a leitura e interpretação histórica. 

• Compreender de temporalidade. 

• Refletir sobre diferentes tipos de histórias e fontes históricas. 

• Refletir sobre a diversidade cultural e relação entre os diferentes povos. 

• Conhecer da cultura de diferentes povos. 

• Associar da história dos diferentes povos com a nossa herança cultural. 

• Compreender dos períodos da história grega. 

• Refletir sobre a influência da cultura grega para cultura ocidental e 

brasileira. 

• Refletir sobre as consequências dos conflitos entre os povos na disputa de 

poder e território para a formação cultural. 

• Refletir sobre a formação de um império e suas consequência sociais. 

• Compreender a relação entre Império Romano e período subsequente, a 

Idade Média. 

• Refletir sobre a mistura da cultura gerada pela formação e declínio do 

Império Romano. 

• Refletir e comparar os aspectos culturais e sociais da China, Índia e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

• Compreender a importância da ciência geográfica e seus conceitos. 

• Reconhecer os diferentes lugares com suas características próprias e os 

diferentes modos de vida. 

• Identificar os elementos naturais e culturais existentes na paisagem. 

• Compreender a transformação das paisagens naturais pela ação humana e 

criação das paisagens culturais. 

• Compreender como os elementos da paisagem dão identidade aos lugares. 

• Identificar as diferentes formas de relevo que compõem o território 

brasileiro. 

•  Identificar as regiões hidrográficas brasileiras. 

•  Reconhecer a importância da água para a vida. 

•  Reconhecer a relação entre o clima e suas paisagens. 

•  Identificar a ação humana como agente transformador das paisagens. 

• Compreender como o ser humano historicamente ocupa e organiza o 

espaço onde vive.  

•  Identificar o que as paisagens podem revelar. 

• Entender como a ação dos fenômenos naturais podem provocar mudanças 
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significativas na paisagem de um lugar.  

•  Perceber as mudanças que ocorrem no lugar onde vive. 

• Reconhecer como o ser humano se relaciona com a natureza, 

transformando as paisagens. 

• Compreender como o ser humano foi aprimorando s sua capacidade de 

interferir no espaço geográfico e transformá-lo. 

• Perceber que por meio do trabalho e de nossas ações cotidianas podemos 

contribuir continuamente para a transformação do espaço geográfico. 

• Perceber a relação entre o aumento do consumo e do esgotamento dos 

recursos naturais. 

• Perceber a importância da construção de uma sociedade sustentável para 

garantir o futuro das próximas gerações e despertar a consciência ecológica. 

 

 

 

Educação Física 

• Vivenciar a prática dos fundamentos do handebol. 

• Conhecer e executar as regras do handebol. 

• Desenvolver o espírito de equipe. 

• Trabalhar a socialização, a inclusão e organização. 

• Aperfeiçoar a coordenação motora. 

• Vivenciar na prática as regras do futsal. 

• Conhecer e executar as regras do futsal. 

• Trabalhar a autonomia. 

•Vivenciar a prática dos fundamentos do basquetebol. 

• Conhecer e executar as regras do basquetebol. 

• Aperfeiçoar a coordenação motora, ritmo, percepção espacial e resistência 

cardiorrespiratória dos alunos. 

• Reconhecer as brincadeiras antigas como manifestações culturais. 

• Recriar brincadeira a partir do que foi vivenciado. 

• Socializar e incluir. 

 

 

 

Arte 

 

• Produzir e compreender os principais elementos da linguagem visual, 

ponto, linha, plano e volume através da arte geométrica. 

•Trabalhar produção fotográfica e Identidade Cultural. 

• Compreender a evolução dos estilos de arte através da História. 

• Produzir curtas-metragens. 

• Produzir e contextualizar matrizes culturais e musicais brasileiras.                                                                

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

66 
 

 

Inglês 

 

• Identificar o tema geral do texto. 

• Localizar informações específicas no texto.  

• Inferir o significado de palavras e expressões de uso cotidiano em 

diferentes textos.  

• Reconhecer o uso adequado do imperativo em textos diversos. 

• Reconhecer o uso adequado das palavras-(words) em textos diversos. 

• Reconhecer a forma escrita de valores e numerais, datas e número de 

telefone em textos diversos. 

 

 

 

 

7º ANO 

COMPONENTE OBJETIVOS 

 

 

Língua Portuguesa 

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 

pessoais, sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias 

e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, 

contrapondo-os quando necessário. 

•Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo 

investigativo etc., de forma a identificar os recursos utilizados para 

impactar/chocar o leitor que podem comprometer uma análise crítica da 

notícia e do fato noticiado. 

• Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em 

diferentes mídias. 

• Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os 

prefixos e sufixos mais produtivos em português.  

• Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliem o 

sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal.  

• Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a 

língua para expandir possibilidades de uso da linguagem e capacidade de 

análise crítica (propaganda, jingle, spot). 

• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores 

e preconceitos de classe, credo, gênero, procedência e/ou etnia. 

• Identificar em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de 
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predicação completa e incompleta (transitivo e intransitivo). 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da 

oração: sujeito, predicado, complemento (objetos direto e indireto) 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções 

adverbiais que ampliem o sentido do verbo núcleo da oração. 

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos 

e tempos verbais, concordância nominal e verbal, pontuação etc.  

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos 

quais duas orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções que 

expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou oposição de sentidos 

(conjunções: “mas”, “porém”).  

• Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 

pessoais, possessivos, demonstrativos). 

• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições 

lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a 

continuidade do texto.  

•Identificar a modalização e argumentatividade em textos.   

 

 

Matemática 

• Realizar as operações de adição e subtração com números Inteiros.  

• Efetuar as operações de multiplicação e divisão com números Inteiros.  

• Efetuar as operações de potenciação e radiciação com números Inteiros.  

• Realizar as operações básicas da matemática com frações. 

•Efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão 

potenciação e radiciação com números racionais. 

• Compreender a ideia de variável. 

• Resolver equações de 1º grau; 

• Resolver e elaborar problemas representados por equações do 1º grau. 

• Compreender o conceito de porcentagem e suas diversas representações. 

 • Calcular porcentagem. 

• Resolver problemas de porcentagem. 

 • Reconhecer uma razão. 

• Reconhecer uma proporção. 

• Identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 

• Resolver problemas com regra de três simples. 

• Resolver problemas com regra de três composta. 

• Calcular a área e perímetro de figuras planas. 

• Resolver problemas envolvendo o conceito de área e perímetro de figuras 
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planas. 

 • Resolver problemas de cálculo de volume. 

• Planejar e realizar experimentos aleatórios. 

• Efetuar o cálculo de média aritmética e amplitude de um conjunto de 

dados. 

 

 

 

 

 

Ciências 

 

• Descrever o ciclo vital dos seres vivos (animais e vegetais): nascimento, 

crescimento, reprodução e morte. 

• Comparar animais e vegetais quanto à obtenção de alimentos, 

reconhecendo os vegetais como seres vivos que fabricam seu próprio 

alimento e os animais como dependentes de outros seres vivos para sua 

alimentação. 

• Agrupar organismos invertebrados ou vertebrados de acordo com 

características dadas e que estejam denotadas em descrições e 

representações figurativas. 

• Agrupar organismos vertebrados (aves, mamíferos, répteis, anfíbios e 

peixes) de acordo com características do seu revestimento. 

• Explicar as características do corpo ou do comportamento de 

determinados seres vivos que os ajudam a viver em seus ambientes. 

• Identificar bactérias, fungos, protozoários elou vírus a partir de descrições 

de suas características e atividades. 

• Associar diferentes seres vivos - plantas, animais e microrganismos - com 

a sua utilização pelo ser humano, como, por exemplo: ervas utilizadas em 

remédios, árvores das quais se extraem madeira, carvão e fibras para o 

papel, cana-de-açúcar para a produção de álcool e diferentes fontes de 

alimentos, microrganismos para produção de antibióticos e alimentos, etc. 

• Estabelecer distinções entre padrões morfológicos ou fisiológicos de 

grandes reinos - animais, vegetais e fungos - a partir de representações 

figurativas acompanhados de textos. 

• Justificar situações cotidianas pela atuação de microrganismos, como a 

produção de pão e coalhada, o apodrecimento de alimentos, de restos de 

animais ou de vegetais, a existência de determinadas doenças humanas 

veiculadas pelo ar ou pela água não tratada. 

• Agrupar organismos invertebrados ou vertebrados de acordo com 

características dadas e que estejam denotadas em descrições e 

representações figurativas. 

• Identificar animais invertebrados comuns a partir de descrições acerca de 

seus hábitos e habitats e representações figurativas. 
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• Identificar animais vertebrados mais comuns a partir de descrições acerca 

de seus hábitos e habitats e representações figurativas. 

• Agrupar organismos invertebrados ou vertebrados de acordo com 

características dadas e que estejam denotadas em descrições e 

representações figurativas. 

• Agrupar organismos vertebrados (aves, mamíferos, répteis, anfíbios e 

peixes) de acordo com características do seu revestimento. 

• Explicar as características do corpo ou do comportamento de 

determinados seres vivos que os ajudam a viver em seus ambientes - 

por exemplo, as estruturas de alimentação, comportamentos de proteção 

e predação, comportamento social, mimetismo, etc. 

• Comparar o desenvolvimento pré-natal de diferentes animais: dentro do 

corpo das mães (nos mamíferos e alguns répteis) e dentro de ovos (em 

aves, insetos, etc.). 

• Reconhecer as sementes como estruturas encontradas nos frutos que 

servem para a reprodução dos vegetais. 

• Comparar animais e vegetais quanto à obtenção de alimentos, 

reconhecendo os vegetais como seres vivos que fabricam seu próprio 

alimento e os animais como dependentes de outros seres vivos para sua 

alimentação. 

• Reconhecer que quase todo alimento (exceto o sal), utilizado pelo ser 

humano ou outro animal, tem origem nos vegetais. 

• Identificar ervas e árvores a partir de representações figurativas 

acompanhadas de descrições. 

• Localizar raiz, caule, folhas e flores ou frutos em representações figurativas 

de vegetais reais. 

• Localizar informações num texto. 

• Relacionar uma informação identificada no texto com outras oferecidas no 

próprio texto ou em outro (s) texto (s). 

• Depreender de uma informação explícita outra afirmação implícita no texto. 

• Relacionar uma informação identificada no texto com outras pressupostas 

pelo contexto. 

• Identificar o tema/tópico central de um texto. 

 

 

 

• Reforçar a noção de temporalidade e entender as sequências históricas.  

• Compreender a formação política do mundo.  
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História 

• Compreender a diversidade religiosa e a origem das principais religiões do 

mundo. 

• Compreender os diferentes tipos de relações sociais e as relações de 

poder.  

• Perceber as consequências sociais dos eventos históricos para os dias 

atuais. 

• Associar o avanço comercial com a diversidade e interação das 

sociedades.  

• Refletir sobre os múltiplos tipos de tecnologia e suas consequências ao 

longo da história. 

• Refletir sobre a mudança de pensamento de uma sociedade e suas 

consequências.  

• Compreender o desenvolvimento contínuo, intenso, mas gradativo dos 

eventos históricos 

• Compreender os impactos da colonização na formação do povo brasileiro.  

• Pensar sobre a formação cultural em meio aos acontecimentos econômicos 

e políticos.  

• Refletir sobre as relações de poder. 

• Perceber a influência africana e indígena na cultura brasileira. 

• Compreender as relações lógicas entre os diferentes ciclos 

econômicos.  

• Debater sobre os abusos da exploração dos recursos naturais.  

• Refletir sobre os abusos de poder político e econômico. 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

• Compreender a formação do povo brasileiro. 

• Identificar os fatores de crescimento e distribuição da população brasileira 

pelo território. 

• Reconhecer, identificar e valorizar os elementos das várias culturas que 

formam o povo brasileiro para entender a própria identidade. 

• Compreender a organização do espaço urbano e rural. 

• Conhecer as principais características dos espaços rural e urbano no Brasil 

e verificar como eles estabelecem relações entre si e como se 

complementam na organização do espaço geográfico. 

• Reconhecer as regiões brasileiras e identificar suas diferenças e que cada 

região tem a sua identidade própria. 

• Comparar os diferentes tipos de regionalização do território brasileiro. 

• Reconhecendo as principais características do Centro-Sul e os aspectos 
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que caracterizam seu dinamismo econômico. 

• Compreendo o intenso desenvolvimento industrial urbano e suas 

consequências ambientais – degradação ambiental. 

• Identificar a região geoeconômica do Nordeste, suas características e 

contrastes que marcam os aspectos naturais, econômico e populacionais 

dessa região. 

• Reconhecer as sub-regiões do Nordeste, observando os contrastes entre a 

Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte. 

• Compreender o processo de ocupação e povoamento da região 

Amazônica. 

• Identificar as várias atividades que têm causado a destruição da Floresta 

Amazônica. 

• Reconhecer os vários aspectos que caracterizam a biodiversidade da 

Floresta Amazônica. 

 

 

Educação Física 

• Vivenciar a prática dos fundamentos do handebol. 

• Conhecer e executar as regras do handebol. 

• Desenvolver o espírito de equipe. 

• Trabalhar a socialização, a inclusão e organização. 

• Aperfeiçoar a coordenação motora. 

• Vivenciar na prática as regras do futsal. 

• Conhecer e executar as regras do futsal. 

• Trabalhar a autonomia. 

•Vivenciar a prática dos fundamentos do basquetebol. 

• Conhecer e executar as regras do basquetebol. 

• Aperfeiçoar a coordenação motora, ritmo, percepção espacial e resistência 

cardiorrespiratória dos alunos. 

• Reconhecer as brincadeiras antigas como manifestações culturais. 

• Recriar brincadeira a partir do que foi vivenciado. 

• Socializar e incluir. 

 

 

 

Arte 

 

• Produzir e compreender os principais elementos da linguagem visual, 

ponto, linha, plano e volume através da arte geométrica. 

•Trabalhar produção fotográfica e Identidade Cultural. 

• Compreender a evolução dos estilos de arte através da História. 

• Produzir curtas-metragens. 

• Produzir e contextualizar matrizes culturais e musicais brasileiras.                                                                
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Inglês 

 

• Reconhecer as funções sociocomunicativas em um texto.  

• Localizar informações específicas no texto. 

• Estabelecer elos coesivos em gêneros textuais diferente 

•Identificar os vários significados expressos na constituição léxico-gramatical 

de um texto. 

•Identificar o uso adequado do Presente Simples e do Presente Contínuo em 

textos diversos. 

• Identificar o uso adequado do Passado Simples em textos diversos.  

• Reconhecer o uso adequado das palavras (words) em textos diversos. 

• Reconhecer o uso adequado dos advérbios em textos diversos. 

 

 

 

 

8º ANO 

COMPONENTE OBJETIVOS 

 

Língua Portuguesa 

• Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

• Localizar informações explícitas e implícitas em um texto identificando o 

conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

• Reconhecer a narrativa mítica como gênero do narrar em suas 

especificidades, inclusive das relações coesivas recorrentes desse gênero. 

• Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.  

• Reconhecer o texto expositivo: intenções, constituição composicional, 

recursos linguísticos e recursos composicionais. 

• Reconhecer as características sociocomunicativas próprias dos textos 

argumentativos e próprias dos textos persuasivos como os anúncios 

publicitários. 

• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

• Identificar a tese de um texto.  

• Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-

la.  

• Localizar informações explícitas e implícitas em um texto.  

• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  
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• Identificar o tema de um texto.  

• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 

notações. 

 

 

 

Matemática 

• Analisar e distinguir os conjuntos numéricos, tais quais as suas relações de 

inclusão. 

• Reconhecer, representar e efetuar operações com os números Reais, na 

sua forma de fração e decimal. 

• Efetuar cálculos de Potências de base Real. 

• Reconhecer e simplificar expressões com o auxílio das propriedades das 

potências. 

• Definir um quadrado perfeito. Identificar a Radiciação como operação 

inversa da Potência. 

• Efetuar cálculos com raízes exatas e raízes quadradas por aproximação. 

• Revisar equações do 1ºgrau. 

• Elaborar e resolver situações que envolvam cálculo de valor numérico. 

• Reconhecer um monômio e o polinômio. 

• Efetuar cálculos com monômios e polinômios. 

• Analisar formas geométricas e efetuar cálculos de áreas planas. 

• Reconhecer formas sólidas e calcular volume de prismas. 

• Reconhecer um produto notável. 

•Calcular os produtos notáveis. 

• Fatorar polinômios pelos vários métodos. 

• Analisar as propriedades das circunferências e efetuar cálculo de área e 

perímetro. 

• Reconhecer uma relação entre grandezas diretamente proporcionais e 

inversamente proporcionais. 

• Construir o plano xOy. 

• Calcular sistemas pelos métodos de adição e substituição. 

• Demonstrar no gráfico a intersecção entre as retas. 

 

 

 

 

 

• Relatar as transformações físicas e psíquicas que ocorrem na puberdade.  

• Debater sobre os diferentes interesses 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.  
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Ciências 

 

• Examinar a importância do conhecimento e atitude no uso e escolha de 

métodos contraceptivos.  

• Pesquisar sobre gravidez na adolescência. 

• Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em relação aos seus 

filhos, no que tange às diferenças individuais, intelectuais, físicas, 

socioeconômicas, étnico racial, de gênero, de orientação sexual, de idade e 

culturais. 

• 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. 

• Destacar a atuação da seleção natural na modificação das espécies ao 

longo do tempo, dando ênfase às estratégias e estruturas reprodutivas. 

• 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.  

• 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.  
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• 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 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. 

• Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, propondo e 

analisando situações nas quais há alterações no seu funcionamento. 

• Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e 

sensoriais do corpo com base na análise de suas estruturas básicas e 

respectivas funções.  

• 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.  

• Selecionar lentes mais adequadas para correção dos defeitos regidos pelos 

princípios da óptica geométrica. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de 

povos, produtos e culturas. 

• Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos e influências na Europa e no mundo. 

• Explicar os movimentos e as rebeliões na América Portuguesa, articulando 

as temáticas locais aos processos ocorridos na Europa e nas Américas. 

• Identificar e contextualizar as especificidades e influência dos diversos 

processos de independência nas Américas. 

• Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da 

corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história 

política brasileira. 
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História 

•Explicar como se deu o processo de independência do Brasil e reconhecer 

os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnico-raciais 

na luta de independência 

•Descrever características do sistema político brasileiro do século XIX. 

 • Caracterizar economia cafeeira da segunda metade do século XIX; 

identificar semelhanças e permanências com a cultura canavieira; apontar 

condições favoráveis para o surto industrial do século XIX no Brasil. 

• Caracterizar aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do Segundo 

Reinado bem como o processo de crise da monarquia no Brasil. 

• Detectar os principais fatores que contribuíram para a Proclamação da 

República. Contrastar o trabalho escravo com o trabalho livre e comparar 

condições do trabalhador ao final do século XIX com o da atualidade. 

 

 

 

 

 

Geografia 

• Compreender as transformações ocorridas na superfície terrestre no 

decorrer da história geológica da Terra.  

• Identificar a dinâmica natural, responsável pela configuração atual da 

superfície terrestre quanto à distribuição dos continentes e oceanos. 

• Verificar as teorias que comprovam a movimentação dos continentes e 

oceanos na superfície terrestre ao longo de milhões de anos. 

• Identificar as grandes paisagens naturais que compõem a superfície 

terrestre. 

• Verificar que os seres humanos ocupam praticamente todas as paisagens 

existentes na superfície terrestre. 

• Perceber como o aperfeiçoamento das técnicas permitiu ao ser humano 

contornar as adversidades naturais e ocupar os ambientes mais hostis 

(desertos, montanhas, florestas). 

• Verificar como os impactos decorrentes das atividades humanas causam 

problemas ambientais. 

• Perceber a relação entre o aumento do consumo e o esgotamento dos 

recursos naturais.  

• Perceber a importância da construção de uma sociedade sustentável para 

garantir o futuro das próximas gerações. 

• Identificar as atitudes de um consumidor consciente. 

• Conhecer as desigualdades socioeconômicas existentes entre os países do 

mundo; - Identificar os aspectos que diferenciam os países desenvolvidos 

dos subdesenvolvidos. 

• Conhecer o IDH como um índice que possibilita medir o nível de 

desenvolvimento de um país. 
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• Compreender as origens históricas que contribuíram para o 

desenvolvimento e o subdesenvolvimento. 

• Compreender os entraves ao crescimento econômico dos países 

subdesenvolvidos, decorrentes da dependência econômica em relação aos 

países ricos. 

• Conhecer as razões que propiciaram o endividamento externo dos países 

subdesenvolvidos. 

• Verificar a disparidade no desenvolvimento tecnológico entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

• Conhecer duas diferentes maneiras de regionalizar o espaço geográfico da 

América. 

