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 Apresentação 

 

A Proposta Pedagógica do CEF 407 de Samambaia é o registro das diretrizes e 

práticas desta instituição educacional que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano 

escolar de uma forma sistematizada, consciente e participativa.  A construção deste 

documento parte da premissa da importância da participação ativa e efetiva de todos os 

segmentos escolares, para retratar a realidade educacional foi realizado levantamentos 

que subsidie a construção dialógica e participativa do documento com vistas a retratar a 

realidade na qual esta instituição está inserida.   Por meio de questionário diagnóstico foi 

levantada a características sócio econômica e cultural da comunidade, o espaço da 

coordenação coletiva foi utilizado como espaço de discussão, reflexão das necessidades 

pedagógicas e para subsidiar as ações que serão propostas no documento como 

norteadoras do trabalho com vistas às aprendizagens. Estes levantamentos das 

necessidades da instituição, possibilitou traçar metas, procurar conhecer e observar a 

história da escola e dos sujeitos envolvidos, possibilitando tornar as ações adequadas à 

realidade institucional.  

Sua finalidade é mostrar a realidade da comunidade e o trabalho desenvolvido por 

esta instituição, buscando alternativas de melhorias na escola como um todo, ou seja, nos 

aspectos pedagógicos e administrativos, na tentativa de tornar a escola um lugar cada vez 

mais preparado para atender às exigências da sociedade atual, que busca na escola uma 

educação integral do ser humano.  

Nossa proposta foi construída numa perspectiva dialógica, pois acreditamos que 

este processo nos empodera frente à realidade que vivenciamos e nos fortalece na busca 

de respostas às demandas que surgem. O questionário socioeconômico envolvendo parte 

da comunidade escolar e uma pesquisa entre os funcionários da instituição para a 

construção do histórico do CEF 407 foi fundamental neste processo. Estes dados foram 

tabulados e fazem parte do documento como anexo.  Estes dados servirão como 

direcionamento das metas e propostas para o ano de 2017. Como incentivo à participação 

do processo de construção do projeto, foi feita a leitura de trechos do PPP para 

apreciação, correção e análise da tabulação do questionário diagnóstico nos momentos 

coletivos. 
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A Proposta Pedagógica constitui-se como um alicerçar do trabalho pedagógico 

escolar enquanto processo de construção contínua, portanto, é uma proposta flexível, que 

deve ser continuamente revisada, atualizada e concretizada nos projetos educacionais, 

planejados periodicamente. As metas aqui propostas só serão plenamente efetivadas se 

houver uma parceria com toda a comunidade escolar e com o real comprometimento de 

todos os profissionais que a elaboraram. É fundamentado na construção de um 

conhecimento que não é pronto e acabado, mas que está em permanente avaliação e 

reformulação, de acordo com os avanços dos principais paradigmas educacionais que a 

rede defende e encontram-se alicerçados nos documentos oficiais da SEEDF. A PP não é, 

portanto, um manual de ação pedagógica, mas um caminho aberto para ser enriquecido 

pela dinâmica da prática, tanto nos aspectos estruturais, como nos conteúdos e 

metodologia educacionais praticados.  

Nesta perspectiva o fomento de espaços de reflexão acerca da qualidade do ensino 

oferecido na escola, é fundamental, pois reforça as metas propostas e dá qualidade ao 

trabalho pedagógico, nesta lógica, a Coordenação Coletiva representa o mais legitimo 

espaço para subsidiar as práticas dos educadores, e fundamentá-los metodológica e 

teoricamente para que, efetivamente as aprendizagens aconteçam. 

Esta busca por uma construção de um Projeto Político Pedagógico que legitime os 

sujeitos que o representam, é a forma da escola dar sentido ao seu saber fazer como 

instituição escolar; é o retrato de sua relação com seu compromisso, com sua 

intencionalidade e principalmente de sua identidade e de seus membros. As buscas 

sucessivas pelo ideal maior precisam ser planejadas e perseguidas. Somente com o 

compromisso político, administrativo e pedagógico, e a abertura a todas e quaisquer 

sugestões e encaminhamentos, poderemos traçar objetivos estratégicos e termos uma 

escola pública de qualidade. 

O Centro de Ensino Fundamental 407 (CEF 407) tem como missão desenvolver um 

trabalho colaborativo com a escuta constante dos sujeitos envolvidos no processo ensino 

aprendizagem, visto que esta retomada torna A Proposta Pedagógica vivo e atual. Reforça 

a busca por uma educação que prepare o educando para conviver na sociedade de forma 

harmoniosa, que oportunize o conhecimento e uso das ferramentas científico-tecnológicas 

oferecendo um ensino-aprendizagem que desenvolva a autonomia e prazer em aprender, 
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proporcione um ambiente funcional e agradável, onde haja oportunidade de desenvolver 

habilidades, tornando o sujeito mais crítico para atuar na sociedade.  

 Nesta versão constam também os planos de ação da escola, a organização 

curricular estabelecida para este ano letivo, a forma de avaliação e os projetos para que 

cada sujeito que integre a equipe possa entender e assegurar-se da proposta desta equipe.  

A elaboração do planejamento para a construção coletiva da PP desta instituição foi 

composta pelo Diretor Rodrigo Soares Resena, Vice-diretora Patrícia Domingos M. de 

Souza, Supervisora Pedagógica Márcia Maria Viana Coimbra, Coordenadores Ana Lucia 

Nunes, Flávia Roberta Damasceno e Mariza de Fátima Castro. Supervisor Administrativo 

Luciana da Silva Moreira Assunção. A participação do coletivo foi definida por esta 

equipe no intuito de qualificar o debate e dar oportunidade e voz a TODOS que compõe 

este processo.  
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1 – Histórico 

 

O Centro de Ensino Fundamental 407 está localizado na QR 407/409 - Área 

Especial - Samambaia Norte – DF é uma escola pública localizada em área urbana. Esta 

instituição fundamenta suas ações no que preconiza os documentos oficiais que norteiam 

o trabalho em que segundo a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - 

SEEDF, reafirma seu compromisso com uma educação de qualidade social para o sistema 

de ensino do Distrito Federal, e com o intuito de garantir que o currículo continue à 

serviço da aprendizagem de todos os estudantes.  

1.1 Constituição Histórica. 

Constam nos registros que esta Instituição Educacional funcionava em 1989 

com a denominação de Escola Classe Três Meninas com a direção das Sra. Vanda 

Carvalho de Souza constando um total de 669 estudantes. A partir do ano de 1999 a escoa 

passou a ter a denominação de CEF 407 de Samambaia  com a mesma diretora citada 

acima, com o total de 824 estudantes matriculados, com a organização de três turnos com 

três horas cada,. Esta organização, era realizada com o intuito de atender à demanda da 

comunidade, pois a cidade de Samambaia estava em franca expansão populacional e as 

escolas existentes não eram capazes de atender a todas as crianças residentes no local. 

Conforme registro, a professora Vanda Carvalho de Souza ficou na direção 

do ano de 1989 a 1997. Nos anos de 1998 a 1999 dirigiu escola o professor Valney 

Marcos de Oliveira, Nos ano de 2000 s escola foi dirigida pela professora Teresa 

Guimarães dos Santos e nos anos de 2001 a 2015 o professor Celso Antônio Pereira da 

Silva. Nos anos de 2016 até a presente data permanece na equipe gestora o Srº. Rodrigo 

Soares Resena.  

No ato de sua criação, a instituição possuía apenas oito salas de aula, dois 

banheiros, sala de professores, sala de direção, secretaria, depósito de materiais e cantina 

com depósito de mantimentos. A escola não contava com muro e atendia a comunidade 

em três turnos diurnos (matutino, intermediário e vespertino). A direção escolar era 

composta por diretor, vice-diretor e chefe de secretaria. 

Desde a sua criação a escola teve muitos avanços e um deles é a adoção do 

atual modelo de Gestão Democrática. Outro aspecto relevante é a criação de mais cargos 
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na direção escolar. Atualmente a direção é constituída pelos cargos de diretor, vice-

diretor, supervisor pedagógico e chefe de secretaria. 