• Verificar que a América central é composta de uma pequena faixa de terra 

continental e também de várias ilhas. 

• Conhecer as principais características da rede hidrográfica do continente 

americano. 

• Compreender a distribuição desigual da população latino-americana pelo 

território.  

• Conhecer a dinâmica demográfica dos países da América Latina. 

• Perceber as pluralidades cultural existente entre os povos da América 

Latina decorrente da miscigenação entre os povos. 

• Verificar que, de modo geral, as populações latino-americanas possui baixa 

qualidade de vida. 

• Reconhecer como os fatores naturais e econômicos influenciaram na atual 

distribuição da população anglo-saxônica pelo território. 

• Identificar quais grupos étnicos participaram da composição étnico-cultural 

da população anglo-saxônica. 

• Verificar a elevada qualidade de vida da população da América Anglo-

Saxônica. 

• Reconhecer que a população anglo-saxônica também tem problemas 

sociais. 

 

 

 

Educação Física 

• Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao 

esporte, participando de forma consciente das modalidades propostas. 

•  Identificar as regras básicas de cada modalidade esportiva (handebol, 

voleibol, futsal e basquete). 

• Identificar as regras de cada modalidade esportiva em situações pré-

definidas. 

• Identificar os elementos técnicos (fundamentos) de cada modalidade 
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esportiva. 

• Identificar as formações táticas de cada modalidade esportiva (handebol, 

voleibol, futsal e basquete). 

•  Identificar os riscos de cada modalidade esportiva (handebol, voleibol, 

futsal e basquete). 

• Identificar os benefícios de cada modalidade esportiva (handebol, voleibol, 

futsal e basquete). 

• Identificar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

• Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

• Reconhecer a importância da hidratação antes, durante e após a prática 

esportiva. 

• Reconhecer a importância do vestuário adequado durante a prática 

esportiva. 

• Identificar as modalidades esportivas presentes no país, na região e na 

comunidade local. 

• Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

 

 

 

Arte 

 

• Entender a produção visual como produto cultural do sujeito à análise e ao 

entendimento. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas 

culturas, conhecendo, respeitando e observando sua constante mudança. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e 

fruição da produção visual. 

• Compreender a influência de estilos/movimentos ocidentais do século XX 

sobre produções visuais brasileiras. 

• Desenvolver a capacidade dede leitura e análise de elementos das artes 

visuais contextualizando-os nos movimentos artísticos do século XVIII ao XX. 

• Desenvolver a compreensão da diversidade artística e cultural. 

• Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e 

conhecimento estético, respeitando a própria produção e a de colegas. 

 

 

Inglês 

 

• Expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, levando-se em 

conta o contexto de acordo com o presente e o futuro em Inglês.  

• Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada, de forma 

colaborativa.  

• Compreender a importância da expansão da língua estudada e de suas 
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culturas no mundo: contexto histórico. 

• Conhecer e saber utilizar recursos tecnológicos digitais para produção e 

partilha de materiais informativos. 

• Reconhecer contextos e o uso da comparação utilizando o comparativo e o 

superlativo.  

 Identificar argumentos principais e evidências/exemplos que os sustentam. 

• Explorar ambientes virtuais de comunicação e informação que propiciem 

acesso a discussões, exposições de opinião, debates, entre outros. 

• Comunicar-se de forma clara, coerente e persuasiva na língua estudada 

utilizando o passado simples. 

• Perceber a importância e estabelecer relações semânticas entre itens 

lexicais na língua estudada em processos de compreensão e interpretação 

textual. 

• Reconhecer o papel da língua estudada no processo de comunicação entre 

diferentes povos e de difusão de culturas. 

• Desenvolver a compreensão de textos orais utilizando situações no 

passado. 

• Perceber a importância e estabelecer relações semânticas entre itens 

lexicais na língua estudada em processos de compreensão e interpretação 

textual de acordo com o passado simples. 

• Perceber como se dá a construção de identidades na contemporaneidade. 

• Conhecer e saber utilizar recursos tecnológicos digitais para produção e 

partilha de materiais informativos. 

 

 

9º ANO 

COMPONENTE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

• Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor 

de um texto. 

• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

• Compreender e refletir sobre o uso da língua em diferentes situações de 

interação. 

• Destacar a construção de sentidos poéticos, a interação entre linguagem 

verbal e não verbal e os recursos estilísticos presentes, especialmente, na 

linguagem dos poemas. 

• Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
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• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra ou expressão. 

• Entender como a junção de orações por meio de coordenação resulta no 

efeito de sentido e suas implicações.  

• Período composto por subordinação, com ênfase nas orações substantiva, 

tendo como objetivo ampliar a noção de modos de organização das frases. 

• Ampliar a noção de modos de organização das frases. Percebendo que a 

ordenação desse tipo de período contribui para percepção da necessidade 

de completude das frases e períodos. 

• Identificar o papel dos recursos de linguagem, a função do narrador, a 

construção das relações entre os quadros, sequências escolhidas para efeito 

de sentido. 

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 

ortográficos e/ou morfossintáticos 

• Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

•  Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa. 

• Ampliar da capacidade de leitura dos alunos, por meio da identificação da 

estrutura da mídia e dos textos nela publicados. 

• Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc. 

• Compreender a importância das orações adverbiais na construção e 

elucidação de informações na produção textual. 

• Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi 

produzido e daquelas em que será recebido. 

• Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao 

mesmo fato ou ao mesmo tema. 

• Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

•  Identificar a tese de um texto. 

• Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-

la. 

• Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

• Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc. 

. 
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Matemática 

• Reconhecer, representar e efetuar operações com os números Reais na 

sua forma de fração e decimal. 

• Efetuar cálculos de Potências de um número Real com expoente inteiro. 

• Analisar e calcular a Raiz enésima de um número Real. 

• Somar, subtrair, multiplicar, dividir e simplificar Radicais. 

• Rever equações do 1º grau e reconhecer/solucionar Equações do 2º grau 

por métodos de fatoração. 

• Efetuar cálculos utilizando a fórmula resolutiva das equações quadradas. 

• Calcular o valor do discriminante e identificar se a equação tem raízes reais 

• Aplicar o cálculo de solução das equações em problemas geométricos. 

• Definir função como relação de dependência e independência entre 

variáveis 

• Reconhecer uma equação polinomial do primeiro grau. 

• Calcular raízes das funções afins e construir seus gráficos. 

• Analisar o triângulo reto e calcular suas medidas, 

• Identificar uma função quadrada e suas propriedades. 

• Calcular raízes das funções do segundo grau e construir seus gráficos no 

plano orientado. 

• Analisar o sinal das funções quadradas. 

• Identificar uma figura espacial e calcular área e volume de prismas e 

cilindros. 

• Aplicar o teorema de Tales em situações problemas. 

 

 
 

 

 

 

 

Ciências 

 

• Localizar informações num texto.  

 • Relacionar uma informação identificada no texto com outras oferecidas no 

próprio texto ou em outro (s) texto (s).  

• Depreender de uma informação explícita outra afirmação implícita no texto.  

• Relacionar uma informação identificada no texto com outras pressupostas 

pelo contexto.  

• Identificar o tema/tópico central de um texto. 

• Compreender os conceitos básicos de química e de física a partir de suas 

aplicabilidades no cotidiano. 

•  Reconhecer a existência de matéria em vários estados físicos, a partir de 

textos ou ilustrações figurativas que apresentem diferentes regiões do globo, 

situações experimentais ou do cotidiano.  

• Explicar a utilização de determinados materiais na confecção de objetos 

considerando suas propriedades (condutibilidade elétrica e de calor, 
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transparência, isolamento térmico, resistência mecânica, etc).  

• Classificar materiais em miscíveis ou não em água em situações do 

cotidiano, experimentais ou da natureza.  

• Comparar a densidade de diferentes líquidos colocados em um mesmo 

recipiente.  

• Diferenciar misturas de reações químicas em situações do cotidiano.  

• Sequenciar algumas transformações de energia que ocorrem em 

equipamentos ou máquinas, tais como nos veículos, na iluminação, em um 

rádio ou, ainda, em usinas hidrelétricas, termelétricas, nucleares, etc. 

• Reconhecer fórmulas de moléculas de algumas substâncias comuns no 

meio ambiente e no cotidiano, tais como: água, gás carbônico, oxigênio, 

cloreto de sódio, glicose, metano, ácido sulfúrico e ácido clorídrico.  

• Identificar reações químicas de combustão como as reações em que os 

reagentes são sempre um combustível e oxigênio, os produtos incluem o 

gás carbônico, sempre com liberação de calor para o ambiente.  

• Reconhecer evidências de reações químicas (mudança de cor, formação 

de gás, etc.) em processos cotidianos ou experimentais, como a digestão, a 

queima de combustíveis, a formação de ferrugem, a oxidação de superfícies, 

etc.   

• Resolver problemas simples utilizando o conceito de velocidade média (v = 

distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo transcorrido no 

percurso), sem necessidade de mudanças de unidade e envolvendo 

situações reais.  

• Explicar, em situações-problema, as máquinas simples (abridor de latas, 

alavancas, tesoura, pinça, carrinho de mão, braços e pernas humanos) 

como dispositivos mecânicos que facilitam a realização de um trabalho. 

• Relacionar exemplos do cotidiano à utilização adequada de materiais 

condutores ou isolantes de calor ou eletricidade.  

• Relacionar as cores do arco-íris com a decomposição da luz solar ocorrida 

nas gotículas de água em suspensão na atmosfera ou por meio de um 

prisma.  

• Relacionar a cor dos objetos ou uso de roupas claras (no verão) e escuras 

(no inverno) com fenômeno resultante da absorção e da reflexão da luz.  

 

 

 

História 

• Relacionar as dinâmicas do capitalismo às suas crises, aos grandes 

conflitos mundiais e aos conflitos vivenciados na Europa. 

• Compreender as especificidades da Revolução Russa e seu significado 
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histórico; analisar a crise capitalista mundial de 1929; descrever e 

contextualizar a consolidação dos regimes totalitários. 

• Discutir a importância da participação da população negra na formação 

econômica, política e social do Brasil. 

• Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da República no Brasil. 

• Compreender o sistema oligárquico brasileiro da primeira república, 

efetivado por práticas clientelistas e identificar permanências dessas práticas 

políticas na atualidade. 

• Identificar as condições políticas que viabilizaram a vitória do movimento de 

1930. 

• Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do 

nazismo, a consolidação dos Estados totalitários e as práticas de extermínio. 

• Relacionar as dinâmicas do capitalismo às suas crises e o contexto da 

Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos. 

• Analisar e identificar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as 

tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e 

estadunidenses. 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

• Entender a globalização como um processo de integração cada vez mais 

efetiva do espaço geográfico mundial. 

• Verificar como o desenvolvimento das telecomunicações e dos meios de 

transporte, impulsionado pela revolução tecnocientífica, tem promovido a 

integração e o espaço geográfico. 

• Compreender que a distribuição das multinacionais alterou a participação 

de certos países na atual Divisão Internacional do Trabalho. 

• Reconhecer que o processo de globalização intensificou as redes e os 

fluxos por meio de uma projeção polar.  

• Identificar as vias marítimas e aéreas como as principais redes que 

promovem o intercâmbio de mercadoria entre os países do mundo. 

• Entender o sistema de fusos horários e as diferenças de horários na 

superfície-terrestre. 

• Identificar os principais blocos econômicos do mundo. 

• Conhecer o nível de integração de diferentes blocos econômicos. 

• Identificar as transformações ocorridas nos polos da economia mundial e 

suas áreas de influência estabelecidas na década de 1990. 

• Conhecer as principais características do Mercosul, da União Europeia, do 

Nafta e da Apec.  
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•Identificar os limites de fronteira que separam os territórios nacionais. 

• Reconhecer que os aspectos culturais é o que melhor caracteriza os 

diferentes grupos humanos. 

• Identificar a existência de movimentos nacionalistas no mundo. 

• Verificar que em diversos lugares do mundo existem conflitos em áreas de 

disputa por fronteira. 

• Conhecer os principais aspectos de conflito entre israelenses e árabes na 

Palestina; - Verificar a importância da ONU na geopolítica mundial.  

• Verificar as principais características do relevo, hidrografia, clima e 

vegetação do continente europeu. 

• Conhecer os principais aspectos populacionais da Europa. 

• Analisar as características relacionadas à elevada qualidade de vida da 

população europeia.  

• Analisar algumas consequências do processo de envelhecimento da 

população europeia. 

• Conhecer as diferentes maneiras de se regionalizar o continente 

americano. 

• Verificar as principais características de relevo, hidrografia, clima e 

vegetação da África. 

• Verificar as principais características do processo de urbanização dos 

maiores centros urbanos da África. 

• Verificar as principais características relacionadas à baixa qualidade de 

vida da população da África.  

• Verificar as principais características do acelerado crescimento 

demográfico africano. 

• Conhecer a divisão regional do continente asiático. 

• Verificar as principais características do relevo, hidrografia, do clima e da 

vegetação dão continente asiático. 

• Conhecer os aspectos populacionais de destaque na Ásia. 

• Localizar a Oceania no espaço geográfico, assim como identificar os 

arquipélagos que a compõem. 

• Verificar as principais características naturais da Oceania, como relevo, 

hidrografia, clima e vegetação. 

• Compreender a relação entre o processo de colonização da Oceania e o 

massacre dos povos nativos. 

• Perceber os contrastes socioeconômicos existentes na população dos 

países da Oceania. 

• Reconhecer a biodiversidade presente nas regiões polares. 
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•Perceber que as atividades econômicas do ártico são baseadas nem suas 

potencialidades naturais. 

 

 

 

Educação Física 

• Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao 

esporte, participando de forma consciente das modalidades propostas. 

•  Identificar as regras básicas de cada modalidade esportiva (handebol, 

voleibol, futsal e basquete). 

• Identificar as regras de cada modalidade esportiva em situações pré-

definidas. 

• Identificar os elementos técnicos (fundamentos) de cada modalidade 

esportiva. 

• Identificar as formações táticas de cada modalidade esportiva (handebol, 

voleibol, futsal e basquete). 

. •  Identificar os riscos de cada modalidade esportiva (handebol, voleibol, 

futsal e basquete). 

• Identificar os benefícios de cada modalidade esportiva (handebol, voleibol, 

futsal e basquete). 

• Identificar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

• Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

• Reconhecer a importância da hidratação antes, durante e após a prática 

esportiva. 

• Reconhecer a importância do vestuário adequado durante a prática 

esportiva. 

• Identificar as modalidades esportivas presentes no país, na região e na 

comunidade local. 

• Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

 

 

 

Arte 

 

• Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em espaço 

bidimensional e tridimensional em diferentes possibilidades expressivas. 

• Identificar profissões que envolvem o universo artístico. 

• Reconhecer influências da ciência e da tecnologia sobre produções visuais 

do século XX. 

• Reconhecer diferentes tipos de obra de arte e suas características próprias, 

e compreender tendências artísticas do século XX. 

• Compreender manifestações artísticas em diversos continentes e sua 

influência na arte realizada no Brasil. 

• Perceber desdobramentos no cenário mundial de novas tecnologias digitais 
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relacionadas à arte. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos de artes 

visuais, contextualizando-os em movimentos artísticos do século XX até os 

dias atuais. 

• Desenvolver um pensamento reflexivo sobre a realidade a partir da análise 

crítica, da pesquisa e investigação do objeto artístico contextualizado. 

• Compreender o universo poético da linguagem visual. 

• Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de 

busca pessoal e ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a 

emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir 

produções artísticas. 

• Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e 

conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas. 

• Relacionar os elementos da linguagem visual às produções históricas e 

imagens cotidianas. 

• Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos 

diversos em Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), de modo que os 

utilize nos trabalhos pessoais, identifique-os e interprete-os na apreciação e 

contextualizá-los culturalmente. 

• Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a cultura produzida 

pela humanidade; respeite e valorizar a diversidade cultural e perceber a arte 

como linguagem expressiva estética e comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

 

• Expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, levando-se em 

conta o contexto do outro e do grupo. 

• Desenvolver a habilidade de escrita na língua estudada, de forma 

colaborativa, baseando-se em leitura e conhecimento prévios. 

• Compreender a importância da expansão da língua estudada e de suas 

culturas no mundo: contexto histórico. 

• Conhecer e saber utilizar recursos tecnológicos digitais para produção e 

partilha de materiais informativos. 

• Reconhecer contextos de expressão de recomendações, necessidades, 

obrigações e possibilidades. 

• Identificar argumentos principais e evidências/exemplos que os sustentam. 

• Compreender a importância da expansão da língua estudada e de suas 

culturas no mundo: contexto histórico. 

• Explorar ambientes virtuais de comunicação e informação que propiciem 
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acesso a discussões, exposições de opinião, debates, entre outros. 

• Comunicar-se de forma clara, coerente e persuasiva na língua estudada, 

partindo de uma escuta ativa e acolhedora no que concerne a diferentes 

percepções de mundo. 

• Perceber a importância e estabelecer relações semânticas entre itens 

lexicais na língua estudada em processos de compreensão e interpretação 

textual. 

• Reconhecer o papel da língua estudada no processo de comunicação entre 

diferentes povos e de difusão de culturas. 

• Conhecer e saber utilizar recursos tecnológicos digitais para produção e 

partilha de materiais informativos. 

• Desenvolver a compreensão de textos orais e multimodais de cunho 

argumentativo. 

• Perceber a importância e estabelecer relações semânticas entre itens 

lexicais na língua estudada em processos de compreensão e interpretação 

textual. 

• Perceber como se dá a construção de identidades na contemporaneidade. 

• Conhecer e saber utilizar recursos tecnológicos digitais para produção e 

partilha de materiais informativos. 
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11.PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
 
 Pedagógicos  

 
1. Elevar o índice de 
aprovação dos 
estudantes  
2. Diminuir 
gradativamente o 
número de estudantes 
aprovados no regime de 
dependência.  
3. Estabelecer uma 
convivência de no 
âmbito escolar pautada 
na cultura de paz.  
4. Favorecer a prática 
interdisciplinar.  
5. Tornar a prática 
pedagógica mais 
atrativa.  
6. Incentivar o gosto 
pela leitura em nossos 
estudantes.  
 

1.1 – Fortalecer a coordenação 
pedagógica com prévio 
planejamento dos encontros 
semanais.  
1.2 – Promover trocas de 
experiências, nas coordenações 
pedagógicas, entre professores, 
direção, orientação 
educacional e sala de recursos 
para o enriquecimento da 
prática docente.  
1.3 – Promover, a cada 
bimestre, discussão junto ao 
Corpo Docente para 
estabelecer estratégias de 
reforço escolar, voltadas aos 
estudantes com dificuldade de 
aprendizagem.  
1.4 – Estabelecer nas 
Coordenações Pedagógicas 
encontros visando o 
planejamento de estratégias de 
Recuperação ao longo do 
processo.  
1.5 – Promover no decorrer do 
ano letivo a participação em 
eventos Socioculturais fora do 
ambiente escolar. 
1.6- Melhorar/redefinir/ 

- Planejamento das 
coordenações  
- Elaboração coletiva 
do calendário de 
atividades escolares.  
- Analise bimestral do 
desempenho dos 
estudantes por 
disciplina. 
- Coordenação 
individual com 
professores para 
traçar estratégias de 
recuperação e/ou 
intervenções (quando 
evidenciado grande 
número de notas 
baixas). 
 

- Reunião Semanal 
Coordenação e Direção.  
- Avaliação feita pelos 
docentes em coordenação.  
- Resultado do desempenho 
escolar dos estudantes.  
- Acolhimento das críticas 
da comunidade. 
 

- Coordenadores  
- Direção 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  

No decorrer do 
ano letivo. 
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modificar a forma de avaliação 
dentro das perspectivas e 
diretrizes da SEEDF. 
2.1 – Estabelecer com cada 
disciplina metas de avanço na 
aprovação bimestral.  
2.2 - Estabelecer nas 
Coordenações Pedagógicas 
encontros visando o 
planejamento de estratégias de 
Recuperação ao longo do 
processo.  
2.3 - Promover a cada bimestre 
discussão junto ao Corpo 
Docente para estabelecer 
estratégias de reforço escolar 
voltado aos estudantes com 
dificuldade de aprendizagem  
3.1- Planejamento junto ao SOE 
de atividades (palestras, 
encontros, eventos, 
atendimentos individuais e 
coletivos) que aconteçam 
durante todo o ano letivo com 
temas atuais e de interesse do 
coletivo.  
3.2 – Promover momentos de 
lazer, cultura e sociabilização 
para os estudantes no decorrer 
do ano letivo.  
3.3 – Buscar no início do ano 
parcerias no sistema de ensino 
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e em outros órgãos do GDF e 
ou ONGs para promover ações 
de enfrentamento à violência.  
3.4 – Buscar junto ao Batalhão 
Escolar o monitoramento da 
nossa escola.  
3.5 – Buscar parceria junto ao 
Conselho Tutelar. 
4.1 – Fortalecer a coordenação 
pedagógica, implementando 
discussões e estudos que 
possibilitem a prática 
contextualizada e 
interdisciplinar a serviço da 
inclusão de todos.  
4.2 – Promover no decorrer do 
ano a participação em eventos 
socioculturais fora do ambiente 
escolar.  
4.3 – Promover durante as 
coordenações a discussão 
acerca da prática 
interdisciplinar e dos Projetos 
da Parte Diversificada (PD).  
4.4 – Envolver todas as 
disciplinas na preparação de 
eventos escolares no decorrer 
do ano letivo, levando em 
consideração os conteúdos e 
habilidades a serem 
trabalhadas.  
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 Administrativos  
 
1. Incentivar a 
participação da 
comunidade nas 
atividades escolares.  
2. Favorecer uma 
atitude sustentável 
no ambiente escolar.  
3. Otimizar o fluxo de 
trabalho na escola.  
4. Investir no 
fortalecimento das 
relações 
interpessoais.  
5. Investir na 
melhoria das 
Instalações físicas da 
escola.  
 

 
 
 
1.1. Proporcionar a participação 
de alunos na reunião bimestral de 
pais por meio de exposições, 
apresentações e outros.  
1.2 – Discutir e traçar estratégias 
de fortalecimento da APM.  
1.3 – Convocar pais no decorrer 
do ano letivo, para atendimento 
individual com a direção, SOE, 
professores e coordenação, 
sempre que se observar 
necessário.  
1.4 – Promover almoços e 
encontros de convivência com os 
membros da comunidade escolar 
no decorrer do ano letivo, 
observando datas comemorativas 
e/ou dias letivos temáticos.  
2.1 – Discutir e fortalecer ações de 
reciclagem e reaproveitamento de 
recursos.  
2.2 – Discussão com os estudantes 
acerca do reaproveitamento de 
objetos usados e realização de 
bazares para captação de recursos 
em datas a serem acordadas com 
o grupo.  
3.1 – Fazer contatos telefônicos 
antes das reuniões com pais de 

 
 
 
- Elaboração coletiva 
do calendário de 
reuniões. 
- Estabelecimento dos 
temas dos encontros 
bimestrais com pais e 
dos Dias Letivos 
Temáticos.  
- Preparação de 
bilhetes e chamadas 
pelo FACEBOOK  
- Reuniões periódicas 
de avaliação com 
Professor 
Conselheiro, turma e 
SOE. 
- Contratação de 
serviços de reparos 
para os reparos 
emergenciais, com 
verbas da APM e/ou 
PDAF. 
 

 
 
 
- Reunião Semanal com a 
Coordenação e Direção.  
- Avaliação feita pelos 
docentes em coordenação.  
- Acolhimento das críticas 
da comunidade. 
- Consulta a comunidade 
por meio de formulários e 
questionários. 
- Avaliação das reuniões. 
 

 
 
 
- Direção  
- Coordenação  
- Secretaria  
- Parceria  
- Professores  
- CREPPC  
- Professores 
readaptados  
- Membros do 
Conselho Escolar  
- Servidores  

 
 
 
No decorrer do 
ano letivo. 
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alunos que apresentem alguma 
necessidade maior de 
acompanhamento.  
3.2 – Fazer levantamento da 
frequência de pais nas reuniões e 
estabelecer contato com pais 
ausentes. 
3.3 – Buscar uma forma de 
comunicação via Internet com os 
pais.  
3.4 – Incentivar a participação dos 
estudantes na página do Facebook 
da escola.  
4.1- Envolver todos os professores 
na preparação de eventos 
escolares no decorrer do ano 
letivo, levando em consideração 
os conteúdos e habilidades 
correlacionados com o evento.  
4.2 - Realizar reuniões semanais 
de planejamento e avaliação com 
os membros da equipe gestora e 
coordenadores.  
5.1 – Promover o reconhecimento 
do esforço e da criatividade dos 
membros da equipe escolar na 
realização de seu trabalho.  
5.2 – No decorrer do ano criar 
espaço e condições para 
momento de confraternização 
entre os membros da comunidade 
escolar em todos os segmentos: 
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pais, profissionais da escola, 
estudantes e colaboradores.  
5.3 – Incentivar e apoiar a 
realização da comemoração da 
Conclusão do Ensino Fundamental 
das turmas do 9º ano.  
5.4 – Promover a Amostra de 
Talentos da comunidade escolar.  
5.6 – Promover pequenos reparos 
sempre que necessário.   

 
 Financeiros 
 
1. Revitalização das 
contas da APM.  
2. Utilizar os recursos 
do PDAF de forma 
otimizada.  
3. Investir na 
modernização de 
recursos de vídeo e 
áudio.  
 

 
 
 
1.1 - Melhorar a arrecadação da 
APM em relação ao ano anterior. 
1.2 – Realizar bazares, rifas e 
sorteios para captação de 
recursos em datas a serem 
acordadas com o grupo.  
1.3 - Promover almoços e 
encontros de convivência com os 
membros da comunidade escolar 
no decorrer do ano letivo, 
observando datas comemorativas 
e dias letivos temáticos.  
1.4 - Divulgar para a comunidade 
a prestação de contas dos 
recursos da APM. 
1.5- Dar continuidade e apoiar a 

 
 
 
- Procedimento 
padronizado do uso 

da verba do PDAF; 
- Reunião para 
deliberação das 
prioridades; 
- Procedimento de 
tomada de preço; 
- Investimento da 
verba. 

 
 
 
- Reunião com membros do  
- Conselho escolar  
- Escuta as críticas da 
comunidade  
- Tomada de contas pela 
UNIAG/CREPPC 

 
 
 
Direção  
Conselho Escolar  
Contador  
 

 
 
 
No decorrer do 
ano Letivo  
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iniciativa de venda de papeis e 
garrafas para reciclagem.  
2.1 – Promover ampla discussão 
para criação do Plano de Aplicação 
dos Recursos do PDAF.  
2.2 – Promover melhorias quando 
da liberação das verbas conforme 
o apontado pelo Plano de 
Aplicação.  
3.1 – Aquisição de televisores para 
as salas de aula que ainda não 
tem. 
 

 
 
 De Resultados 

Educacionais 
 
1. Planejamento das 
avaliações para a 
aprendizagem 
 
2. Critérios de 
avaliação 
 
3. Dependência 
 
4.  Avaliação da PP 
 

 
 
1.1 -  Definir os objetivos de 
aprendizagem que serão 
trabalhados durante o ano letivo. 
1.2 - Promover ao longo do 

bimestre, discussão junto ao 

Corpo Docente, estratégias de 

intervenções voltadas aos 

estudantes com dificuldade de 

aprendizagem. 

1.3 - Estabelecer nas 
Coordenações Pedagógicas 
encontros visando o planejamento 
de estratégias de recuperação/ 
intervenções ao longo do 
processo ensino-aprendizagem. 
1.4 - Planejar, organizar e 
desenvolver atividades que 

 
 

- Implantação no 
início e ao longo do 
ano letivo pela 
Supervisão 
Pedagógica, pelos 
Coordenadores 
Pedagógicos e Direção 
com participação de 
toda comunidade 
escolar.  
- Planejamento nas 
coordenações 
pedagógicas. 
 

 
 
- Reunião Semanal 
Coordenação e Direção.  
- Avaliação feita pelos 
docentes em coordenação.  
- Resultado do desempenho 
escolar dos estudantes.  
- Resultado da frequência 
escolar dos estudantes. 
- Acolhimento das críticas 
da comunidade. 
 

 
 
- Direção  
- Coordenação  
- Secretaria  
- Parceria  
- Professores  
- SOE  
- Professores 
readaptados  
- Membros do 
Conselho Escolar  
- Servidores 

 
 
No decorrer do 
ano letivo 
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contemplem o projeto 
interventivo na escola. 
2.1 – Aplicar testes, exames, 
entrevistas e outras estratégias 
que possibilitem mapear as 
fragilidades e potencialidades dos 
estudantes. 
2.2 – Realizar projetos 
interventivos, reagrupamentos e 
outro procedimento a fim de 
intervir e acompanhar os avanços 
das aprendizagens do estudante. 
2.3- Diversificar as estratégias de 
avaliação a fim de alcançar as 
diferenças de aprendizagem de 
cada estudante. 
2.3- Potencializar os dados 
oriundos da avaliação diagnóstica, 
do conselho de classe e demais 
reuniões pedagógicas a fim de 
nortear o trabalho e a prática 
pedagógica da escola ao longo de 
todo ano letivo. 
2.4 – Verificar a frequência dos 
estudantes a fim de minimizar a 
evasão escolar (contato com a 
família para verificar o motivo).  
Em alguns casos, se necessário, 
encaminhar ao Conselho Tutelar. 
3.1 – Orientar e supervisionar as 
estratégias, procedimentos, 
intervenções e avaliações no 
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decorrer da realização do regime 
de dependência a fim de 
assegurar tempos e espaços de 
reposição dos conteúdos 
curriculares ao longo do ano.   
4.1- Oportunizar reuniões de 
avaliação bimestrais 
especificamente para avaliação da 
aplicação da Proposta Pedagógica.  
4.2 - Valorizar o Conselho Escolar 
como instância de atuação dos 
diversos segmentos escolares.  
 

 
 
 Participativa 
 
 
 
 
 

 

 
 
Estimular o protagonismo dos 
estudantes, ressaltando a 
importância da participação nos 
projetos da escola, grêmio 
estudantil, conselho escolar, 
conselho de classe (representante 
de turma), bem como, estimular a 
comunidade escolar a participar e 
atuar de forma incisiva na 
promoção/ troca de ideias e no 
estímulo social e cultural.  
 
 
 
 
 
 

 
 

- Estabelecimento de 
encontros bimestrais 
e nos dias letivos 
temáticos com a 
comunidade escolar. 
- Reuniões periódicas 
com professor 
conselheiro, turma, 
coordenação e SOE. 
- Reuniões com o 
conselho escolar 
quando necessário. 
 
 

 
 
- Ao longo de todo ano 
letivo. 

 
 
- Direção  
- Coordenação   
- Parceria  
- Professores  
- SOE  
- Membros do 
Conselho Escolar  
- Servidores 
- Comunidade 
escolar 

 
 
No decorrer do 
ano letivo 
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 De Pessoas 
 

 

1.1- Estimular a formação 
continuada de todos os 
profissionais envolvidos na 
comunidade escolar.  
1.2- Estabelecer e promover o 
envolvimento dos diversos 
segmentos da escola na 
construção coletiva da PP. 
1.3 – Promover a integração entre 
a escola e a comunidade escolar.  
1.4 - Promover palestras que 
estimulem o crescimento 
profissional de professores e 
servidores.  
1.5 – Propor palestras por área de 
conhecimento a fim de 
aperfeiçoar e estimular práticas 
inovadoras.  
1.6- Suprir com abertura de 
carência nas instâncias devidas, as 
pendências de longa duração, e 
com a entrada em sala de 
coordenadores, para as 
pendências de curta duração.  
1.7- Elaborar um projeto no qual 
ao longo do ano todos os 
profissionais da unidade escolar 
possam ser valorizados e 
reconhecidos.  
 
 

 

- Planejamento 
constante ao longo do 
ano letivo pela 
Supervisão 
Pedagógica, 
Coordenadores 
Pedagógicos, Direção, 
Equipe de Orientação 
Educacional e 
professores; 
- Atendimento aos 
pais (individual ou 
coletivo); 
- Elaboração coletiva 
da PP nas 
coordenações 
pedagógicas; 
- Realização de 
palestras; 
- Contratação de 
professores. 
 
 

 
Ao longo do ano letivo. 

 
- Direção  
- Coordenação   
- Supervisor 
- Professores  
- SOE  
- Membros do 
Conselho Escolar  
- Servidores 
- Comunidade 
escolar 
 

 
No decorrer do 
ano letivo 
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12.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

O acompanhamento e a avaliação são de fundamental importância em cada uma das 

etapas de construção e da manutenção da Proposta Pedagógica. Por isso, a PP tem sido 

avaliado constantemente. Isto ocorre, pois, por meio da análise de onde estamos, aonde 

queremos chegar e como podemos organizar e estabelecer nossos e novos objetivos. 

Dessa forma, ao finalizar a escrita da PP, é necessário analisar o que foi realizado e o 

que será necessário fazer para que os objetivos da comunidade escolar sejam alcançados. 

Ressalta-se que a PP é um documento que busca retratar a escola e sua realidade, 

sendo que, mudanças ocorrem o tempo todo e é de fundamental importância retomar as 

discussões sobre os objetivos e metas e rever com o corpo docente os procedimentos e 

planejamentos pedagógicos na perspectiva de avaliar sempre todo o contexto escolar e buscar 

melhoria na educação e no fazer pedagógico. Por isso, é durante estas discussões e diálogos 

que se constrói uma nova Proposta Pedagógica para assim tentar alcançar uma escola pública 

de qualidade. 

Além do diálogo constante e semanal nas coordenações, sempre que possível nos 

dias reservados aos Dias Letivos Temáticos com a comunidade a direção tem sempre um 

diálogo aberto com a comunidade na oportunidade de avaliar, criticar e sugerir os diversos 

segmentos da escola, objetivando a construção de uma escola melhor.  A coleta destes dados é 

feita através de questionários envolvendo toda a comunidade escolar. 

Diante disso, no questionário para a construção da PP, também foi colocado em 

questão a avaliação dos diversos segmentos da escola. 

Como você avalia as dependências da escola? 

 

 

2 

11 

2 1 

20 

27 

13 

27 

35 

21 
19 

25 

2 1 

14 

3 
0 0 

10 

1 

Salas de aula Cantina Banheiros Pátio 

Não sei Excelente Bom Regular Ruim 
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Como você avalia o atendimento da escola? 

 

 
 

 

Esses dados são importantes para que todos os segmentos da escola possam ser 

avaliados e analisados e, ao mesmo tempo, criar instrumentos e estratégias nos diversos pontos 

que possam ser melhorados e, consequentemente, permear ações que contribuam na melhoria 

do ambiente escolar. 
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12 
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2 
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3 

20 
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22 
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5 5 5 
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1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Não sei Excelente Bom Regular Ruim 
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13. PROJETOS 

 

Para o melhor atendimento de todos os alunos do CEF 405, práticas pedagógicas 

diferenciadas são implementadas para atender as diversas necessidades e ritmos de 

aprendizagem dos alunos, com a utilização adequada de recursos didáticos e tecnologias 

educacionais. Nesse sentido, os projetos surgem na ação pedagógica como recursos capazes de 

promover vários benefícios aos alunos. 

 

Projetos/ 2019: 

 

 Educação Sistêmica; 

 Assembleia Escolar; 

 Hora Cívica Cidadã; 

 Projeto Prevenção e Combate ao Bullying na Escola; 

 Cinema na Escola; 

 Diversidade Cultural; 

 Água Fonte de Vida; 

 Projeto de Incentivo à Leitura: “Ler é mais do que decifrar palavras...”; 

 JICEF; 

 Relações Interpessoais na Escola; 

 Inclusão, intervenção, mediação e prevenção; 

 Cantando na Esc@la; 

 Lógica Matemática: “Brincando de pensar”. 

 Feira de Arte Contemporânea do CEF 405 Sul (FACEF 405 SUL) 
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Progestão: como promover a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da 

escola? Módulo III/ Juliane Corrêa Marçal, José Vieira de Sousa; coordenação geral Maria 

Aglaê de Medeiros Machado – Brasília: CONSED- Conselho Nacional de Secretaria de 

Educação, 2001.  

 

Martins, Ricardo Chaves de Rezende 

Progestão: como gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola? Módulo VII/ Ricardo 

Chaves de Resende Martins, Rui Rodrigues Aguiar; coordenação geral Maria Aglaê de 

Medeiros Machado- Brasília; CONSED- Conselho Nacional de Secretaria de Educação, 

2001.  

 

  Marçal, Juliane Corrêa  

Progestão: como gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola? Módulo III/Ricardo 

Chaves de Resende Martins, Rui Rodrigues Aguiar; coordenação geral Maria Aglaê de 

Medeiros Machado- Brasília; CONSED- Conselho Nacional de Secretaria de Educação, 

2001.  
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15. ANEXOS 

 

ANEXO A: EDUCAÇÃO SISTÊMICA 

 

Apresentação 

A Educação Sistêmica tem sua origem no trabalho do alemão Bert Hellinger que se 

formou em teologia e em pedagogia e trabalhou 16 anos como membro de uma ordem 

missionária católica entre os Zulus na África do Sul. Em seu trabalho com as pessoas e com as 

relações humanas ele pôde perceber que havia leis naturais que atuavam nos relacionamentos 

humanos que independem de nossas vontades. 

 De acordo com Bert Hellinger existem três ordens do amor ou leis naturais que 

atuam nos relacionamentos humanos: 

 

1) Ordem/Hierarquia: 

Na Hierarquia ninguém pode tomar o lugar do outro. A ordem é sempre dos mais 

antigos para os mais novos. Não se pode inverter a ordem na família e os mais novos não devem 

tomar a si as dores dos mais antigos. Isso enfraquece os antecessores. A desordem assim 

estabelecida traz desequilíbrio e doenças.  

 

2) Pertencimento: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Educação Sistêmica 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais ensino fundamental 

Número de estudantes Atendidos: Todos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala dos professores, Sala do 

Serviço de orientação escolar, salas de aula e pátio da escola. 

Período de Execução: Ao longo do ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: Emanuelle e Léia. 
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Perpetuado pelos vínculos afetivos, por amor profundo, cada clã ou grupo familiar 

exige que todos os seus membros tenham o mesmo direito de pertencer. Dessa forma, todos 

fazem parte e todos tem um lugar. 

 

3) Equilíbrio:  

Equilíbrio é restabelecido quando o sistema fica estável e quando o dar e o receber se 

equilibram. 

A partir das leis naturais que regem os relacionamentos humanos diversos educadores 

começaram a aplicar essas leis nas escolas. A professora alemã Mariane Franke- Gricksh foi 

uma precursora da Educação Sistêmica, ela desenvolveu um olhar e uma postura diferenciada 

para com seus alunos, que consistia em olhar cada aluno com os pais deles, independente da 

presença física. Esse olhar dos alunos com seus pais possibilitou que Marianne fosse facilitadora 

no sentido de ajudar cada aluno a resgatar a força de seus pais.Franke percebeu que quando os 

alunos concordavam com seus pais em seus corações, eles obtinham a força deles e isso fez 

com que os alunos melhorassem sua autoestima, as médias escolares e os relacionamentos 

dentro da sala de aula. 

Dessa forma, a Educação Sistêmica busca resgatar a força e a concordância com os 

nossos pais, que em um nível mais profundo resulta na concordância com nós mesmos, com 

quem somos, e, disso resulta a força. 

Outra colaboração importante da Educação Sistêmica é a possibilidade de trabalhar 

com a postura pessoal/profissional através das leis naturais que regem os relacionamentos 

humanos, que facilita intervenções que solucionam problemas relacionados a comunidade 

escolar.  

Esse projeto visa o resgate da força de cada um da comunidade escolar, bem como o 

desenvolvimento de uma postura através da disseminação do conhecimento das Leis naturais 

que atuam nos relacionamentos humanos, e assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem, 

bem como harmonizar as relações no ambiente da escola/família/educadores. 

 

Público Alvo: Alunos, pais e professores. 

 

Justificativa:observa-se que há um crescente número de professores, alunos e profissionais de 

educação que estão apresentando problemas emocionais e de relacionamentos dentro das 

escolas. Infere-se que esses problemas interferem tanto no ensino e na aprendizagem, como no 

clima organizacional da comunidade escolar como um todo. Esse projeto visa o resgate da força 
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de cada um da comunidade escolar, bem como o desenvolvimento de uma postura através da 

disseminação do conhecimento das Leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos, e 

assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem, bem como harmonizar as relações no ambiente 

da escola/família/educadores. 

 

 

Objetivo Geral: 

 Resgatar a força de cada um da comunidade escolar, bem como o desenvolver uma 

postura dessa comunidade escolar através da disseminação do conhecimento das Leis 

naturais que atuam nos relacionamentos humanos, e assim, facilitar o processo ensino-

aprendizagem, bem como harmonizar as relações no ambiente da 

escola/família/educadores. 

 

Objetivos Específicos:  

• Promover a melhora nos relacionamentos entre educadores, alunos e família; 

•Promover a melhora no processo de ensino-aprendizagem; 

• Promover o resgate da força de cada um da comunidade escolar; 

•Promover reflexões sobre a postura a ser desenvolvida pela comunidade escolar de acordo 
com as leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos. 