 

Em 1995 a escola recebeu mais dois blocos, com quatro salas de aula cada, e 

o atendimento passou a ser da 1ª a 6ª séries em dois turnos diurnos. No ano de 2002 

iniciou-se o atendimento da educação infantil, já no ensino fundamental, da 1ª a 4ª séries. 

Atualmente, a escola atende o ensino fundamental, do 6º ao 9ºano, nos turnos 

matutino e vespertino, com o seguinte quantitativo de alunos: 

TURNO MATUTINO – ANO 2019 

ANO 
QUANTIDADE DE 

TURMAS 

NÚMERO TOTAL DE ALUNOS 

8º Ano 06 199 

9º Ano 06 
 

190 

Os alunos atendidos geralmente são oriundos do CAIC Helena Reis e Escola 

Classe 403, mas a Instituição recebe alunos de vários locais da comunidade, de acordo 

com a estratégia de matrícula da SEE/DF. 

1.2 Caracterização Física 

Esta escola foi criada para atender alunos dos Anos Iniciais e por este motivo 

apresenta uma estrutura precária para o atual público alvo que é de Anos Finais. 

Para atender a comunidade escolar, o colégio possui a seguinte estrutura 

física: 

- 4 blocos, com 15 salas de aula em funcionamento; 

TURNO VESPERTINO – ANO 2019 

ANO 
QUANTIDADE DE 

TURMAS 

NÚMERO TOTAL DE 

ALUNOS 

6º Ano 09 281 

7º Ano 09 288 
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- Uma sala, chamada de “sala de vídeo”, com um televisor de LCD e um 

aparelho de DVD. Nesta sala há ainda 10 computadores (CPU) e 19 monitores de LCD 

que funcionam, porém, a quantidade não é suficiente para que o professor possa trabalhar 

com uma turma inteira. Além disso, não há um funcionário – monitor – que possa 

trabalhar em conjunto com os professores para a utilização dos equipamentos em projetos 

paralelos ou durante o horário de aula. 

- 5 banheiros para alunos (2 masculinos, 2 femininos e 1 para PNE); 

- Cantina; 

- Sala de Leitura, onde há espaço para permanência de até 10 alunos no 

máximo. Os professores e alunos retiram o material para utilização em sala de aula e 

depois devolvem; 

- Sala e banheiros de professores; 

- Copa; 

- Direção; 

- Secretaria; 

- Sala de recursos e atendimento educacional especializado; 

- Sala de atendimento administrativo. 

- Quadra de esportes descoberta e sem arquibancadas; 

1.3 - Identificação 

Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia. 

Coordenação Regional de Ensino: Samambaia 

Endereço: QR 407/409 - Área Especial - Samambaia Norte – DF 

Número do INEP: 53009150 

Telefone: 3901-7800   E-mail: cef407desamambaia@gmail.com 

CEP: 72321-000 
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2. Diagnóstico da Realidade da Instituição Educacional. 

 

De acordo, com a Política Nacional de Assistência Social de 2004, e ainda em 

vigor, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE), em 

pesquisa patrocinada pela SEDEST identificou a área onde nossa escola está situada 

como Território de Vulnerabilidade Social. A comunidade local é formada, em grande 

parte, por pessoas de baixa renda. A cidade oferece pouquíssimas opções de programas 

culturais, áreas de lazer, locais apropriados para práticas de esportes, o que contribui para 

o aumento dos índices de criminalidade. A escola não conta com a presença efetiva do 

Batalhão Escolar, apenas quando é solicitada, em casos de urgência. Há empresa 

prestadora de serviço de segurança/portaria e aleatoriamente são realizadas rondas pelos 

policiais do Batalhão Escolar. Não é raro ocorrer tráfico de drogas nos arredores da 

escola, o que coloca em risco a saúde e a segurança da comunidade escolar. 