Conteúdos: 

Serão repassados os conteúdos relativos à educação sistêmica e as leis que regem os 

relacionamentos humanos de acordo com Bert Hellinger. 

 

Metodologia:  

As responsáveis por esse projeto realizarão seminários, rodas de conversas, 

exercícios e apresentações sobre as leis naturais que regem os relacionamentos humanos para 

os pais, alunos e professores. 

Durante as apresentações do conteúdo é utilizado o data show. Também se pede aos 

participantes que realizem atividades de desenho, pintura e dinâmicas de grupo 

 Serão utilizadas as salas de aula, sala dos professores, sala da Orientação Escolar 

e o pátio da escola equivalente a uma hora podendo variar um pouco o tempo. 

A partir das atividades propostas pretende-se resgatar a força de cada um da 

comunidade escolar, bem como desenvolver uma postura da comunidade escolar através da 

disseminação do conhecimento das Leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos, e 
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assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem, bem como harmonizar as relações no ambiente 

da escola/família/educadores. 

 

Cronograma: 

Ao longo do ano letivo. 

 

Bibliografia: 

 

GRICKSCH- Frank Marianne (2014): Você é um de nós: percepções e soluções sistêmicas para 

professores, pais e alunos. 3º Edição Belo Horizonte. Editora Atman. 

www.educacaosistemica.com.br 

 

Acompanhamento e Avaliação: 

 

O projeto será avaliado a partir de reuniões com a equipe e comunidade escolar, onde 

haverá questionamentos se estão sendo alcançados os objetivos do plano em questão. 
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ANEXO B: ASSEMBLEIA ESCOLAR 

 

 

Apresentação 

De acordo com Puig (2000) e Araújo (2015), as assembleias escolares são o momento 

institucional da palavra e do diálogo, quando o coletivo se reúne para refletir, tomar consciência 

de si mesmo e transformar tudo aquilo que os seus membros consideram oportuno. É um 

momento organizado para que os alunos e professores possam falar das questões que lhes 

pareçam pertinentes para melhorar o trabalho e a convivência escolar. 

Além de ser um espaço para a elaboração e a reelaboração constantes das regras 

que regulam a convivência escolar, as assembleias propiciam momentos de diálogo, negociação 

e encaminhamento de soluções dos conflitos cotidianos. Assim, contribuem para o 

desenvolvimento de capacidades psicomorais essenciais ao processo de construção de valores 

e atitudes éticas. 

 

Escolha do tema gerador 

O tema Assembleia Escolar foi escolhido ao se perceber a necessidade em se 

trabalhar na escola a escuta e o diálogo tanto entre os servidores quanto entre os alunos. A 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Assembleia Escolar 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais ensino fundamental 

Número de estudantes Atendidos: Alunos do 6º ano 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula, SOE e direção. 

Período de Execução: Ao longo do segundo semestre. 

Responsável pela execução do projeto: EEAA (Léia Cristina F. T. Simões e EmanuellyWelly) e SOE 

(Jacinta de Fátima V. Moreira). 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

108 
 

Assembleia Escolar possibilita um momento em que todos possam expressar suas ideias e 

opiniões e assim criarem estratégias no coletivo para a resolução de problemas e conflitos. 

 

Público Alvo 

O projeto se destina a todos os alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental da escola 

Centro de Ensino Fundamental 405 Sul. 

 

 

Justificativa 

O desenvolvimento deste projeto Assembleia Escolar contribuirá com a formação 

cidadã e política dos estudantes, uma vez que, eles poderão expressar suas opiniões, fazer 

reivindicações e apresentar propostas e soluções para os problemas elencados. Por meio da 

escuta e do diálogo, o projeto Assembleia Escolar, propõe a promoção da melhoria das relações 

interpessoais, da conduta e do aprendizado de seus participantes, pois estes apresentarão 

críticas e felicitações a fatos e acontecimentos, elaborarão pautas e sugestões em grupo e 

colocarão em prática o que foi elaborado em grupo. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo de uma assembleia escolar é discutir princípios e atitudes, para que se 

possa construir as regras de regulação coletiva e propostas de resolução dos problemas. 

 

Objetivos específicos 

 Construir um ambiente democrático na sala de aula e na escola; 

 Estabelecer entre os alunos relações mais solidárias; 

 Utilizar o diálogo como base fundamental para as práticas cotidianas; 

 Contribuir com a resolução de conflitos; 

 Expressar as próprias opiniões de maneira respeitosa; 

 Argumentar com lógica seu ponto de vista; 

 Entender quais são as situações problemáticas e comprometer-se com sua melhora; 

 Formar atitudes de colaboração e ajuda mútua; 

 Respeitar acordos e combinados. 

 

Metodologia 
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Segundo Araújo (2015), existem diferentes tipos de assembleias escolares, que são 

Assembleias de classe, Assembleias de escola, Assembleia docentes e Fóruns escolares. Neste 

projeto iniciaremos com as Assembleias de classe. 

 

Assembleias de classe 

As Assembleias de classe tratam de temáticas sobre convivências e as relações 

interpessoais no âmbito de cada classe. Serão realizados encontros periódicos, com os alunos e 

professor.  Será fixado um cartaz na sala de aula para que os alunos possam de forma 

espontânea escrever suas críticas a fatos, acontecimentos e ações e também suas felicitações. A 

pauta que norteará o encontro dos alunos com o professor e será definida a partir do que foi 

colocado no cartaz “Eu critico/Eu felicito”. 

 

Cronograma 

O Projeto Assembleia Escolar será desenvolvido ao longo do ano letivo e com 

reuniões quinzenais com os alunos durante as aulas de PDC da professora Letícia. 

 

 

Acompanhamento e avaliação 

O projeto será acompanhado pela professora da disciplina de PDC, juntamente com a 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e o Serviço de Orientação Educacional 

(SOE). A avaliação ocorrerá ao logo de todo o processo, através de reuniões com o grupo e 

avaliações dos alunos, professores e direção. 

Serão realizados relatórios e pautas para a organização e avaliação das reuniões e 

também sobre o que foi acordado e discutido em grupo. 

Como Onde Quando 

Reuniões quinzenais com 

os alunos e professores 

Sala de aula 

 

Ao longo de todo o ano 

letivo 

Quem Com o quê Aprendizagens que se 

pretende alcançar 

EEAA, SOE, direção, 

professores e alunos. 

Cadeiras em círculo, 

caderno para a elaboração 

da pauta, cartolina. 

Desenvolver o raciocínio 

lógico, a oralidade e a 

cooperação. 
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Referências  

ARAÚJO, Ulisses F. (2004). Assembleia Escolar: Um caminho para a resolução de conflitos. São 

Paulo: Moderna. 

PUIG, Josep (2000). Democracia e participação escolar: propostas de atividades. 

São Paulo: Moderna. 

 

 

 

ANEXO C: HORA CÍVICA CIDADÃ 

1. Apresentação: 

Este projeto propõe-se ser momento e espaço para reflexão e desenvolvimento de 

atitudes cidadãs de respeito às relações sociais, às instituições republicanas e aos símbolos da 

República, em especial a Bandeira Nacional e o Hino Nacional. 

2. Justificativa: 

Pretendemos, por meio desse projeto, colocar em prática ações que promovam 

vivências relacionadas a dois dos eixos transversais presentes no Currículo da Educação Básica 

da SEE/DF que são Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos. 

3. Objetivos gerais: 

Despertar nos alunos e alunas o sentimento de patriotismo e cidadania, levando-os a 

refletir e construir sua base cidadã a partir das necessidades percebidas na tarefa de 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Hora Cívica Cidadã 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais do Ensino Fundamental 

Número de estudantes Atendidos: Todos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Pátio 

Período de Execução: Ao longo do ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: Gestores, Coordenadores e Professores 
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construirmos um país mais justo e uma sociedade mais solidária. Para isso nossos alunos e 

alunas devem: 

- Demonstrar interesse e respeito pelo que é bem público; 

- Adquirir atitudes que revelem respeito nas suas relações sociais; 

- Adquirir hábitos que atestem civilidade como boa educação e cortesia. 

 

4. Organização: 

A Hora Cívica Cidadã será realizada uma vez por mês, na última semana de cada mês, 

variando o dia da semana a ser utilizado que será terça, quinta e sexta-feira. Nesses eventos, 

além da execução/canto do hino nacional e hasteamento/arreamento da bandeira, estão previstas 

apresentações/culminância de trabalhos realizados pelos alunos referentes às datas 

comemorativas do mês e/ou outros projetos desenvolvidos. Os alunos do turno matutino farão a 

cerimônia de hasteamento da bandeira e os do turno vespertino o arreamento. 

Hora Cívica extraordinária pode ser convocada por qualquer membro da comunidade 

escolar, mas a realização implica apreciação e autorização dos demais segmentos. 
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ANEXO D: PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING E AO RACISMO 
 NA ESCOLA 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência está presente, na maioria das cidades, evidenciada pelos altos índices de 

criminalidade, decorrentes da desigualdade social, miséria, ineficiência do poder público e das 

políticas na área de segurança. Atualmente, a violência se manifesta de uma maneira mais 

intensa e atinge diretamente as pessoas no seu dia a dia. 

As discriminações e os preconceitos presentes no espaço escolar também são 

violências simbólicas utilizadas para manter os grupos subalternos nos lugares sociais para eles 

construídos pela classe dominante. No espaço escolar, esses tratamentos distintos são 

aflorados, ficam mais evidentes. A instituição escolar é, ao mesmo tempo, vítima e autora dos 

processos violentos. 

As consequências são as mais variadas possíveis e dependem muito de cada 

indivíduo, da sua estrutura, de vivências, de predisposição genética, da forma e da intensidade 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Projeto Prevenção e Combate ao Bullying e ao racismo na Escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida:  Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 8º A,B,C  e 9º A 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução:  1º semestre 

Responsável pela execução do projeto: Diego Antônio Brito Silva 
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das agressões. No entanto, todas as vítimas, sem exceção, sofrem com os ataques de bullying e 

alguns alunos negros sofrem com o racismo, esse racismo muitas vezes junto com essa 

perseguição e violência praticada na escola. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Espera-se com este projeto de prevenção e combate ao bullying e ao racismo na 

escola, ocorra uma mudança no comportamento dos estudantes, uma maior informação e 

conscientização sobre o tema, e a formação de vínculos mais saudáveis entre os alunos e entre 

estes e os profissionais da escola envolvidos no projeto. 

 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

 

Como a realidade do bullyinge do racismo estão muito presentes nas escolas, surgiu 

em nós uma grande preocupação, e por isso a criação deste projeto como meio de estratégia 

para lidar com esse fenômeno.  

 

PÚBLICO ALVO 

          Alunos do 8ºs anos A, B e C e do 9º ano A do Centro de Ensino Fundamental 405 Sul. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O bullyinge o racismo existem em todas as escolas, o grande diferencial entre essas 

escolas é a postura que cada uma tomará frente aos casos de bullying e frente aos casos de 

racismo. Por incrível que pareça os estudos apontam para uma postura mais efetiva contra o 

bullyinge ao racismo entre algumas escolas públicas. A escola é corresponsável nos casos de 

preconceito e violência de forma geral, pois é lá onde os comportamentos agressivos e 

transgressores se evidenciam ou se agravam na maioria das vezes. Em linhas gerais o bullying é 

um fenômeno universal e democrático assim como o racismo sendo uma herança da escravidão 

sofrida pelos negros há alguns anos atrás e infelizmente acontecem em todas as partes do 

mundo onde existem relações humanas e onde a vida escolar faz parte do cotidiano dos jovens. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  
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Implementar ações de discussão, prevenção e combate ao bullying e ao racismo no 

CEF 405 sul. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar precocemente casos de bullying e racismo na escola. 

- Criar espaços no interior da escola para escuta e discussão sobre os temas. 

- Estimular a empatia, respeito às diferenças, solidariedade, visando uma cultura de paz. 

- Esclarecer aos alunos o que é bullying e as consequências na vida dos outros. 

- Desestimular a prática do bullying e racismo no ambiente escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho de intervenção será realizado junto aos alunos dos 8ºs anos A, B e C e 

do 9º ano A do Ensino Fundamental do CEF 405 Sul. As atividades serão desenvolvidas e 

conduzidas pelo professor em sala de aula.  

As temáticas serão abordadas de maneira dinâmica e interativa, envolvendo 

atividades individuais e em grupo, seminários, exposições de trabalhos, rodas de conversa, cine 

debate com filmes e documentários, pequenos vídeos de reportagens sobre os temas, produção 

textual, atividades diversas em sala de aula.  

 

CRONOGRAMA 

 

 Primeiro semestre do ano letivo de 2019. 

 

EIXOS 

Trabalhar com alunos (rodas de conversa, cine debate, redação, cartazes, exposição 

dialogada pelos próprios alunos). 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será feita através da observação da postura dos alunos com relação aos 

debates, nas apresentações de trabalhos, atividades no caderno, redações e testes escritos. 
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ANEXO E: CINEMA NA ESCOLA 

 

Apresentação: 

O Projeto Cine Ação pretende trabalhar com a linguagem audiovisual, no CEF 405 

Sul, com alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, na cidade de Brasília-DF. 

A linguagem audiovisual permite que a escola ofereça ao seu aluno aprendizagem do 

processo de produção de um vídeo possibilitando o diálogo entre os conteúdos curriculares e os 

conhecimentos mais gerais. 

Por meio da leitura, da análise de imagens, da elaboração de roteiros, entre outros 

aspectos trabalhados na produção de audiovisual na escola, o trabalho com essa linguagem 

contribuirá para o desenvolvimento da compreensão crítica do mundo e das novas tecnologias, 

colaborando para a formação integral do educando. 

Justificativa: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Cinema na Escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 6º e 7º anos do ensino fundamental 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução:  ano letivo 

Responsável pela execução do projeto: Giovani Marcel dos Praseres Dias 
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No mundo atual, é importante que a escola ofereça aos seus alunos oportunidades de 

aprender por meio de diversas linguagens, possibilitando a construção dos conhecimentos e 

propiciando o protagonismo. 

A linguagem audiovisual permite que a escola ofereça esta oportunidade ao seu 

aluno, pois o processo de produção de um vídeo possibilita o diálogo entre os conteúdos 

curriculares e os conhecimentos mais gerais. 

Por meio da leitura, da análise de imagens, da elaboração de roteiros, entre outros 

aspectos trabalhados na produção de audiovisual na escola, o trabalho com essa linguagem 

contribui para o desenvolvimento da compreensão crítica do mundo e das novas tecnologias, 

colaborando para a formação integral do educando. 

Além disso, a linguagem do audiovisual permite despertar novos olhares, sensações e 

experiências, gerando reflexões que se prolongam por toda a vida. 

Outro aspecto positivo que se deve destacar é a possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar, na aplicação deste projeto. Esse diálogo permitirá fazer interfaces, além das 

disciplinas que estão sistematizadas na escola, com outras linguagens e outras expressões 

como: a dança, o teatro, a dança, a literatura, a música e as artes plásticas. 

Quanto à disciplina de Português, além de todos os benefícios elencados 

anteriormente, é importante observar que serão trabalhados aspectos da produção textual, da 

interpretação, da leitura e da compreensão de mundo, possibilitando o trabalho com diversos 

gêneros textuais. 

As histórias e estórias narradas são importantes no sentido de organizar o 

pensamento e estabelecer uma relação entre o grupo. Essas narrativas são um hábito milenar, 

que toma uma forma nova quando é produzida pelo cinema, uma arte de pouco mais de cem 

anos. 

O processo de produção de um vídeo na escola engloba as seguintes etapas: roteiro, 

pré-produção, direção, gravação, edição e finalização. Antes, porém, é preciso escolher o 

assunto e definir os objetivos, para depois decidir o gênero que melhor aborde o tema e atinja o 

que foi proposto. Desta forma, justifica-se a execução desse projeto, a fim de se criar uma nova 

oportunidade para uma concepção mais abrangente da interseção entre educação e cultura. 

Público Alvo:  

Alunos entre 11 e 15 anos, sextos e sétimos anos, ensino fundamental anos finais, 

terceiro ciclo. 
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Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Melhorar a qualidade do ensino ofertado pelo CEF 405 Sul, oportunizando a 

aprendizagem e a experimentação de produção audiovisual, ampliando o horizonte cultural dos 

jovens, com o objetivo de despertar a visão crítica e o protagonismo juvenil. 

Objetivos Específicos: 

• Despertar o interesse pela arte audiovisual e estimular a criação artística. 

• Compreender e produzir textos, considerando o contexto de produção, circulação e recepção. 

• Produzir roteiros com organização temática adequada ao contexto de produção, aos objetivos 

do produtor e ao tema. 

• Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, as fases ou etapas do discurso narrativo na 

compreensão e produção das sinopses e roteiros. 

• Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de ordenação temporal, 

mecanismos de textualização, no discurso narrativo. 

• Fazer uma experiência criativa e reflexiva do cinema, descobrindo-o como arte e como forma 

de se relacionar com o mundo. 

• Aproximar os alunos da arte audiovisual e dos seus valores, ou seja, o trabalho em equipe, a 

imaginação e a sensibilidade. 

• Trabalhar com os diversos gêneros textuais. 

• Aprender, por meio de oficinas, como se constrói um roteiro, trabalhar com fotografia, 

produção, etc. 

• Desenvolver, nos alunos, o senso crítico e estético. 

• Despertar o interesse e motivação para a disciplina, evitando a evasão e a repetência. 

• Descobrir novas ferramentas produzidas a partir da realidade dos alunos e da comunidade que 

os cercam. 
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• Elevar o nível de frequência escolar, comportamento participativo e o rendimento global dos 

alunos. 

• Transmitir à comunidade parte da sua cultura e história local, com base na historiografia, na 

literatura e na memória popular. 

• Apurar o olhar do aluno, desenvolvendo um sentido cinematográfico, que permita com que ele 

se aproprie de um senso estético e crítico em relação às imagens em movimento. 

• Proporcionar uma relação ativa com o meio audiovisual: ao invés de ser somente um 

espectador, o aluno passa a criar imagens e ordená-las. 

• Contribuir para aperfeiçoar o sentido da narrativa nas pessoas. 

• Desenvolver o protagonismo dos jovens alunos e sua autonomia, por meio de uma atividade 

coletiva. 

Metodologia: 

O projeto Cine Ação prevê a realização de sugestões e exemplos de roteiro, direção, 

fotografia, em sala de aula, edição e montagem. Dessa forma, cada aluno encontra o seu lugar, 

de acordo com a descoberta das suas habilidades e potencialidades. 

Em seguida a escolha dos assuntos que serão trabalhados. Estes deverão levar em 

conta a história local, os costumes, os hábitos, enfim, a memória popular como fonte de 

inspiração e motivo da produção audiovisual. 

Cada equipe deverá produzir o seu roteiro, sendo acompanhados pelo professor que 

deverá orientar os alunos. 

Em seguida, os alunos trabalham em equipe a fim de realizar uma experiência 

significativa no sentido de realizar escolhas e decisões do processo de criação cinematográfica. 

Concomitante com estas atividades, o professor deverá propiciar aos alunos a 

visualização de filmes de épocas e culturas diferentes. Esta ação tem como objetivo “aprender a 

olhar a realidade com atenção, a pensar ou intuir como dar forma às ideias, a partilhar decisões 

e explicar as próprias escolhas, o que, de alguma maneira, constitui uma outra forma de se 

relacionar com o mundo e com os outros. ” (Cf. FRESQUET, s/d, p.9). 
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Caberá aos alunos, como protagonistas, elaborar um roteiro (a partir de um tema 

local), planejar a filmagem, assumir tarefas, transmitir e comunicar ideias, escutar e dialogar com 

os outros. 

No decorrer do projeto, as equipes ficarão responsáveis pela montagem dos curtas 

metragens. 

Nas aulas de Arte os alunos terão oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o 

audiovisual e terão a oportunidade de conhecer melhor esta linguagem. 

Ao final do projeto, os filmes serão visualizados em momento comemorativo. Este 

momento acontecerá no segundo bimestre do presente ano letivo. 

 

Resultados Esperados: 

• Filmes de curta-metragem digital roteirizado, filmado e editado pelos alunos. 

• Participação da escola em festivais e eventos regionais. 

• Criação de um blog ou site do projeto. 

• Mostra de filmes produzidos em dia festivo na escola. 

Plano de Atividades: 

Autorização especial dos pais e responsáveis para utilização de imagem e conhecimento 

do projeto. 

1. Noções (Teoria) 

-  A história do cinema (Mundial e Brasileiro). 

- Oficinas diversas (direção, roteiro, fotografia, etc) 

-  Projeção de filmes. 

 

2. Prática 

- Oficinas 

- Planejamento das equipes 

- Produção da sinopse e roteiro 
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- Logística da filmagem 

- Edição e finalização 

- Criação de Blog e/ou site (permeando todo o processo) 

- Confecção de zootrópio 

- Confecção de sinopse, roteiro e story board para a produção de stop motion. 

- Confecção de cenários e modelos para produção do Stop Motion. 

- Mostra de curtas. 

 

Características do local de atuação: 

O CEF 405 SUL é uma escola pequena, sendo a princípio a primeira experiência e 

primeiro ano deste professor idealizador na escola.  

 

Possibilidade de ampliação de territórios: 

O projeto, aqui descrito, poderá ampliar a sua área de atuação atingindo a 

comunidade local, com possibilidades de alcançar outras cidades da região com a Mostra de 

Curtas produzidos pelos alunos, por meio do site criado para a divulgação da produção dos 

alunos. Envolveremos também com o projeto as disciplinas de História e Português. 

 

Parceria: 

Este projeto contará com o apoio e com o auxílio de pais, parentes de alunos e de 

pessoas da comunidade que podem se envolver e colaborar com o desenvolvimento das ações. 

 

Formas de registro: 

O projeto será registrado por meio de fotografias e vídeos, feitos pelos próprios alunos 

envolvidos e pela professora. Além disso, serão gravados depoimentos orais e serão produzidas 

notícias do desenvolvimento das atividades, durante o período de realização, no Blog/Site do 

projeto. 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

121 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: DIVERSIDADE CULTURAL 

 

Apresentação 

Esse projeto tem como objetivo principal uma proposta de ensino para a disciplina 

PDI (projeto diversificado da língua inglesa) que contemplará temas voltados para a 

diversidade cultural que envolve os países que utilizam a língua inglesa para comunicar-se 

como língua oficial. A relevância desta temática está em promover um estudo mais significativo 

para as aulas da língua inglesa, que desperte nos alunos um maior interesse em aprendê-la, 

estimulando questionamentos, aceitação das diferenças e valorização da própria cultura, 

conhecimento. O projeto tem como finalidade oferecer a diversidade cultural dos países que 

possuem a língua inglesa, como língua oficial, a estudantes do 6° e 7 ° anos do Ensino 

Fundamental, com os alunos CEF 405 Sul. O espaço físico de realização do trabalho será nas 

dependências da escola. O projeto terá a duração de dois anos. 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Diversidade Cultural 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Séries Finais 

Número de estudantes Atendidos: Todos os alunos do vespertino 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução: Ao longo do ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: Cláudia  
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Partindo desse contexto, os alunos conhecerão um pouco da cultura de alguns 

países que tem a Língua Inglesa como língua materna ou língua franca. Ao ver na Língua 

Inglesa o passaporte para essa interação como o mundo, eles perceberão a importância de 

aprendê-la, e mais que isso, sentirão gosto em aprender uma nova língua e, através dela, 

conhecer outras formas de vivências. Para tal desenvolvimento, serão realizadas atividades de 

pesquisa, leitura e compreensão de textos escritos e orais, materiais audiovisuais, envolvendo 

o tema proposto, e dinâmicas de grupo que, por sua vez, serão enfatizadas de modo a 

promover o diálogo e a socialização dos alunos, a troca de experiências, bem como a 

aprendizagem. 

Os materiais de apoio a serem utilizados serão: computador para pesquisa, Smart 

TV, aparelho de som, cartazes, vídeos, flash cards. 

 

Título do projeto: Diversidade Cultural 

Público Alvo 

O projeto se destina a todos os alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental da escola 

Centro de Ensino Fundamental 405 Sul. 

 

Justificativa 

Tendo em vista a desmotivação acentuada que se observa sobre o ensino 

aprendizagem da Língua Inglesa nas escolas serão abordados temas voltados à presença do 

inglês no dia-a-dia e na cultura dos alunos, como aspectos referentes às culturas dos países e 

suas especialidades, levando-os à percepção das diferenças culturais, como forma de entendê-

las. Assim possibilitar a utilização do conhecimento obtido para posicionar-se criticamente a 

respeito das mesmas, desconstruindo estereótipos e destituindo-se de preconceitos, a partir do 

exercício da interculturalidade. Essa é entendida como a possibilidade de levar ao aluno o 

contato com outras culturas, e com isso adquirir condições de pensar sua própria, 

relacionando-se à diversidade cultural em que está inserido. Nesse sentido, o aluno será 

levado a entender a importância do aprendizado da Língua Inglesa para sua inserção no 

mundo globalizado. As DCEs – LEM (2008, p.55) postulam: “Todo o discurso está vinculado à 

história e ao mundo social. Dessa forma, os sujeitos estão expostos e atuam no mundo por 

meio do discurso e são afetados por eles”. Reforça-se assim, a ideia do Inglês como língua de 

comunicação global. Daí a importância de aprendê-lo e a necessidade de atribuir sentido à 
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aprendizagem, na tentativa de romper as barreiras que o impedem de adquiri-lo, principalmente 

nas escolas públicas, que atendem em sua maioria alunos menos favorecidos socialmente, 

com baixa autoestima e desacreditados de seu potencial. 

É necessário, chamar a atenção para a necessidade de desmistificar a visão de 

Língua Inglesa como língua estrangeira que carrega em si a cultura do outro, não pertencendo 

à realidade do aluno e desenvolver no aluno um melhor entendimento a respeito da realidade 

que o cerca, de forma crítica e reflexiva. Nisso fundamenta-se a importância de trazer para a 

sala de aula conteúdos que vão além dos conceitos isolados de gramática e vocabulário.   

Estudaremos os aspectos culturais que envolvem os países em que se utiliza a 

língua inglesa, no sentido de proporcionar aos nossos alunos maiores condições de interagir 

com o mundo que o cerca. Faz-se necessário a integração entre os povos, visando acesso ao 

conhecimento de sua realidade, para que esta seja respeitada em sua diversidade. Sem deixar 

de considerar a afirmação de Paulo Freire, (1996, p. 41): “A ascensão de nós mesmos não 

significa a exclusão dos outros”. Ou seja, para comunicar-se com o outro, é preciso, antes de 

tudo, conhecê-lo, para respeitá-lo em sua individualidade. Sob esse enfoque, faz-se agora uma 

nova leitura sobre o propósito do ensino da Língua Inglesa, de abordá-la com objeto de auxílio 

para a construção da identidade, atribuindo mais sentido à sua aprendizagem, propondo 

conteúdos mais significativos, como os voltados à diversidade cultural que envolve seus 

falantes.  

Objetivo geral 

Fazer uma nova leitura sobre o propósito do ensino da Língua Inglesa, o de abordá-

la como objeto de auxílio para a construção da identidade, atribuindo mais sentido à sua 

aprendizagem. 

 

Objetivos específicos 

- Propor conteúdos mais significativos, voltados à diversidade cultural que envolve seus 

falantes; 

 - Propor atividades que levem os alunos a refletir sobre a presença da língua inglesa no seu 

cotidiano; 

- Entenderem o contexto cultural e particular de cada cultura, de cada país estudado, deixando 

de lado o individualismo para atuar no coletivo; 
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- Estabelecer reflexões críticas e embasamento em diferentes visões, a partir da interação com 

outros grupos e diferentes formas de vida. 

Conteúdo 

Após breve estudo sobre a origem da língua inglesa, os alunos terão acesso a 

listagem dos países em que se usa o inglês bem como a bandeira que representa cada um 

deles. Antes de entrar na questão da diversidade cultural que os envolvem, é necessário 

trabalhar o conceito de cultura. A partir do entendimento do que é cultura, passa-se ao estudo 

dos aspectos culturais relacionados aos países falantes da língua inglesa a partir de textos, 

vídeos e atividades diversificadas. Ao longo das aulas será reforçado que é preciso conhecer 

para valorizar, respeitar para ser respeitado e entender a especificidade de cada país, 

valorizando a cultura própria uma vez que uma não é melhor ou pior que a outra, apenas 

diferente, e que é possível agregar à cultura de cada um ao que se considera relevante na 

cultura do outro.  

 Avaliação e acompanhamento 

A avaliação se dará a partir da realização das atividades propostas em sala de aula, 

possibilitando, assim, a interação, mediação e evolução da aprendizagem de forma a haver 

simultaneidade entre o ensinar e o aprender, conforme previsto na LEM: “a avaliação deve 

possibilitar o trabalho com o novo, numa dimensão criadora e criativa que envolva o ensino e a 

aprendizagem” (Paraná, 2008, p31). Diante dessa possibilidade de construção evolutiva da 

aprendizagem, será possível observar os resultados da intervenção no decorrer de todo o 

processo. Assim, a avaliação adotada em todo o trabalho será apresentada de maneira 

gradativa e contínua. 

Metas 

Ao término do projeto, os alunos desenvolvam o gosto real pela aprendizagem da 

língua inglesa, elevando sua autoestima e despertar para a importância de aprendê-la, ao 

perceber-se capaz de utilizá-la para comunicar-se e conhecer outros mundos, outras culturas.  

 

 Referências bibliográficas 

NUNES, Ana R. S. Carolino de Abreu. O Lúdico na Aquisição da Segunda Língua, Curitiba, 

2002. Dissertação de mestrado apresentado ao Departamento de Pós-Graduação de 

Educação da Universidade Federal do Paraná. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

125 
 

GIMENEZ, T. Eles comem cornflakes, nós comemos pão com manteiga: espaços para reflexão 

sobre cultura na aula de língua estrangeira 1996. 

FREIRE, Paulo Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa / Paulo 

Freire, - São Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura). 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G: Projeto de Incentivo à Leitura: 
“Ler é mais do que decifrar palavras...” 

 

Justificativa: 

Esse Projeto de Incentivo à Leitura justifica-se por se tratar de um conjunto de ações 

que trabalha na democratização do acesso ao conhecimento. Significa possibilitar a interação 

dos professores, alunos, coordenadores e demais funcionários com a cultura escrita, além de 

desenvolver e aprimorar suas respectivas competências leitoras. 

 

Título do projeto: 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: “ Ler é mais do que decifrar palavras...” 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 9º anos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução:  durante o ano letivo 

Responsável pela execução do projeto: Professora Silézie B. de Brito  
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“Ler é mais do que decifrar palavras...” (projeto de incentivo à leitura). 

 

 

 Objetivo Geral 

O objetivo deste projeto é proporcionar aos estudantes momentos de leitura com a 

finalidade de potencializar o desenvolvimento intelectual em diversas áreas do saber. O contato 

com os livros poderá trazer aos alunos do Ensino Fundamental inúmeros benefícios: visão global 

e crítica de mundo, maior reconhecimento da realidade que os cercam, maior significação para a 

prática de aprender, além de, facilitar as ações dos docentes em suas áreas de atuação, pois a 

prática da leitura pode tornar mais significativo e compreensível aquilo que se pretende ensinar 

aos estudantes. 

 

Objetivos Específicos 

- Incentivar, de forma orientada, a leitura dos livros da sala de leitura do CEF 405 Sul ou de livros 

que os estudantes desejarem trazer de casa; 

- Conscientizar os alunos sobre a importância da leitura na vida de qualquer indivíduo, 

independentemente, de sua área de atuação, motivando-os e inserindo-os num contexto de 

descoberta do prazer pela leitura; 

- Contribuir para aumentar o número de pessoas conectadas com o mundo da cultura; 

- Tirar das estantes bons livros e fazê-los circular pelas mãos dos estudantes; 

- Aumentar a autoestima do estudante, tendo em vista que quem lê tem suas possibilidades 

aumentadas. 

 

Metodologia 

Os livros serão emprestados aos alunos do ano letivo. Durante esse período, os 

participantes farão relatos de suas experiências por meio de atividades diversas propostas pela 

professora de Projeto Interdisciplinar. 

 

Conclusão 
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Ao final do processo, poder-se-á promover a realização de uma Sarau Literário 

envolvendo os interessados, mediante colaboração da coordenação pedagógica, funcionários da 

biblioteca e demais interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO H: JICEF (Jogos Interescolares do Centro de Ensino Fundamental 405 Sul) 

 
 

 

APRESENTAÇÃO:  

Os jogos interclasses desperta a relevância e efetividade no âmbito educacional, uma 

vez que os jogos prezam pela formação de indivíduos críticos, seletivos e reflexivos, com alta 

capacidade de desenvolver e de aprimorar suas habilidades motoras e psicomotoras, interagindo 

com o mundo ao seu redor. São os jogos realizados internamente do CEF 405 Sul, onde são 

disputados várias modalidades e” joguinhos” em sala de aula entre cada turma e ano em seus 

respectivos turnos. A equipe de trabalho é formada pelos os professores de Educação Física, 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: JICEF 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias:  Todos os integrantes da escola/ Pais, comunidade escolar e visitantes 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: toda a escola 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução: :  01 semana 

Responsável pela execução do projeto:  Professores de Ed.física –Adriani Nóbrega Gomes e Ana 

Cláudia 
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professores regentes e conselheiros de cada turma e turno, direção e coordenação, juntamente 

com todos os alunos e diferentes áreas que compõem a escola. 

 

TÍTULO:   JICEF – JOGOS INTERCLASSE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTEL 405 SUL 

PROBLEMATIZAÇÃO:  

O JICEF tem a pretensão de lidar com a existência do outro. Busca sociabilizar, incluir 

e despertar em cada aluno a importância da sua presença na escola, buscando uma consciência 

da prática pela igualdade social, racial, gênero, física e mental. O JICEF também visa a pratica de 

habilidades físicas e cognitivas, autoestima, trabalho em equipe, equilíbrio emocional, itens já 

trabalhados e desenvolvidos em sala de aula e nas aulas práticas na quadra. De acordo com 

Jean Piaget (1975, p.84), “o jogo favorece um equilíbrio afetivo na medida em que é uma 

atividade pelo prazer e tem como finalidade a afirmação do eu”. O JICEF enfatiza diminuir e 

erradicar também com a discriminação de qualquer natureza, a prática do ”bullying” e o 

preconceito na sua forma mais discreta de pronunciamento. Nos JICEF, ao interagirem com os 

adversários, os alunos podem desenvolver o respeito mútuo, buscando participar de forma leal e 

não violenta. Os jogos possibilitam aos alunos confrontar-se com o resultado de um jogo e com a 

presença de um árbitro que permitem a vivência e o desenvolvimento da capacidade de 

julgamento de justiça (e de injustiça). Principalmente nos jogos, em que é fundamental que se 

trabalhe em equipe, a solidariedade pode ser exercida e valorizada. Em relação à postura diante 

do adversário podem-se desenvolver atitudes de solidariedade e dignidade, nos momentos em 

que, por exemplo, quem ganha é capaz de não provocar e não humilhar, e quem perde pode 

reconhecer a vitória dos outros sem se sentir humilhado. Viver os papéis tanto de praticante 

quanto de espectador e tentar compreender, podem evitar o porquê ocorrem brigas nos estádios 

que podem levar à morte de torcedores, favorecendo a construção de uma atitude de repúdio à 

violência. Existem também a problemática do consumo de álcool, fumo ou outras drogas já em 

idade muito precoce dentro e fora das escolas. Com o despertar para os jogos e a aquisição de 

hábitos saudáveis, a conscientização de sua importância, bem como a efetiva possibilidade de 

estar integrado socialmente (o que pode ocorrer mediante a participação em atividades lúdicas e 

esportivas), são fatores que podem ir contra o consumo de drogas. Quando o indivíduo preza sua 

saúde e está integrado a um grupo de referência com o qual compartilha atividades socioculturais 

e cujos valores não estimulam o consumo de drogas, terá mais consciência e vivência para evitar 

possíveis vícios e condutas que causem tristeza ao seu próximo e a si mesmo. 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

129 
 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR:   

A realização do JICEF contribuipara o respeito ao próximo e o reconhecimento sobre 

as dificuldades e habilidades de cada um. Estimula a cooperação e os torna mais próximos e 

mais humanos, com a aproximação dos alunos, um ambiente acolhedor e atentam para o 

entendimento que os desafios acontecem durante toda nossa trajetória de vida, o importante é 

saber superar as barreiras com dignidade, respeito, educação e humildade, para que possam 

encontrar a chave para as suas próprias vitórias pessoais. A escola através também dos jogos 

deve ser um veículo de transformação da sociedade. Sua função é contribuir junto a outras 

instâncias da vida social para a efetivação das mudanças. A educação física através dos jogos 

deve privilegiar o contexto social, escolar e cultural, reconhecendo as diferenças existentes entre 

os indivíduos, considerando e valorizando suas experiências de vida. Para o alcance desses 

objetivos a utilização dos jogos/brincadeiras no contexto educacional escolar tem fundamental 

importância. Segundo Friedman (1996, p. 45): “Trazer o jogo para dentro da escola é uma 

possibilidade de pensar a educação numa perspectiva criadora, autônoma e consciente”. Através 

do jogo, não somente abre-se uma porta para o mundo social e para a cultura infantil como se 

encontra uma rica possibilidade de incentivar o seu desenvolvimento.  Dando ênfase a realização 

do JICEF é consciente que não deve ser priorizada a ideia de se utilizar o jogo como recurso de 

ensino de esporte como alternativa didática única, mas sim utilizá-lo de forma mais consciente, 

associando-o à natureza prazerosa e lúdica das crianças e adolescentes. De acordo com 

Escobar (2005), “os jogos e os esportes estão passando por um dos desafios mais importantes 

de sua trajetória histórica, isto é, atender à nova realidade política de inclusão. ” O JICEF também 

está inserido na aplicação da educação inclusiva de hoje, que se caracteriza como uma proposta 

de aplicação prática na área de educação em âmbito mundial designado de inclusão social, 

sendo proposta como um novo paradigma. Os JICEF proporcionam aos alunos ações culturais 

cuja intencionalidade e curiosidade resultam em um processo lúdico, autônomo criativo, 

possibilitando a reconstrução de regras, diferentes modos de lidar com o tempo, lugar, materiais e 

experiências culturais.  O jogo e a brincadeira, para além do prazer, da satisfação é entendida 

como instante de reconhecimento do homem como produtos de história. Dessa forma, entende-

se que jogar e brincar é uma invenção humana “um ato em que sua intencionalidade e 

curiosidade resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a realidade e o 

presente”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 65) O JICEF do ponto de vista pedagógico busca 

propor aos alunos vivências motoras de forma lúdica, sem que o aluno fique carregado de gestos 

somente técnicos acompanhados de movimento automatizados e sentindo-se parte de um todo 

através de sua presença. 
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PÚBLICO ALVO:  

O JICEFdestina-se a todos os alunos, anos e turmas dos dois turnos matriculados na 

escola e a participação de todos os segmentos que compõem a escola, inclusive comunidade 

escolar e pais/responsáveis. 

JUSTIFICATIVA:  

A implementação e a realização do JICEF é importante porque é um projeto que 

contribui para a integração social do estudante e do adolescente; o JICEF também colabora para 

que os alunos adquiram autoconfiança; melhorem a autoestima e a sua expressão; estimula o 

desenvolvimento motor; reduz o stress e pressões, desenvolve a cooperação entre os eles e 

modifica o ambiente escolar. E’ através dos jogos individuais e em equipe que os estudantes e 

adolescentes aprendem e se preparar para o desenvolver das habilidades do ser, do conviver, do 

conhecer e do fazer – exatamente os quatro pilares que dão base ao ensino, segundo a 

UNESCO. O JICEF também proporciona aos alunos desenvolverem as suas competências, 

capacidades e habilidades, associadas às dimensões afetivas, cognitivas, sociais, psicomotoras, 

e internalizando valores.  Na participação em jogos individuais e coletivos eles deixam de pensar 

apenas em si mesmo para contribuir para o bem-estar comum, da sua equipe, da sua turma e da 

escola. O estudante e adolescente aprende ainda, a dividir tarefas, de modo a encontrar soluções 

para todo tipo de situação, inclusive para as derrotas. No JICEF os estudantes descobrem com 

muita facilidade e clareza o quanto vale a amizade, a parceria e o espírito de colaboração. Os 

jogos podem colaborar de forma muito positiva para que situações violentas como o “bullying” não 

se tornem frequentes ou até nos casos de intervenção. Ao se trabalhar o corpo com o corpo nos 

jogos, é possível propiciar a conscientização sobre a diversidade e a riqueza que constitui as 

diferenças dentro dos times e suas equipes. O exercício da alteridade pode ser vivenciado 

através das diferentes práticas corporais nas quais todos possam conhecer melhor suas próprias 

capacidades e a dos companheiros (as) e ser capaz de conviver com isso como parte da nossa 

humanidade dentro das suas equipes. É importante que se trabalhe através do despertar do 

senso crítico, conscientizando-os de que conflitos e divergências fazem parte da vida de todos, 

mas que se possa chegar a conclusões construtivas através desses, não permitindo que se 

banalize o exercício de domínio de uns sobre os outros.  O estudante e o adolescente encontram 

alternativas nas vivências de práticas corporais através do JICEF e em diferentes formas de se 

portar mediante o desafio apresentado para buscar uma harmonia social e escolar, repudiando e 

combatendo a prática de discriminação de qualquer natureza em duas diferentes formas de 

expressão dentro do recinto escolar. 
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OBJETIVOS:   

OBJETIVO GERAL: O JICEF tem como objetivo a consciência para o despertar o respeito dos 

limites do outro, despertar para a prática de atividades físicas visando combater qualquer tipo de 

discriminação, exclusão, proporcionar o bem-estar do corpo, evitar o preconceito e formas 

diversas de “bullying”, através da participação das equipes incentivando a prática de atividades 

físicas individuais ou coletivas com caráter harmonioso e saudável. Incluir a participação e 

integração de todos os integrantes que compõem da escola. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Participar de atividades corporais individuais ou coletivas, estabelecendo relações equilibradas e 

construtivas com os outros estudantes e adolescentes, reconhecendo e respeitando 

características e desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por características 

pessoais, físicas, sexuais ou sociais.  