A escola enfrenta certa dificuldade no que diz respeito à participação dos pais na 

vida escolar dos filhos. O que se observa é que muitos pais se dizem presentes no 

processo de aprendizagem dos alunos, porém, quando a escola realiza reuniões ou 

convoca os pais para falar sobre as práticas escolares, grande parte dos responsáveis não 

participa, não comparece às reuniões ou responde às convocações, após análise desta 

situação a partir do ano de 2016 a escola passou a realizar reuniões de pais com a 

participação do Conselho Tutelar, visto que estas redes de apoio são essenciais na busca 

de uma devolutiva satisfatória da família. Um dos grandes desafios a serem enfrentados é 

conscientizar os responsáveis de que sua participação efetiva na vida escolar do filho é de 

extrema importância para o sucesso acadêmico do aluno e para formação de um bom 

cidadão. Uma criança que percebe que seus pais se interessam pelo seu cotidiano, 

incentivam, elogiam seus esforços e auxiliam em suas dúvidas, se sente muito mais 

motivada a manter e a buscar sempre sucesso escolar. 

2.1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade. 

A partir de algumas observações acerca do perfil da comunidade o qual 

atendemos, encaminhamos um questionário socioeconômico para validar ou não algumas 

suposições quanto às características sociais, econômicas e culturais da comunidade. O 

resultado foi tabulado e apresentado a seguir por meio de gráficos: Ainda não foi 

realizada uma nova pesquisa para o ano de 2019  . Algumas ações partem do 
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conhecimento do perfil já percebido durante anos anteriores, e nos espaços de diálogo 

permanente: reuniões de pais, coletivas com professores, reuniões com os servidores que 

compõem o quadro desta instituição. Há também uma escuta no Conselho de Classe dos 

estudantes por meio de ficha. Todas estas ações contribuem para uma construção do 

perfil da comunidade que atendemos. Posteriormente adotaremos um instrumento que nos 

permita ter a atualização destes dados. Abaixo os gráficos gerados a partir da pesquisa 

com a comunidade. 
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2.2 Recursos Materiais, Recursos Humanos e Espaços Pedagógicos.  

Atualmente, o corpo docente é formado por 34 professores regentes, dos quais 23 

são professores efetivos da rede e 11 são contratos temporários. Os professores lotados na 

escola são comprometidos com o processo ensino-aprendizagem.  A equipe interage bem 

entre si, inclusive entre os turnos. Para aproximar o diálogo entre os grupos investimos na 

coordenação coletiva como espaço e tempo de formação, discussão e organização da 

proposta pedagógica em vigor. Todas as discussões visam uma avaliação constante e a 

retomada de estratégias. Nesta perspectiva o corpo docente e discente avalia 

negativamente a estrutura física da escola, visto que impossibilita o desenvolvimento de 
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atividades diferenciadas com os alunos, carência que só pode ser suprida com a 

reconstrução da escola. No ano de 2018 foram realizadas algumas reformas com vistas à 

melhoria do espaço físico. Foi construído um espaço de convivência ao lado da quadra 

que AINDA continua descoberta, trazendo transtornos aos estudantes e professores 

durante a prática de educação física. 

Outro ponto a ser considerado na PP é o público que atendemos, visto que, 

estabelece o ponto de partida no pensar das ações pedagógicas. Este público se configura 

no decorrer do ano e/ou de ano letivo para o outro quanto a aprovação, reprovação 

repetência, abandono e novas matrículas. O quadro abaixo apresenta os dados deste ano 

letivo. 

TOTAL DE ALUNOS - 2017 

1049 

DADOS QUANTITATIVOS DO ANO DE 2016 

TURMAS 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

APROVAÇÃO 149 214 177 200 

APROVAÇÃO COM 

DEPENDÊNCIA 

27 54 48 ---------- 

REPROVAÇÃO  37 36 23 8 

ABANDONO 20 22 25 9 

TOTAL 

TURMAS 30 

APROVAÇÃO 869 

APROVAÇÃO COM DEPENDÊNCIA 129 

REPROVAÇÃO  104 
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TOTAL DE ALUNOS – 2019 

478 

 7º ANOS 9º ANOS 

APROVAÇÃO 189 183 

REPROVAÇÃO 46 37 

 