      •  Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações das equipes.  

 Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis, de 

higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a 

própria saúde, e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva.  

 Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e dosando o 

esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando que o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências corporais decorrem de 

perseverança e regularidade e devem ocorrer de modo saudável e equilibrado. 

  Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nas 

diferentes turmas e equipes, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 

produzidos. 

 Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar dos 

colegas de equipe e da turma posturas adequadas para promover atividades corporais de 

saudáveis, reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser dentro dos jogos. 

 

CONTEÚDOS: 

Os principais conteúdos a serem trabalhados neste projeto serão: Jogos e atividades 

de socialização, conteúdo teórico sobre as atividades que serão ministradas durante o projeto; 

Esportes: Voleibol, Basquete, Handebol, Futsal tanto masculino quanto feminino em todos os 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

132 
 

seus anos e nos dois turnos;  Jogos, esportes e atividades diferenciadas em sala de aula como: 

Xadrez, dama, dominó, jogo de botão, tênis de mesa, jogo de uno , jogos lúdicos e por fim, uma 

auto avaliação dos conteúdos trabalhados e desenvolvidos em sala de aula. 

 

METODOLOGIA: 

A metodologia aplicada no JICEF será a realização de jogos internos (sala de aula) e 

jogos externos (quadra) entre as turmas e individualmente, tanto masculino e feminino, 

separados pelo seu turno dentro de cada ano. Cada turma terá seus participantes inscritos 

previamente para a participação nos jogos de acordo com a tabela antecipadamente divulgada e 

distribuída entre os capitães e capitãs das equipes e professores conselheiros. Os jogos serão 

realizados com a interação de todos os professores buscando a socialização e participação junto 

com os alunos em seus jogos, na sua presença e com a suas equipes, contando com a 

integração e inclusão de todos os segmentos da escola, como direção, coordenação, sala de 

recursos, sala de apoio e outros; considerando as habilidades e diferenças de cada um e 

respeitando os seus horários, anos e turnos. 

 

ATIVIDADES PRINCIPAIS DO JICEF: 

 
 

COMO 

 

ONDE 

 

QUANDO 

 

 

Jogos esportivos externos              

(Voleibol, futsal, handebol 

e internos ( Xadrez, dama, 

dominó, tênis de mesa, 

jogo de botão e Uno.) 

 

Salade aula, quadra de esporte e pátio. 

 

São 06 dias consecutivos de 

atividades com jogos, 

apresentações culturais e 

musicais paralelo com 

atividades recreativas e 

oficinas. 

 

QUEM 

 

COM O QUÊ 

 

APRENDIZAGEM QUE SE 

PRETENDE ALCANÇAR 

 

Todos os professores tem 

a função de organizar a 

sua equipe, ajudar na 

arbitragem e atentar aos 

jogos na tabela 

 

A escola precisa de verba e de apoio da 

regional de ensino para disponibilizar os 

seguintes recursos que serão 

necessários para a qualidade da 

realização do JICEF: Os recursos 

materiais serão necessários: bolas de 

voleibol, bolas de futsal, bolas de 

handebol, redes de futsal e redes de 

handebol, rede de voleibol com os 

cordões para suporte, postes de 

voleibol, apitos, traves, cadeiras e 

mesas , jogos completos  de tênis de 

 

Todos os envolvidos devem 

sentir-se bem, integrados e 

engajados na que a realização 

do JICEF, que a sua realização 

seja algo renovador e que 

consiga incluir todos os 

integrantes da escola, 

trazendo, descontração, alegria 

,harmonia e  bem estar físico e 

social contribuindo para um 

ambiente escolar tranquilo e 

com unidade. 
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mesa, tabuleiros de dama , tabuleiros 

de xadrez com a suas devidas peças, 

jogos de dominó, tabuleiro de jogo de 

botão com os seus respectivos times, 

palhetas, traves e bolinhas, saquinhos 

de plástico pequenos para fazer gelo, 

“garrafinhas” de água, (único item que 

os alunos trazem) kit primeiro socorros 

para eventuais emergências, camisas 

do seu time ou colete, quadro branco 

para o placar, pincel de cores diferentes 

e apagador, pastas transparentes para 

entregar a cada professor e direção 

com toda divulgação e tabela dos jogos, 

computador, papel impressora com tinta 

para confecção, estruturação e 

montagem de todo o JICEF: 

(Programação, estrutura, regulamentos, 

modalidades, tabela da quantidade de 

medalhas, ficha de inscrições para os 

jogos internos individuais em cada 

modalidade separada por anos e 

gênero, ficha de inscrição para os jogos 

externos separado por modalidade e 

fichas de inscrição para as equipes de 

apoio, confecção de tabelas de cada 

modalidade de jogo interno e cada 

modalidade de jogo externo, tabelas 

para a alimentação diária para a 

divulgação dos resultados e jogos do 

dia seguinte, regras de cada 

modalidade para divulgação e 

distribuição para os alunos e 

professores, utilização de cartazes para 

ajudar na comunicação e divulgação 

dos jogos, confecção de camisas dos 

times ou coletes de todos os alunos da 

escola.  No que abrange a recursos 

humanos: participação de todos os 

alunos, professores, direção e 

coordenação, equipes de apoio para a 

realização dos jogos, equipe de apoio 

da limpeza, apoio do lanche, apoio de 

seguranças e portaria, apoio com os 

alunos com necessidades especiais, 

apoio “primeiros socorros” e apoio a 

duplicação e impressão de todo o 

material administrativo. 
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CRONOGRAMA: 

 

O JICEF ocorre geralmente no final primeiro semestre de cada ano, antes do recesso 

de julho. Podendo o mesmo ser alterado conforme as condições climáticas e por interesse do 

corpo docente da escola em razão do calendário escolar de cada ano vigente. O cronograma do 

JICEF realiza-se da seguinte forma: Dentro do calendário escolar, já acordado e discutido na 

semana pedagógica de fevereiro, antes do retorno das aulas, e é reservado e programado uma 

semana para a sua realização. O primeiro dia dos jogos é separado para que ocorram algumas 

solenidades como: abertura dos jogos, juramento do atleta, hino nacional, desfiles das equipes, 

atrações e apresentações musicais, culturais e divertidas, além dos jogos de confraternização 

entre os professores, direção e membros da escola. Os demais dias da semana, são realizados 

os jogos externos (quadra) e internos (jogos dentro da sala e pátio) de acordo com a tabela 

divulgada anteriormente pelos professores de educação física dentro dos seus respectivos 

horários e turnos. Todos os alunos são inscritos em modalidades esportivas coletivas e/ou 

individuais de acordo com a sua aptidão e vontade. No último dia do JICEF ocorrem as finais 

entre todas as equipes que se classificaram durante os jogos coletivos. As finais de cada 

modalidade interna já ocorrem dentro do seu dia específico durante a sua realização. Logo após 

os JICEF, a escola realiza uma cerimônia de solenidade para prestigiar todos os alunos que 

participaram, entregar medalhas e homenagens também todos os seus participantes e 

professores. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

1. Como será feito o acompanhamento do projeto? 

Organização e Comunicação com clareza: Toda logística do JICEF precisa ser “mapeada “com 

antecedência de 02 a 03 meses, mas é nas coordenações, nas aulas de educação física, nos 

intervalos e nos momentos específicos solicitados pelos professores de educação física, que o 

JICEF vai tomando sua forma e aprimoramos o seu desenho. É necessário apresentar com 

clareza para todos os integrantes da escola o JICEF e esclarecer as tarefas e/ou o desempenho 

de cada membro participante. É primordial certificar através desses momentos citados que cada 

um saiba do regulamento e dos critérios para a execução do JICEF. Através de divulgação e 

organização todos do CEF 405 Sul precisam saber e compreender quais as tarefas recebidas e 

cumprir com o seu papel dentro da realização do JICEF, isso ocorre através de coordenações e 

explanação do JICEF pelos professores de educação física. Quanto a avaliação, em se tratando 

de trabalho em equipe, nada melhor que discutir coletivamente os sucessos e também os pontos 

do JICEF que precisam ser agilizados e resolvidos. Há uma necessidade de que todos estejam 

envolvidos, inclusive todos os membros do time e das turmas no momento da avaliação, isto 

ocorre antes, durante e após o JICEF, através do questionamento direto com os alunos, em 

coordenações com os professores e membros da direção e coordenação. 

2. Como serão medidos os efeitos do projeto? 

 É importante manter um clima de cooperação durante o JICEF. Antes, durante e após o seu 

processo, é visível, notável e sentido os efeitos dos jogos JICEF nos alunos, no ambiente escolar 

e em todos os componentes da escola, que através dessa construção em conjunto todos se 
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beneficiam. A harmonia e a vontade de fazer e de participar estão presente em todos os 

colaboradores que entendem que suas tarefas são parte de um projeto em que cada um 

contribui, de forma cooperativa, para o crescimento do aluno, do JICEF, da escola e do benefício 

de todos os integrantes da escola. Na divisão de tarefas em etapas no JICEF encontramos uma 

estratégia muito eficiente para garantir os melhores resultados junto com todo o grupo.  

3. Avaliação 

“A avaliação é substancialmente reflexão, capacidade única e exclusiva do ser humano de 

pensar sobre seus atos, analisá-los, julgá-los, interagindo com o mundo e com os outros seres, 

influindo e sofrendo influências pelo seu pensar e agir” (“Avaliar para promover”, de Jussara 

Hoffmann, página 10). Avaliar o JICEF não é um processo simples.  Os alunos serão avaliados 

pela suas equipes e professores, os professores fazem uma auto avaliação do JICEF e de sua 

participação e todos estão engajados em participar e contribuir para o bem estar de todos antes, 

durante e após o jogos. Para iniciar uma avaliação do JICEF, os professores de educação física 

começam por uma análise de nosso trabalho em sala de aula. Refletimos como está sendo 

nossa prática pedagógica e esportiva em alguns aspectos e após essas reflexões lançamos 

perguntas norteadoras para reflexão em coordenação:  

a) Conhecemos a história de vida (saúde, lazer, prática esportiva) de cada aluno com as suas 

particularidades?  

b) Elaboramos algum tipo de avaliação diagnóstica (inicial) para aplicar em sala de aula, com o 

objetivo de verificar o que meus alunos já têm de prática de esporte e conhecimento do mesmo?  

c) Verificamos junto a cada aluno o que pensa a respeito da importância de aprender a participar 

dos jogos, praticar atividade física?  

d) Compartilhamos com os outros professores a necessidade de conhecimento prévio da 

realidade dos alunos, com o objetivo de organizar melhor o JICEF, nossos planos de ensino/ 

aulas com atividades interativas, recreativas, participação conjunta professor/aluno? Isso será útil 

para o enriquecimento e aperfeiçoamento de seu fazer pedagógico. Esta é uma excelente 

maneira para que cada etapa do JICEF seja analisada considerando sua integração com o todo, 

e como o andamento das tarefas individuais está colaborando para o resultado geral. Desta 

maneira, acreditamos, nós professores de educação física na importância de manter um clima de 

cooperação durante esta avaliação em todo o seu processo. Acreditamos que esta avaliação não 

deva ser usada para culpar membros das equipes por possíveis problemas ocorridos e rotineiros, 
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mas para entender as interferências e, principalmente, encontrar soluções coletivas, resolvendo e 

amenizando os pontos negativos e exaltando e aprimorando os prontos positivos, gerando assim 

uma harmonia despertada pelo JICEF que está sempre presente na escola e dentro de cada um 

dos seus participantes e colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Relações Interpessoais na Escola 
“Inclusão, intervenção, mediação e prevenção” 

 

Apresentação 

 

O Serviço de Orientação Educacional apresenta o Projeto “Relações Interpessoais na 

Escola” onde serão utilizadas estratégias e metodologias diversas visando adequá-las ao 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Relações Interpessoais na Escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Palestrantes, adolescentro e professores 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Toda a escola 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula e pátio da escola 

Período de Execução:  abril a setembro 

Responsável pela execução do projeto: Jacinta Vasconcelos/OE 
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contexto de cada turma. O SOE realizará o projeto com a parceria de professores, que irão 

oferecer às aulas e participar das discussões e dinâmicas.  

O SOE procurando atuar na relação ensino-aprendizagem advindas das limitações e 

dilemas existentes nas relações sociais de produção de vida presentes na sala de aula e na 

escola irá trabalhar dentro do Projeto “Relações Interpessoais” com as temáticas BULLYING, 

CYBERBULLYING E PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS. 

O objetivo do tema Bullying e Cyberbullying e Prevenção ao Uso de Drogas é 

capacitar, prevenir, alertar pais, professores e os demais profissionais da educação sobre como 

forma de prevenir e combater a violência nas escolas. O trabalho ser educativo, ou seja, a ideia 

principal é contextualizar e familiarizar todos com o problema, orientando sobre as causas e 

consequências com relação ao bullying e ao uso de drogas os possíveis prejuízos acadêmicos, 

sociais e de autoestima na vida dos alunos. 

 

Título: 

Relações Interpessoais na Escola 

“Inclusão, intervenção, mediação e prevenção” 

 

 

 

Justificativa: 

 

Este Projeto de Relações Interpessoais ele busca a melhoria das relações sociais 

entre os alunos onde serão utilizados conceitos de ética e moral entre os alunos e comunidade 

escolar para o desenvolvimento de um ambiente saudável, seguro e acolhedor para todos. 

O projeto também pretende que se favoreça a promoção da aprendizagem e o 

estimulo para uma cultura de paz na escola e na vida procurando minimizar as relações de 

conflitos ou preveni-la no âmbito escolar. O projeto se destina aos alunos do 6° ao 9° anos desta 

escola que já sofrerão e aos que praticam bullying e aos alunos que estão no grupo de risco e 

uso de drogas procurando dá espaço ao protagonismo juvenil dando vez, voz e espaço para as 

suas ideias e iniciativas. 

 

 Objetivo Geral  

 

O projeto Relações Interpessoais que tem como temas relacionados ao projeto 

antibullying e prevenção ao uso de drogas o lema educar é o melhor caminho para prevenir. 
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Uma das estratégias dos projetos são as oficinas de formação de multiplicadores, nas quais os 

adolescentes se apropriarão dos conhecimentos que serão repassados em sala de aula onde 

poderão ajudar, pedir ajuda e denunciar atos de bullying, por exemplo. 

Um eixo importante do projeto é o resgate da autoridade na família e na escola abrindo espaço 

para dialogar sobre o tema e receber as orientações de que necessitam. São ações desejáveis 

para promoção da aproximação da escola com as famílias: encontros, reuniões, debates e 

festividades compartilhadas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Estabelecer diversas parcerias com entidades e órgãos públicos para ampliar os trabalhos e 

projetos desenvolvidos na escola; 

2. Enriquecer o currículo escolar com atividades práticas e teóricas na exploração de temas 

transversais onde se possa trabalhar o protagonismo juvenil; 

3. Melhorar a qualidade do ensino, reduzindo os problemas dentro e fora da escola; 

4. Oferecer atividades voltadas para o desenvolvimento integral do adolescente, estimulando o 

aprendizado e o desenvolvimento de atitudes sociais positivas, tais como: disciplina, respeito ao 

próximo, ética, cooperação mútua, amizade e cidadania; 

5. Promover um intercâmbio entre estes projetos e com os demais da escola; 

6. Encaminhar atendimentos de terapia familiar, individual quando for necessário; 

7. Estimular os professores e equipe diretiva a elogiar comportamentos positivos dos alunos 

quando identificam situações em que as regras antibullying são respeitadas; 

8. Acolher os alunos em situação de risco ao uso de drogas como forma de estabelecimento de 

vínculo dispensando-lhe o encaminhamento de ações que são direcionadas para a sua 

resolutividade; 

9. Propiciar a escuta aos adolescentes em situações de risco acolhendo suas questões, 

revelações e anseios fornecendo apoio e encorajamento. 

 

 

Metodologia 

O Projeto Relações Interpessoais será desenvolvido ao longo do ano letivos sob a 

coordenação da orientadora educacional Jacinta Vasconcelos. 

Como Onde Quando 
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Acompanhamento e avaliação 

 

Para o plano de ação apresentando se faz necessária uma avaliação permanente 

observando o surgimento de novos casos de bullying e tratar os casos existentes e se estão se 

repetindo deixar uma mensagem clara aos alunos de que esse tipo de comportamento é 

inaceitável não sendo tolerado em hipótese alguma. 

Os alunos serão chamados para avaliar o seu próprio comportamento e os 

professores vão acompanhar para saber se houve mudança de atitude ao que foi discutido com 

ele. 

 

 Bibliografia 

 

- Construindo o projeto de Prevenção ao Uso de Drogas, Ministério da Justiça e Ministério da 

Educação, 2° edição - Brasília/DF 2014 

- Bullying - Cartilha 2010/Justiça nas escolas 

- Utilização de dois dias para a 

entrega e devolutiva das 

informações assinados pelos 

pais; 

- Nos espaços de coordenação 

coletiva às segundas-feiras, 

- Atividades de prevenção 

devem ocorrer continuamente 

durante todo o ano letivo, pois 

apenas dessa maneira surtirá 

um efeito positivo de 

prevenção. 

 

Entrega de informativo aos pais 

via alunos, sala de aula e 

coordenação coletiva. 

 

Durante o período letivo 

 

Quem 

 

Com o quê 

 

Aprendizagens que se 

pretende alcançar 

- Orientadora Educacional 

(Jacinta Vasconcelos), 

- Professores de Ciências, 

- Equipe Adolescentro. 

 

- Questionários, 

- Dinâmica Role Playing, 

- Vídeo. 

 

Ao término dos projetos os 

alunos devem sair com algum 

grau de conhecimento sobre o 

tema sendo capazes de 

identificar situações 

problemáticas e ajudar na 

busca por soluções práticas e 

duradoras. 
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- Conselho Nacional de Justiça 

- Websites 

WWW.bullying.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J: Cantando na Esc@la 

 

 

Apresentação 

O projeto Cantando na Esc@la surgiu em 2013, com o intuito de proporcionar uma 

diversidade de atividades de musicalização e de contato com a linguagem musical em todas as 

suas áreas. 

 

Problematização 

De acordo com as diretrizes curriculares, o som é a matéria prima da música; porém, a 

simples percepção e memorização dos sons não caracterizam o conhecimento musical, não 

objetiva a educação dos sentidos e não está dissociada do lugar onde é composta e interpretada, 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Cantando na escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Equipe escolar 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: 8º e 9º anos 

Número de estudantes Atendidos: 256 alunos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula e pátio da escola 

Período de Execução:  1º e 2º semestres 

Responsável pela execução do projeto: Adriana Cascaes Pereira 
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nem está desarticulado dos valores de um determinado grupo social. Ao trabalhar os 

conhecimentos musicais, devem-se considerar os saberes específicos dessa linguagem e 

priorizar a escuta consciente, ou seja, aquela capaz de perceber a distribuição dos sons de 

maneira sucessiva e simultânea, trabalhando também as prioridades do som: timbre, intensidade, 

altura e duração, bem como suas variações. Portanto, faz-se necessário um trabalho constante 

com músicas para desenvolver a atenção, a memória e o raciocínio dos alunos.  

 

Fundamentação teórica 

A música é uma das mais antigas e valiosas formas de expressão da humanidade e 

está presente na vida das pessoas. Na antiguidade, filósofos gregos consideravam a música 

como “uma dádiva divina para o homem...”  