ABANDONO 76 

TOTAL DE ALUNOS - 2018 

910 

 

DADOS QUANTITATIVOS DO ANO DE 2017 

 

TURMAS 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

APROVAÇÃO 192 97 219 201 

APROVAÇÃO COM 

DEPENDÊNCIA 

39 48 24 ---------- 

REPROVAÇÃO  46 32 12 10 

ABANDONO 6 10 17 4 

TOTAL 

TURMAS 30 

APROVAÇÃO 709 

APROVAÇÃO COM DEPENDÊNCIA 111 

REPROVAÇÃO  100 

ABANDONO 37 
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Quanto ao índice de aprovação, reprovação e repetência a escola investe em 

projetos que desenvolvam a capacidade de letramento dos estudantes, diferenciando a 

proposta de acordo com o seu público alvo, visto que no matutino atendemos turmas de 

8º e 9º anos e no vespertino turmas de 6º e 7º anos. 

 2.3 Na elaboração do PPP no ano de 2016 nos diversos momentos de reuniões, 

encontros e no dia a dia da dinâmica escolar foram diagnosticadas algumas 

fragilidades: 

• Falta de participação da família no processo educacional; 

• Falta de compromisso político pedagógico; 

• Deficiência na aprendizagem dos alunos, baixo rendimento escolar aliado ao alto 

índice de reprovação e evasão escolar; 

• Salas lotadas que inviabilizam uma melhor mediação por parte do professor; 

• Necessidade de maior investimento na formação continuada; 

• Alguns professores ainda desenvolvem um trabalho individualizado e isolado; 

• Falta de Sala de Recurso; 

• Falta de Orientador Educacional; No ano de 2019 recebemos o profissional para 

atuar na Orientação Educacional. 

• Espaço físico precário; 

• Falta de comprometimento e participação dos pais e/ou responsáveis na vida 

escolar dos estudantes; 

2.4 Metas 

• Buscar o comprometimento e participação dos pais na educação escolar por 

meio de projetos, encontros; 

• Envolvimento de todos os profissionais nos projetos e atividades desenvolvidos 

na escola e previsto na PP; 

• Avanço nas propostas que visem mudanças no rendimento escolar por meio de 

projetos que desenvolvam a proficiência leitora dos estudantes, com vistas a 

uma participação e atuação qualitativa nos diversos componentes curriculares; 

• Investir em formação para qualificar as avaliações, visto que é um ponto 

importante para a retomada do processo pedagógico; 

• Investir no espaço tempo da Coordenação Coletiva como propulsor das ações 

pedagógicas; 

• Articulação do trabalho pedagógico entre as disciplinas interdisciplinaridade; 



 

26 
 

• Reativar a Sala de Recursos para atendimento individualizado dos alunos 

portadores de necessidades especiais; 

• Investir em ações que minimizem os casos de indisciplinas, aliados a uma 

reflexão sistemática dos fatores que contribuem para as frequentes 

transgressões; 

• Parceria com o Conselho Tutelar como aliado no trabalho de conscientização 

dos deveres e direitos dos estudantes e comunidade; 

• Desenvolver ações que visem a diminuição de casos de indisciplina; 

2.5 Recursos Humanos do CEF 407 

2.6 Quadro de Referência da Relação de alunos matriculados no ano de 

2017. 

Alunos matriculados Ano  Turno  Quantitativo 

6º ano Vespertino 263 

7º ano Vespertino 248 

8º ano Matutino 162 

9º ano Matutino 237 

 TOTAL: 910 

   

Fonte de pesquisa: Secretaria Escolar CEF 407. 
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Profissionais Quantitativo  

Diretor e Vice-Diretor 02 

Coordenadores pedagógicos 03 

Supervisores (administrativo e pedagógico) 01 

Orientadores educacionais 01 

Secretário escolar 03 

Professores concursados 36 

Professores temporários 10 

Professores readaptados 05 

Servidores concursados 04 

Servidores readaptados 01 

Servidor requisitado 00 

Terceirizados (G & E) 04 

Terceirizados (Confederal) 04 

Terceirizados (Real) 06 
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3 – Função Social  