Segundo historiadores, o fazer musical de uma forma ou de outra, sempre esteve 

presente nas sociedades, desde as mais primitivas até as atuais. Sem dúvida, o nível de 

complexidade musical se alterou com o passar do tempo, mas não perdeu a sua característica de 

reunir pessoas. Hoje se percebe que a música tem a capacidade de aglutinar crianças, jovens e 

adultos, para cantar, tocar um instrumento, ou ambas. Verifica-se que os jovens se identificam 

por um mesmo gênero musical, o que lhes dá e reforça a sensação de pertencerem a um grupo, 

de possuírem um mesmo conhecimento. 

Assim, podemos afirmar que a vivência musical faz parte do dia-a-dia do ser humano e 

é muito salutar para o desenvolvimento de trabalhos grupais e que a aprendizagem musical abre 

portas para outras informações. A música ajuda a afinar a sensibilidade dos alunos, aumenta a 

capacidade de concentração, desenvolve o raciocínio lógico-matemático e a memória, além de 

ser forte desencadeador de emoções. Cada ser humano que descobre sua voz, fica mais seguro 

de si e com a autoestima elevada. Fazer música, principalmente em grupo, traz a noção da 

importância da ordem e da disciplina, da organização, do respeito ao outro e a si mesmo. 

Pensando assim, a música não pode estar desconectada do processo de ensino-aprendizagem 

da escola. A vivência musical para o educando em geral é extremamente agradável. Ele aprende 

novos conceitos e desenvolve diferentes habilidades, melhora a comunicação e desenvolve a 

criatividade, a coordenação e a memória. “A música é uma força geradora de vida, uma energia 

que envolve o nosso ser inteiro, atuando de forma poderosa sobre o nosso corpo, mente e 

coração. Além de alegrar, unir e congregar mensagens e valores, disciplinar e socializar, a 

música forma o caráter e favorece o desenvolvimento integral da personalidade, o equilíbrio 

emocional e social.”. (Míria Therezinha Kolling)  
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Objetivos 

Despertar o gosto pela música e suas expressões, oportunizar a fruição da linguagem 

musical, desenvolver a sensibilidade ao ritmo, percepção auditiva, coordenação e memória, 

conhecer as diversidades musicais, perceber a importância da música como cultura, apresentar 

diversos ritmos musicais, bem como apreciá-los e identificá-los, estimular os talentos na arte 

musical, estimular a respiração correta.  

 

Recursos Materiais 

Instrumentos musicais (violão, teclado e percussão), microfones, aparelho de som, 

Datashow, instrumentos confeccionados com materiais recicláveis, amplificadores, wi-fi. 

 

Resultados esperados 

Espera-se que ao final da experiência do projeto Cantando na Esc@la os alunos 

possam estar mais voltados à arte musical e que tenham desenvolvido múltiplas experiências 

sensoriais, perceptivas e expressivas, favorecendo assim o seu desenvolvimento. 

 

Referências Bibliográficas 

SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Unesp, 1991.  

SANTOS, Fátima Carneiro dos. Música das ruas: o exercício de uma “escuta nômade”. Revista 

eletrônica Opus, setembro, 2000.  

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis, Vozes, 1996.  

CERTEAU, op. Cit. FREIRE, op. Cit. Texto de Elen Campos Caiado graduada em Fonoaudiologia 

e Pedagogia Equipe Brasil Escola Curso Completo de Teoria Musical e Solfejo (Belmira Cardoso 

Mario Mascarenhas).  
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ANEXO k: Lógica Matemática: “Brincando de Pensar” 

 

Apresentação 

Existe em nossa educação uma distância muito nítida entre a realidade atual e o 

ensino acadêmico, busca-se qualidade, mas geralmente centrada apenas no modo como as 

aulas serão desenvolvidas, esquecendo-se totalmente de aproveitar a experiência de vida dos 

estudantes, seu real interesse dentro deste processo e a visão de conjunto onde as disciplinas se 

complementam buscando objetivos em comum, fazendo com que o conhecimento deixe de ser 

fragmentado e passe a ser coletivamente planejado, dentro de uma visão global, tendo como 

foco principal uma aprendizagem real, contextualizada e interdisciplinar. Muitas vezes o 

estudante é bombardeado por vários conhecimentos soltos e sem significado. No sentido de 

promover a ideia do todo dentro de um contexto interessante e motivador, é necessário propor 

aos estudantes questões relacionadas com situações que tragam desafios e levantem problemas 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: Lógica Matemática: “Brincando de Pensar” 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ----------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais do ensino fundamental 

Número de estudantes Atendidos: : 8º A, B,C e 9º A e B 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução:  durante o ano letivo 

Responsável pela execução do projeto: Flávio Xavier 
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que precisam ser resolvidos, ou que deem margem à criação e devem permitir que os mesmos 

se sintam capazes de vencer as dificuldades com as quais se defrontam e de tomar a iniciativa 

para resolvê-las de modo independente. 

Queremos com este trabalho estimular nosso estudante a desenvolver seus potenciais 

através de uma aprendizagem significativa, desafiadora, criativa e prazerosa, onde ele perceba e 

vivencie a prática do raciocínio lógico como uma importante ferramenta na construção do 

conhecimento, sentindo-se assim estimulados a participar ativamente de atividades propostas. 

Diante da realidade apresentada nos propomos a, junto com o estudante, superar obstáculos e 

vencer o desafio de apoiá-lo no desenvolvimento epistemológico e prático em busca do seu 

conhecimento, através de uma metodologia baseada na auto capacidade de realização, onde o 

objetivo principal será estimular o exercício do pensar. Sabemos que uma aprendizagem de fato  

 

só acontece quando o educando passa a ver, sentir, pensar, decidir e agir como protagonista de 

seu interesse, tornando-se mais autônomo e capaz de exercer plenamente sua cidadania em 

busca de uma melhor qualidade de vida. 

 

Justificativa 

Atualmente há consenso de que à escola compete formar o educando de forma 

integral, valorizando-o como ser humano, único, diferente, mas com igual direito de acesso à 

informação e à cidadania. A escola deve, ainda, construir um ambiente reflexivo e dinâmico, que 

possibilite a formação de pessoas críticas e conscientes, com vistas a soluções para os mais 

variados problemas e desafios do cotidiano. Isso se desenvolve, necessariamente, mediante o 

conhecimento teórico aliado à experiência prática do que se está construindo. 

Além disso, é importante ressaltar que o raciocínio lógico, o uso de estratégias 

matemáticas, a criatividade e a concentração devem ser tão evidenciadas e promovidas pela 

escola, quanto devem ser garantidos os demais direitos.   

Trabalhar com a lógica matemática significa considerar não somente apenas um 

conteúdo a mais. Inclui também o incentivo aos alunos de resolver problemas, tomar decisões, 

perceber regularidades, analisar dados, discutir e aplicar ideias. 

O raciocínio lógico matemático constitui uma grande riqueza para o educando e sua 

vivência em sociedade.  Em decorrência disso, faz-se necessário propor atividades que permitam 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

147 
 

que o mesmo aprenda a pensar, desenvolvendo e ampliando, assim, a sua habilidade de 

raciocinar. 

Dessa forma, o CEF 405 Sul entende que para o ano de 2018, o Projeto 

Interdisciplinar I deve ser voltado para a valorização do pensar, o qual tem como objetivo maior a 

conquista da cidadania, aplicada a exploração de habilidades através de atividades que sejam 

significativas para o processo de ensino aprendizagem. Como o tema é abrangente e instigador, 

continuaremos em 2019 e 2020 desenvolvendo atividades que atendam e/ou instiguem a 

discussão da lógica matemática, na tentativa de construir caminhos e propostas que o valorizem. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Estimular o despertar dos estudantes para o aprendizado da matemática por meio de 

instrumentos que instiguem o raciocínio lógico e a criação de estratégias que facilitem a 

resolução de desafios propostos ou situações complexas do dia a dia. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Elevar a autoestima e motivar a auto capacidade dos educandos para a resolução de desafios 

matemáticos ou mesmo de raciocínio lógico; 

- Melhorar a interpretação de textos e aumentar a atenção e concentração para a resolução de 

desafios lógicos; 

- Motivar o interesse por desafios lógicos e desenvolver a antecipação de estratégias de 

resolução; 

- Observar as disparidades de raciocínio entre os alunos e ajustar a didática para o alcance do 

entendimento de todos; 

- Estimular a discussão e o uso de estratégias matemáticas em situações corriqueiras dos 

alunos. 

 

Metodologia 
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Esta iniciativa será desenvolvida no âmbito do Projeto Diversificado - I proposto no 

Projeto Político Pedagógico da escola e requisito da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

com todos os alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais. As aulas serão ministradas uma vez 

por semana em todas as turmas. As atividades serão selecionadas em fácil, médio e difícil, 

despertando a curiosidade e proporcionando a interação entre os estudantes e a discussão 

acerca dos resultados. 

As atividades serão realizadas em sala de aula e com possibilidade de extensão para 

continuidade em casa. Cada semana os estudantes receberão uma atividade ou um desafio 

lógico, juntamente com orientações do professor e iniciarão a resolução.   

 

 

 

 

Avaliação 

 

A avaliação será subjetiva com finalidade mais diagnóstica e de 

equalização/disseminação do pensamento lógico do que propriamente “avaliação somativa”. 

 

Metas 

Espera-se que ao final do ano letivo os estudantes envolvidos estejam: 

- Motivados e capazes de solucionar desafios lógicos ou de complexidade do dia a dia; 

- Que a leitura e a interpretação de textos não sejam mais os dificultores da resolução 

destes desafios; 

- Que os alunos se tornem críticos e capacitados para criar estratégias próprias para a 

resolução de desafios lógicos;  

- O aprendizado da matemática não seja mais um tabu e o conteúdo se torne atrativo 

e prazeroso em contradição ao conceito culturalmente arraigado de que a matemática 

é chata e dificultosa. 
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ANEXO L: FACEF 405 SUL 

(Feira de Arte Contemporânea do CEF 405 Sul) 

 

 

Apresentação 

O projeto consiste na pesquisa e produção em arte contemporânea. Uma abordagem teórico-

prática no ensino das modalidades, movimentos e escolas da arte contemporânea, a partir de 

aulas expositivas, apresentando as obras de artistas contemporâneos brasileiros e estrangeiros, 

por meio de mídias diversas, mostrando imagens, vídeos, músicas, objetos, textos, fazendo 

visitas à exposições, entrevistando artistas da cidade, possibilitando que os estudantes entrem 

em contato direto com a produção visual artística da atualidade e produzam trabalhos e 

conteúdos críticos. 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Título do Projeto: FACEF 405 SUL 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Equipe escolar 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: 8º e 9º anos 

Número de estudantes Atendidos: 206 alunos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula e pátio da escola 

Período de Execução:  1º  semestre 

Responsável pela execução do projeto: Adriana Cascaes Pereira 
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Título do projeto  

Feira de Arte Contemporânea do CEF 405 Sul 

 

Público Alvo 

O projeto se destina a todos os alunos dos oitavos e nonos anos do Centro de Ensino 

Fundamental 405 Sul. 

 

Objetivo  

Ampliar, discutir, refletir sobre a produção de arte dos dias atuais; compreender os conceitos e as 

modalidades mais recentes de linguagens artísticas, conhecer artistas contemporâneos a suas 

obras, visitar museus e saber utilizar linguagem visual como meio de expressão. 

 

 

Metodologia  

 Aulas expositivas sobre os conceitos de arte contemporânea e suas modalidades.  

 Aulas dialógicas com apresentação de vídeos com performances de artistas brasileiros e 

estrangeiros. Reflexão crítica sobre os trabalhos. Apresentação de imagens e vídeos de 

instalações de arte contemporânea, happenings, vídeo-arte, arte e tecnologia.  

 Aulas dialógicas com leitura coletiva e reflexão a partir de textos sobre artistas, 

movimentos artísticos de vanguarda, e obras de arte contemporânea. 

 Criação de grupos de estudantes para a elaboração e criação de obras de arte, inspirados 

nas modalidades da arte contemporânea. 

 Aulas com apresentações dos pré-projetos, reflexão e orientação coletiva para o 

aprimoramento conceitual e acabamento das obras. 

 Entrega do pré-projeto escrito e avaliação. 

 Realização da feira de arte contemporânea, durante todo o período matutino, aberta à 

visitação de toda a comunidade escolar. Na feira, os estudantes realizam a mediação das 

obras, visitam os outros trabalhos e também avaliam. 

 

Problematização  

 

No mundo contemporâneo ocidental onde a cultura visual é o principal meio de manifestação e a 

arte contemporânea é pouco acessível para determinadas classes sociais, é de extrema 
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importância, para uma educação integral e voltada para a formação de cidadãos críticos e 

producentes, que se alfabetizem os estudantes em linguagem visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo M – Acervo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do acervo – sem legenda – datada de 1993 
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Fotos do acervo – sem data – Atendimento de 1ª a 4ª série 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos do acervo –sem legenda – datada de 1994 
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Foto do acervo – sem legenda – datada de 1987 

 

 

 

 

 

 

Foto do acervo fotográfico – Desfile Esplanada – datada de 1991 
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Acervo Fotográfico – Formandos 8ª série, 2000 – Teatro da Caixa Econômica Federal 

 

 

 

 

 

 

Acervo Fotográfico – Formatura 8ª série, 2000, 
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Professores - Teatro da Caixa Econômica Federal 

 

 

Acervo Fotográfico – Formandos 2013 – Foto para Formatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo Fotográfico – Abertura do JIEC 2013 – Estacionamento 
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Acervo Fotográfico – Comemoração Dia das Mães 2008 – Apresentação Teatral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo Fotográfico – Medalhistas da XVII OBA 2014 – Foto para Mural  
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Festa Junina 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Pedagógica - 2017 
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Dia Mundial de Combate ao Autismo - 2017 
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                                           JICEF – 2017 – turno vespertino – 6ºe 7º anos 
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JICEF – 2017 – turno matutino – 8º e 9º anos 
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PROJETO – “Um Dia na Roça” - 2017 
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Feira de Ciências-vespertino (6º e 7º anos) - 2017 
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Dia Letivo Temático - 2017 

Educação Patrimonial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação Teatral – 2017 
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Confraternização alunos e professores – lanche coletivo – dezembro/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural – Projeto Água 2018 
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                                        Montagem dos murais – Projeto Água - 2018 

Alunos e professores 
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Dia letivo temático – Água – projeto 2018 

Culminância do projeto 
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Projeto Hora Cívica – 2018 
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Trabalhando a inclusão – Professora Adriani (Educação Física) - 2018 
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Semana de Educação para vida - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana da Consciência negra/2018 – exposição máscaras 
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Dia Mundial de Combate à Aids – alunos matutino/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Premiação teatral – Projeto de Português/2018 – 9ºs anos 
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Projeto tabela periódica suspensa 
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Feira de Arte Contemporânea/2019 – alunos turno matutino 

 

 

17. APÊNDICES 

 

17.1. Questionário criado para pesquisa com os estudantes 

 
Material de Pesquisa para Construção do Projeto Político Pedagógico/2019 

ESTUDANTES  

Ano/Série:  _____________             

1) Em qual cidade você mora?_____________________________________ 

2) Como você se define em relação a cor ou raça? 

(   ) Branca        (   ) negra        (   )parda              (   ) amarela                     (   ) indígena 

3) Onde você estudou antes de vir para o CEF 405 Sul? 
(   ) Escola Pública do DF.  Qual escola? _________________________________________ 
(   ) Escola Pública de outro Estado.  
(   ) Escola Particular do DF.    
(   ) Escola Particular de outro Estado. 

 
       4) Você já teve alguma reprovação?      
(   ) Não. 
(   ) Sim, no CEF 405 Sul. Quantas vezes? ______        
(   ) Sim, em outra Escola .  Quantas vezes? _____ 

 
5) Você tem computador em casa?(   ) Sim        (   ) Não 

6) Você tem acesso à Internet?(   ) Sim,  em qual local? __________________   (   ) Não      
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7) Você utiliza seu computador, com acesso à internet, para estudar?   
(   ) Sim, quantas vezes por semana? ___________       (   ) Não 
 

8) Depois que você sai da escola, quanto tempo do seu dia você usa para estudar?  
(   ) 1 hora                        (   ) 2 horas                         (   ) 3 ou mais horas 
(   ) Só estudo nos finais de semana.                    
(   ) Não estudo. Por quê? _________________________________________________________ 
(   ) Outros: _____________________________________________________________________ 
 

9) Quanto tempo você leva de sua casa até a escola?  

(    ) até 30 minutos             (    ) de 30 minutos a  1hora                  (   ) mais de 1 hora 

10) Qual o meio de transporte que você utiliza para chegar até a escola? 
(   )  carro                                            (   )  moto 
(   ) bicicleta                                        (   ) transporte público coletivo 
(   ) transporte escolar                         (   ) metrô 
(   ) a pé                                              (   ) outro tipo. Qual? 
__________________________________ 

11) Seus pais acompanham seus estudos?      

(   ) Não, estudo sozinho. 
      (   ) Sim - Como?   ( Pode ser marcada mais de uma opção) 
      (   ) Olhando meus cadernos. 
      (   ) Sentando e fazendo as tarefas e trabalhos junto comigo. 
      (   ) Estabelecendo horário de estudo. 
      (   ) Outros: _______________________________________________________ 

12) Quantas pessoas moram com você? (incluindo pais, irmãos, parentes) 

(    ) Duas a três.                 (   ) Quatro a sete.                  (   ) oito a dez.            (  )Mais de dez. 

13) Como você se avalia como Estudante? 

 Sim  Não Às vezes 

Sou estudioso    

Sou disciplinado    

Sou responsável com os livros didáticos    

Sou respeitoso com colegas e funcionários    

Cumpro minhas tarefas    

Chego no horário certo    

Cumpro as normas da escola    

Uso uniforme    

Cuido do patrimônio da escola    

 
14) Você falta muito às aulas?      (   ) Não    (   ) Sim        

            Se você falta, assinale os principais motivos:                   
( ) Dificuldades de transporte.   ( ) Cuido de familiares.( ) Desinteresse.                                                
(    ) Problemas de saúde.                                 (    ) Problemas familiares. 

            (    ) Outros: ____________________________________________________________ 
  

15) Como você avalia o atendimento da escola? 

 Não sei Excelente Bom Regular Ruim 

Direção (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Secretaria (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Professores (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Auxiliares (limpeza) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Portaria (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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16) Como você avalia as dependências da escola? 
 
 

 
 

17) Por que sua família escolheu o CEF 405 Sul? (Pode ser marcada mais de uma opção) 
(    ) Indicação de amigos ou parentes.         
(    )Proximidade do trabalho. 

            (    ) Proximidade da minha residência.         
            (   )Por considerar esta, uma  boa escola. 
           (    )Evitar estudar em áreas que considero mais violentas. 
           (    )Não foi escolha, fui encaminhado(a) pelo 156. 

(    ) Não foi escolha, fui encaminhado(a) pela Regional de Ensino. 
(    ) Não sei responder. 
(    ) Outros:  _______________________________________________________   
 

18) O que motiva você vir para escola? 
          __________________________________________________________________________ 
          __________________________________________________________________________ 
 

17.2. Questionário criado para pesquisa com os pais ou responsáveis 

 
                Material de Pesquisa para Construção do Projeto Político Pedagógico/2019 

MÃES, PAIS E RESPONSÁVEIS 

 
Ano/Série de seu (sua) filho(a): _________       

 
Responsável pelo preenchimento: (   ) pai   (  )mãe    (  ) outros (especificar): _______________ 

 
         1) Por que você escolheu o CEF 405 Sul para seu (sua) filho (a)? 

a.(     ) Indicação de amigos e ou parentes. 
b.(     ) Proximidade do trabalho. 
c.(     ) Proximidade da minha residência. 
d.(     ) Evitar estudar em áreas que considero mais violentas. 
e.(     ) Por considerar esta, uma boa escola. 
f. (     ) Não foi escolha, fui encaminhado pelo 156. 
g.(     ) Não foi escolha, fui encaminhado pela Regional de Ensino. 
h.(     ) Não sei responder. 
i. (     ) Outros: __________________________________________________________ 
 

        2)Como você acompanha os estudos de seu (sua) filho (a)?  

 

 Sim Não Às 
vezes 

Pergunto se tem tarefas.    

Faço as tarefas e trabalhos com ele (ela).    

Merenda/merendeiras (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Biblioteca (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

S.O.E (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Sala de Recursos (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 Não sei Excelente Bom Regular Ruim 

Salas de aula (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

      

Cantina (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Banheiros (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

Pátio (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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Determino horários de estudos para meu (minha) filho(a).    

Verifico os cadernos/deveres do meu (minha) filho(a).    

Peço para o meu (minha) filho(a) estudar sozinho(a).    

Sempre compareço à escola.    

Compareço à escola somente quando solicitado.    

Participo das reuniões bimestrais.    

Converso com o meu (minha) filho(a)sobre como foi a aula do dia.    

Verifico  a mochila do meu (minha) filho(a) para saber o que ele(ela) está 
levando ou trazendo da escola. 

   

Ajudo o meu (minha) filho(a) a arrumar a mochila de acordo com o 
horário das aulas do dia 

   

Observo se o meu (minha) filho(a) está indo para a escola com o 
uniforme adequado diariamente. 

   

Leio e oriento o meu (minha) filho(a) quanto ao recebimento de bilhetes, 
notificações e outros informativos da escola. 

   

 

3) Como você se relaciona com a escola de seu (sua) filho (a):  
a. (    ) Conheço os professores do(a) meu(minha) filho(a). 
b. (    )  Já conversei com os professores do meu(minha) filho(a). 
c. (    ) Conheço a gestão (direção) da escola. 
d. (    ) Estou sempre inteirado das decisões do Conselho Escolar. 
e. (    ) Conheço o Projeto Político Pedagógico da Escola. 
f.  (    ) Conheço o Serviço de Orientação Educacional. 
g. (    ) Contribuo com a APM. 

 
4) Sobre o seu grau de escolaridade: 

                  a.(    ) Ensino Fundamental Anos Iniciais completo (antigo primário). 
                  b.(    ) Ensino Fundamental Anos Iniciais incompleto. 

 c.(    ) Ensino Fundamental Anos Iniciais Completo (antigo ginásio). 
d.(    ) Ensino Médio Completo (antigo 2º grau). 
e.(    ) Ensino Médio Incompleto. 
f. (    ) Ensino Superior Completo. 
g. (   ) Ensino Superior Incompleto. 
h. (   ) Especialização. 
i.  (   ) Não estudou 
 

5) Profissão e ou ocupação atual dos pais /responsáveis: 

 Pai: _________________________________________________________________ 

 Mãe: ________________________________________________________________ 

 Responsável:  _________________________________________________________ 
 

6) Onde seu filho passa a maior parte do dia, no horário que não está na escola? 
a.(    ) Em casa sozinho(a). 
b.(    ) Em casa com familiares. 
c.(    ) Fora de casa com atividade. Qual?_______________________________________ 
d.(    ) No seu trabalho com você. 
e.(    ) Na rua com os colegas. 
f.(    ) Na casa de parentes. 
g.(    ) Outros_____________________________________________________________ 
 

       7) Sua família recebe algum benefício social do governo? 
                a.(    ) Não     b.(    ) Sim. Qual (is)? _______________________________  
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       8) Qual a renda familiar: 

a.(     ) Até 01 salário mínimo . 
b.(     ) De 01 a 02 salários mínimos. 
c.(     ) De 02 a 04 salários mínimos. 
d.(     ) De 04 a 06 salários mínimos. 
e.(     ) Acima de 06 salários mínimos. 
 

9) Como você avalia o atendimento da escola: 
 

 Excelente Bom Regular Ruim 

Direção (     ) (     ) (     ) (     ) 

Coordenação (     ) (     ) (     ) (     ) 

Secretaria (     ) (     ) (     ) (     ) 

Professores (     ) (     ) (     ) (     ) 

SOE (     ) (     ) (     ) (     ) 

Sala de Recursos (     ) (     ) (     ) (     ) 

Portaria (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

10) O que você acha que pode ser melhorado na escola? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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17.3. Plano de Ação para a Sala de Recursos 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

- Oferecer diversos 

tipos de atividades 

para os alunos com 

Necessidades 

Educacionais Especiais 

ANEEs, 

complementando e ou 

suplementando os 

conteúdos do ensino 

regular, visando uma 

maior interação e 

socialização dos 

mesmos na sala de 

aula como também na 

sociedade, 

disponibilizando apoio 

aos professores da 

sala de aula em que os 

alunos estão incluídos. 

 

 -  Atender os 

ANEEs para 

aprimorar o seu 

processo de ensino 

e aprendizagem 

aos conteúdos da 

sala comum. 

- Produzir recursos 

pedagógicos 

considerando as 

especificidades dos 

alunos. 

- Promover 

condições de 

acesso, 

participação e 

aprendizagem dos 

alunos inclusos no 

ensino regular. 

- Garantir a 

transversalidade 

das ações da 

educação especial 

no ensino regular. 

- Fomentar o 

desenvolvimento 

de recursos 

didáticos e 

pedagógicos que 

- No atendimento deverá ser 

considerada a especificidade de 

cada aluno, complementando e 

suplementando os mesmos. 

- Usando jogos didáticos com 

objetivo de reduzir suas 

dificuldades. 

- Desenvolvimento de 

estratégias lúdicas que 

estimulem e valorizem a 

criatividade. 

- Confecção de jogos e materiais 

que venham atender os critérios 

e necessidades dos alunos. 

- Disponibilidade de um 

cantinho de leitura com livros 

paradidáticos que reativem o 

gosto pela leitura. 

- Jogos de Memória. 

 - Jogos de sequência lógica de 

história, trânsito ou situações do 

dia a dia, etc. 

- Atividades como caça-palavras, 

utilizando conteúdos de sala de 

aula. 

- Será utilizado um plano 

individual para cada aluno 

respeitando sua limitação. 

- Mostrar aos alunos que é na 

- Nas Coordenações 

Pedagógicas, em 

conversas com os 

demais membros do 

corpo docente.  

 - Em conversas com 

os pais e os próprios 

alunos atendidos. 

Ernando, Kelly, 

Rosana e Wellington. 

Ao longo do ano 

letivo de 2018. 
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eliminem as 

barreiras no 

processo de ensino 

aprendizagem. 

- Assegurar 

condições para a 

continuidade dos 

estudos nos mais 

diferentes níveis de 

ensino. 

- Proporcionar um 

ambiente de 

aprendizagem 

favorável aos 

alunos. 

- Oferecer recursos 

favoráveis, a 

potencialização e a 

capacidade de 

pensar de cada um. 

- Atendimento 

individual ou 

coletivo dos ANEEs. 

- Tornar a escola 

um espaço atrativo 

e democrático, 

garantindo a 

permanência de 

todos. 

- Oferecer acesso 

às tecnologias 

relação um e/ou outro que 

nascem as amizades, destaca-se 

o potencial de cada um e 

realizam-se os sonhos e a 

capacidade de amar, mostrando 

o verdadeiro significado da 

inclusão. 

- Fazer transcrições de textos, 

exercícios e avaliações para os 

alunos com Deficiência Visual 

(da grafia braile para a língua 

portuguesa e vice-versa), de 

modo a auxiliar os professores 

de sala de aula. 
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digitais acessíveis. 
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17.4. Plano de Ação da equipe especializada de apoio à aprendizagem (EEAA) 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Dimensão 1 - 

Mapeamento 

Institucional (MI) 

Refletir e analisar o 

contexto de 

intervenção da prática 

do SEAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criar espaços de 

reflexão com e entre 

os professores, 

coordenadores 

pedagógicos e 

direção escolar, com 

objetivo de promover 

discussões, 

conscientizações e 

possíveis 

transformações das 

concepções 

orientadoras de 

práticas pedagógicas; 

 

Instrumentalizar a 

equipe escolar e, 

principalmente, o 

corpo docente para o 

estudo, 

planejamento, 

operacionalização e 

avaliação de ações de 

ensino 

intencionalmente 

planejadas, por meio 

de um 

assessoramento 

continuado em 

Reunião com a direção e/ou 

coordenação da instituição 

educacional para a explanação 

dos objetivos do MI.; 

 

Análise documental 

(Legislações, proposta 

pedagógica, matrizes 

curriculares, regimento interno 

e outros documentos que 

facilitem a compreensão da 

natureza, organização e 

funcionamento da instituição 

educacional); 

 

Observações dos espaços e das 

dinâmicas pedagógicas: sala de 

aula, reuniões de coordenação, 

de planejamento de ensino e 

outras possíveis reuniões que 

otimizem os objetivos do 

mapeamento. 

 

 

 

 

 

 

Através da escuta da 

comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuelle 

 e  

Léia Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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Dimensão 2- 

Assessoria ao trabalho 

coletivo 

Contribuir em parceria 

com os demais 

profissionais, para a 

promoção da análise 

crítica acerca da 

identidade profissional 

dos atores da 

instituição 

educacional, 

principalmente do 

corpo docente, de 

modo a provocar a 

revisão e/ou a 

atualização de suas 

atuações. 

 

 

 

 

 

serviço, no que 

compete o 

conhecimento 

psicológico e 

pedagógico; 

 

 

 

Criar espaços de 

reflexão com e entre 

os professores, 

coordenadores 

pedagógicos e 

direção com objetivo 

de promover 

discussões, 

conscientizações e 

possíveis 

transformações das 

concepções 

orientadoras de 

práticas pedagógicas; 

 

Instrumentalizar a 

equipe escolar e, 

principalmente, o 

corpo docente para o 

estudo, 

planejamento, 

operacionalização e 

avaliação de ações de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação na elaboração da 

Proposta Pedagógica; 

 

Colaboração na articulação e na 

reflexão permanente sobre o 

contexto escolar e seus atores; 

 

Participação, em conjunto com 

os demais profissionais da 

instituição educacional, nas 

atividades de planejamento e de 

avaliação do trabalho: 

coordenações pedagógicas 

coletivas; semana pedagógica; 

conselhos de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da escuta da 

comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuelly 

e 

Léia Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano. 
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Dimensão 3 –  

Acompanhamento do 

processo de ensino-

aprendizagem 

 

Favorecer o 

desempenho escolar 

dos alunos, com vistas 

à concretização de 

uma cultura de 

sucesso escolar. 

ensino 

intencionalmente 

planejadas, por meio 

de um 

assessoramento 

continuado em 

serviço, no que 

compete o 

conhecimento 

psicológico e 

pedagógico; 

 

 

 

 

 

 

Contribuir para que o 

professor promova 

situações didáticas de 

apoio à 

aprendizagem do 

aluno, criando um 

novo foco de analise 

para o processo de 

ensino e de 

aprendizagem e 

construindo 

alternativas teórico-

metodológicas de 

ensino com foco na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação da dinâmica em sala 

de aula e dos demais contextos 

educativos; 

 

Análise em parceria com o 

professor e outros profissionais 

da instituição educacional, 

acerca da produção dos alunos; 

 

Discussão sobre as concepções 

de ensino e de aprendizagem 

dos professores e seus impactos 

no planejamento das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da escuta da 

comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanuelly 

e 

Léia Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano. 
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construção de 

habilidades e de 

competências pelos 

alunos; 

 

Contribuir para a 

diminuição das 

queixas escolares e 

para outras 

manifestações do 

fracasso escolar; 

 

 

Trabalho em grupo com alunos 

com o objetivo de promover o 

enriquecimento das habilidades 

cognitivas. 

 

Atendimentos em grupo dos 

alunos com objetivo de 

trabalhar as emoções.  

 

Roda de conversa com as 

famílias sobre temáticas 

emocionais e pedagógicas.   
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17.5. Plano de Ação do SOE 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

1. Ação Institucional 

- Conhecer a 

característica da 

comunidade para 

utilizar os recursos 

disponíveis; 

- Trabalhar com os 

recursos 

disponibilizados 

incluindo-os ao 

planejamento 

traçado; - 

Sistematizar os 

dados referentes à 

clientela escolar bem 

como a demanda 

escolar; 

 - Analisar os 

indicadores de 

aproveitamento 

escolar, evasão e 

infrequência. 

 

 

 

 

 

 

- Conhecimento das 
características gerais da 
comunidade onde a escola se 
encontra inserida; 
- Identificação dos aspectos da 
comunidade que serão 
explorados pela Orientação 
Educacional: econômico, 
social, recreativo, cultural, de 
saúde e assistencial; 
- Identificação da clientela e 
da demanda escolar; 
- Conhecimento dos 

indicativos de aproveitamento 

escolar, evasão e infrequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Integrar os recursos 
disponíveis da comunidade as 
ações da OE; 
-Assessorar pedagogicamente 
na identificação dos fatores 
que interferem no processo 
de aprendizagem, 
- Avaliar os indicadores de 
aproveitamento escolar, 
evasão e infrequência 
tentando identificar os 
fatores que interferem no 
processo para solução dos 
problemas relacionados: 
- Análise dos resultados das 
avaliações. 

 

 

 

 

 

 

- Observação e 
análise de que estes 
recursos estão 
sendo úteis para as 
ações da OE; 
- Identificando os 
fatores que 
interferiram no 
processo de ensino 
de aprendizagem 
procurando auxiliar 
na melhoria da 
qualidade de vida 
acadêmica e 
pedagógica dos 
docentes; 
-Sistematização dos 
dados referentes a 
clientela escolar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Pedagogo; 
- Orientador 
Educacional; 
- Equipe Gestora; 
- Docentes; 
- Psicóloga. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março a maio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

185 
 

 

2. Ação junto aos 

docentes 

 

-Ministrar 
conhecimentos 
relativos à matéria 
não constantes do 
Currículo da 
Educação; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Reorganizar, por meio de 
amplo debate com os 
profissionais da educação, o 
trabalho pedagógico; 
 
- Implementar políticas de 

prevenção à evasão motivada 

por preconceito sob qualquer 

forma de manifestação 

(verbal, 

física,escrita,virtual,psicológica 

e bullying,criando rede de 

proteção contra formas 

associada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Realizar estudos sobre a lei 
n° 11.998/2009 que dispõe 
sobre a Semana de Educação 
para a Vida com os alunos em 
sala com os temas que serão 
tratados quando necessário; 
 
-Dinamizar o SOE oferecendo 
estrutura adequada para o 
acolhimento dos alunos; 
 
-Encaminhamento de alunos 
para serviços especializados. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

-Feedback com os 
professores através 
de trabalhos 
realizados pelos 
alunos e retorno nas 
coordenações 
coletivas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pedagogo; 
- Orientador 
Educacional; 
- Equipe Gestora; 
- Docentes; 
- Psicóloga. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio a dezembro 
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3. Ação junto aos 

discentes 

 

- Desenvolver ações 
que orientem os 
alunos a desenvolver 
hábitos de estudo; 
 
-Valorizar a 
participação juvenil 
de todos os alunos 
incluindo 
principalmente os 
que se encontram 
em situação de 
vulnerabilidade. 
 
 

 

-Ministrar conhecimentos 
relativos às dificuldades de 
aprendizagem que interferem 
na relação ensino-
aprendizagem dos alunos 
capacitando os professores a 
conhecer e ajuda-los a 
compreender melhor os 
alunos; 
 
-Realizar atendimentos com os 
alunos através da abordagem 
de relacionamento pessoal, 
social e emocional; 
 
-Identificar os fatores que 
interferem no processo para 
solução dos problemas; 
 
-Beneficiar estes alunos em 
situações de risco e 
vulnerabilidade para se ajustar 
às expectativas e rotinas 
escolares; 
 
-Auxiliar para que eles possam 
adquirir habilidades para 
interagir positivamente com 
seus pares e professores; 
 
-Provisão de um ambiente 

 

-Sugerir a equipe que 
compõem a escola 
intervenções para encorajar o 
autoconhecimento, auto 
atribuições mais positivas aos 
alunos em situações de risco 
e vulnerabilidade; 
 
-Trabalhar em sala de aula 
sobre as diversas formas de 
preconceito e bullying, 
Criação de um Projeto 
Antibullying na escola; 
 
- Informar aos pais sobre o 
Projeto Antibullying através 
de um texto explicativo; 
 
- Promover debates em sala 
de aula e palestras na escola; 
 
-Auxílio pedagógico e 
encaminhamento psicológico 
aos autores e alvos de 
bullying, 

 

 

-Feedback com os 
professores sobre as 
dificuldades 
apresentadas e 
encaminhamento ao 
SOE dos alunos que 
precisam de 
atendimento 
especializado. 
 
 

 

- Pedagogo; 
- Orientador 
Educacional; 
- Equipe Gestora; 
- Docentes; 
- Psicóloga. 
 
 

 

Abril a dezembro 
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seguro e apoiador que 
incentivem comportamentos 
positivos; 
 
 
-Desenvolver na escola a 
CULTURA DE LETRAMENTO 
EMOCIONAL envolvendo a 
preparação de todo contexto 
escolar incentivando os alunos 
a desenvolver a linguagem dos 
sentimentos; 
-Promover nas coordenações 
pedagógicas discussões e 
estudos sobre as diversas 
formas de preconceito e 
bullying. 
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16.6. Plano de Ação da Coordenação 

 

Objetivos Metas Ações Público Cronograma 

Trabalhar junto com a 
equipe gestora para 
uma administração 
eficiente e eficaz. 

- Fortalecer e dinamizar os 
encontros pedagógicos para 
construção coletiva da PP e do 
planejamento das atividades 
pedagógicas. 
 

- Construção, implementação e 
avaliação da PP; 
- Organização do plano de ação; 
- Organização da rotina de trabalho. 
 

Direção, supervisão e 

equipe de professores 

Fevereiro a maio/2019 

 

 

Planejar e articular a 
formação continuada 
da equipe docente. 

 
- Debater, analisar e discutir ao 
longo das coordenações 
pedagógicas fundamentos 
teóricos a fim de nortear e 
otimizar o trabalho pedagógico. 

 
- Organização de cursos de 
formação continuada; 
- Preparação de momentos de 
estudos para aprofundamento 
teórico das temáticas a serem 
trabalhadas. 

 

 

Professores 

 

Fevereiro a 

dezembro/2019 

 

Acompanhar o 
planejamento, 
execução  e a avaliação 
das atividades 
pedagógicas. 

 

- Estabelecer nas coordenações 

pedagógicas encontros que 

dinamizem o uso de 

estratégias/intervenções ao 

longo de todo processo ensino- 

aprendizagem, tendo em vista, a 

aprendizagem do aluno. 

- Fomentar e auxiliar  os 

planejamentos interdisciplinares. 

 

- Orientação, elaboração 

acompanhamento, avaliação e 

execução do planejamento 

pedagógico desenvolvido pelos 

professores; 

-  Planejamentos em que a prática 

interdisciplinar seja uma presença 

constante; 

- Análise constante das 

deficiências/dificuldades dos alunos 

 

 

Professores 

 

 

 

Fevereiro a 

dezembro/2019 
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orientando os professores para que 

apliquem avaliações diagnósticas 

frequentemente e projetos 

interventivos a fim de sanar e/ou 

minimizar as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos 

alunos. 

 

 
Estimular a utilização 
de metodologias 
diversificadas, que 
atendam as diferenças 
individuais. 

 
- Promover nas coordenações 
pedagógicas a troca de 
experiências no que diz respeito 
a prática e  estratégias 
pedagógicas, bem como, 
estimular a utilização de 
metodologias diversificadas. 

 
- Estudos sobre estratégias de 
ensino e sua aplicabilidade prática, 
considerando cada modalidade de 
ensino; 
 
- Uso de metodologias/ 
instrumentos avaliativos 
diversificados. 
 

- Avaliação das ações pedagógicas e 

alterações destas no processo 

ensino-aprendizagem quando 

forem necessárias. 

 

 

Professores 

 

Fevereiro a 

dezembro/2019 
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Acompanhar o 
rendimento dos alunos 
para planejar as ações 
de intervenção 

 
- Promover ao longo das 
coordenações e/ou conselho de 
classe estratégias e/ou 
intervenções que viabilizem o 
acompanhamento e a melhoria 
do rendimentos dos alunos. 

 
- Mapeamento do rendimento das 
turmas por bimestre; 
- Organização, acompanhamento e 

avaliação de estratégias 

pedagógicas e/ou projetos 

interventivos que busquem 

potencializar o processo ensino-

aprendizagem; 

- Análise de registros avaliativos; 
- Orientação e planejamento das 
atividades de recuperação. 

 

 

 

Professores 

 

 

 

Abril a dezembro/2019 
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17. AGRADECIMENTOS 

 

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que 

vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas 

vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, 

silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que 

acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro 

mundo, é o que dá sentido à vida.  É o que faz com que ela não seja nem 

curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto 

durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”. 

 

Cora Coralina 

 

 

“Nenhum dever é mais importante do que a gratidão. ” Agradecemos a todos os 

profissionais pelo esforço e dedicação que em algum momento ou de alguma forma contribuíram 

para que esse trabalho fosse realizado. Agradecemos aos coordenadores, direção, professores, 

alunos, pais e funcionários que caminharam conosco ao longo desse período de preparação e 

conclusão pautada no trabalho coletivo e na missão baseada na arte de ensinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