A educação, enquanto processo contínuo e dinâmico de formação do 

indivíduo em um cidadão pleno de seus direitos e deveres sociais, é um elemento 

indispensável na sociedade atual, considerando que a escola é o espaço formal de 

desenvolvimento do sujeito, trabalhar temas como diversidade, sustentabilidade e 

inclusão é de fundamental importância para a construção de um indivíduo pleno. Nesta 

perspectiva a instituição educacional se torna uma ferramenta essencial na construção dos 

saberes e deve se constituir em espaço de reflexão e busca por autonomia e legitimidade 

de uma educação pautada em valores éticos que respeite a diversidade de saberes e 

pensares.  

Cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de 

seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em que vivem, preparados 

para participar da vida econômica, social e política do país e aptos a contribuir para a 

construção de uma proposta pedagógica viva e dialógica. As ações propostas visam 

dialogar com as diferentes áreas do conhecimento, numa proposição de ações didática e 

pedagógicas sustentadas em eixos transversais do Currículo da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF): Educação para a 

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

Sustentabilidade. Nesta lógica se torna fundamental a articulação de componentes 

curriculares de forma interdisciplinar e contextualizada. 

Vivenciar o currículo requer uma constante avaliação do processo 

educacional, a Organização do Trabalho (OTP), garante o alinhamento das ações 

propostas, mas isto só é possível se o currículo for vivenciado e reconstruído no cotidiano 

escolar, a organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível pois dá 

segurança e intencionalidade ao trabalho, visto que os envolvidos têm clareza das 

propostas do caminho a percorrer. Nesta mesma perspectiva, a utilização de estratégias 

didático-pedagógicas deve ser desafiadora e provocadora, levando em conta a construção 

dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresentados. Um 

ponto que se torna crucial na conquista desta escola democrática, é o Conselho de Classe, 

preferencialmente participativo, momento de análise das aprendizagens para 

reorganização da prática docente, outro ponto é a formação continuada nos lócus da 

escola que deve ser realizada sistematicamente no espaço da Coordenação Coletiva, esta 
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instituição defende a coordenação pedagógica como espaço e tempo de trabalho coletivo, 

entre outros, constituem-se como aspectos fundamentais para essa construção.  

Como função primeira da escola é garantir as aprendizagens de todos os 

estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade, a escola 

investe no acompanhamento do Currículo em duas perspectivas: Na qualificação do 

trabalho pedagógico, e no acompanhamento da organização curricular que se dá nas 

coordenações individuais dos (as) professores (as). Estes acompanhamentos visam 

proporcionar a discussão e reflexão da prática pedagógica para além da sala de aula, visto 

que retomamos a proposta presente no Currículo em Movimento (SEEDF) que se ancora 

na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, que considera que o 

trabalho pedagógico apoia-se na prática social e, por meio da mediação, da linguagem e 

da cultura, nesta lógica as aprendizagens ocorrerão na interação do sujeito com o meio e 

com os outros. 

Esta organização amplia-se a toda unidade escolar e sua comunidade, como 

exercício de planejamento coletivo e de ação que concretize a proposta pedagógica; uma 

educação para além da escola, que busca ensinar na perspectiva de instigar, provocar, 

seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio de relações que possam ser 

estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. 

O reconhecimento da prática social e da diversidade dos estudantes é primordial, 

para dar vida ao currículo. Diante destes desafios propõe-se que os envolvidos 

diretamente neste processo de construção trabalhem conjuntamente e se mostrem 

responsáveis em proporcionar uma aprendizagem significativa que possibilite ao aluno a 

busca por melhoria de qualidade de vida. Segundo Paulo Freire, “ser cidadão, é o ser 

político, capaz de questionar, criticar, reivindicar, participar, ser militante e 

engajado, contribuindo para a transformação de uma ordem social, injusta e 

excludente”. 

Uma escola inclusiva deve investir na buscar por um ensino de qualidade 

atentando para a necessidade dos diversos sujeitos que a compõem, uma vez que, a cada 

ano cresce o número de alunos com necessidades especiais. E a escola para que cumpra 

integralmente sua função social é importante observar os objetivos institucionais da rede 

pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal citados na 

Proposta Pedagógica do Professor Carlos Mota: 
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• Combater o analfabetismo, o abandono, a retenção, a evasão escolar e 

distorção idade-série; 

• Implementar a gestão democrática; 

• Ampliar o atendimento em educação integral nas escolas da rede pública de 

ensino do DF; 

• Assegurar a formação integral na perspectiva da cidadania, diversidade e 

sustentabilidade humana; 

• Propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da comunidade 

escolar e da sociedade civil; 

• Assegurar processos participativos e democráticos que contribuam para a 

formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, valorizando a 

diversidade: 

• Assegurar aos sujeitos educativos o acesso às novas tecnologias com 

instrumentos de mediação da construção da aprendizagem. 

                           Dentro do contexto da Educação Básica, os Anos Finais do Ensino Fundamental 

constituem uma fase que requer atenção especial por parte do poder público e de todos os 

agentes que nela atuam, no sentido de perceber suas necessidades e especificidades e 

buscar iniciativas e ações que contemplem esta etapa. Esta fase intermediária, 

protagoniza ruptura na lógica organizacional em relação a sua fase anterior, e requer 

especialmente nos anos de transição um olhar diferente, que possibilite a inserção dos 

estudantes e da comunidade.   
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4 - Princípios  

A gestão democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal1 tem 

a finalidade de garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público quanto 

ao financiamento, à gestão e à destinação. Para ser efetiva, deve observar os seguintes 

princípios:  

– Respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e 

aos direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal; 

– Autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos e de gestão financeira; 

– Transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus 

níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros;  

– Garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 

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

para o trabalho; 

– Democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de 

ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento;  

– Valorização do profissional da educação. 

1- Lei distrital nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012. Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a 

Gestão democrática do Sistema de ensino Público do DF. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) acarretou a necessidade de reorganizar 

essa etapa escolar, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Básica, que estabelecem o acolhimento de estudantes, na lógica do cuidar e 

educar, como forma de assegurar a aprendizagem de todos (DCN2013 – Resolução nº 4 

de 13 de julho de 2010). A obrigatoriedade, nesse caso, implica diretamente a 

reorganização administrativa e pedagógica das unidades escolares e, por conseguinte, sua 

estrutura curricular que nessa secretaria compreende a organização escolar em ciclos.  

Para a equipe gestora, a educação, enquanto processo contínuo e dinâmico de 

formação do indivíduo em cidadão pleno de seus direitos e deveres sociais, é um 
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elemento indispensável na sociedade, considerando a diversidade, a sustentabilidade e a 

inclusão. A escola é uma ferramenta essencial na construção desse processo, por ser 

espaço onde a educação pode manifestar-se em sua plenitude, desde que haja participação 

de toda a comunidade escolar. 

A Proposta Pedagógica desta instituição educacional norteia as práticas 

pedagógicas, que buscam propiciar a valorização das aprendizagens em suas múltiplas 

dimensões, enfatizando a qualidade social, o acesso ao sistema de ensino público de 

qualidade, bem como a permanência nele. Nesta perspectiva busca-se construir uma 

escola que possibilite APRENDIZAGENS PARA TODOS, sem perder de vista a 

formação de cidadãos conscientes, críticos, reflexivos e capazes de transformar a 

realidade em que vivem, valorizando e respeitando a diversidade cultural e as diferenças 

inerentes a cada ser humano. 

Para alcançar uma educação de qualidade, necessária às crianças e 

adolescentes assistidas por esta Instituição Educacional, inúmeros fatores são essenciais 

para responder aos desafios atuais. Alguns desses fatores estão ligados a princípios e 

valores considerados importantes pelo corpo docente e equipe gestora, como senso de 

justiça, respeito, zelo, honestidade, responsabilidade, cidadania, comprometimento e 

ética. É necessário que a escola e o próprio professor deem testemunho daqueles valores 

que direcionam sua ação, fazendo da escola um ambiente de vivência de valores 

democráticos. 

4.1 Princípio da Educação Integral  

Do ponto de vista do princípio da Educação Integral a proposta educacional 

deve ser entendida como uma educação que se preocupa com a formação integral dos 

educandos, dando a devida atenção para todas as dimensões humanas, equilibrando os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Este processo de aprendizagem se 

dá ao longo da vida, através de práticas educativas associadas às diversas áreas do 

conhecimento. Para tanto, a escola deve ser um espaço comunitário, onde todos devem 

trabalhar em conjunto, equipe gestora, corpo docente, servidores, pais e comunidade, 

trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todos com respeito ás diferenças e a diversidade de pensares que são 

construídos em um espaço dialógico e democrático. Nessa perspectiva, o ser em 

formação que é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, deve 
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ser entendido e prestigiado nas suas necessidades peculiares numa proposta pedagógica 

que aborde a educação como prática social com vistas à conquista da cidadania. A escola, 

instituição formal de educação, quando se aproxima dos desejos da comunidade, é 

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções, e isto só se concretiza 

com parcerias de novos atores sociais que em conjunto busquem por respostas às 

demandas que surgem no processo. Esta busca de apoios a essas novas demandas sociais 

constrói um movimento e organizações que geram uma constituição diferenciada uma 

ressignificação do espaço escolar. Na implementação do Currículo é imprescindível a 

superação das concepções de currículo escolar como prescrição de conteúdo, 

desconsiderando saberes e fazeres constituídos, o currículo aplicado deve abrir espaço 

para grandes temáticas de interesse social que produzem convergência de diferentes áreas 

do conhecimento como: sustentabilidade ambiental, direitos humanos, respeito, 

valorização das diferenças e complexidade das relações entre escola e sociedade. Nesta 

lógica a escola organizou projetos que permeie todas as atividades docentes, 

independente das disciplinas/componentes curriculares com vistas a uma constante 

reflexão as aprendizagens eixo estruturante do currículo.  
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5. Missão e Objetivos da educação, do ensino e das Aprendizagens. 

 

5.1 Missão 

 Garantir o acesso e a permanência dos estudantes  e o desenvolvimento integral 

por meio da Gestão Democrática nos Anos Finais do Ensino Fundamental 

5.2 Objetivos da Educação 

 

O objetivo da educação na escola pública é atingir a qualidade social para todos  e de 

forma sistemática garantir a apropriação do conhecimento acumulado pela humanidade; 

desenvolver nos estudantes as diversas habilidades; e contribuir para o desenvolvimento 

integral do sujeito histórico; para ter visão de mundo.  

5.2.1- Objetivo Geral 

Elaborar e executar A Proposta Pedagógica que busque garantir condições 

necessárias para o exercício pleno da cidadania, propiciando a construção do 

conhecimento e a conscientização de suas responsabilidades, objetivando o sucesso 

escolar e a inclusão na diversidade, num ambiente criativo, inovador e de respeito ao 

próximo. 

5.2.2- Objetivos específicos 

- Construir um ambiente educativo onde todos os segmentos da comunidade escolar 

sintam-se responsáveis pelo processo educacional e pela conservação do patrimônio 

escolar;  

- Desenvolver a capacidade de aprendizagem, a postura pesquisadora, o senso crítico 

e reflexivo dos alunos; 

- Colaborar para a melhoria da autoestima, o fortalecimento dos vínculos familiares e 

convivência comunitária; 

- Desenvolver projetos que possam auxiliar o aluno em seu rendimento acadêmico, 

em sua vida pessoal e em sociedade; 

- Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância do estudo, como fonte de 

conhecimento e possibilidade de melhoria de vida; 

- Combinar teoria e trabalhos práticos como instrumentos para o desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos socialmente úteis à sociedade. 
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- Desenvolver a capacidade de organização dos educandos quanto aos estudos, à 

pontualidade, à preservação e limpeza do ambiente educacional, bem como o zelo para 

com o patrimônio escolar; 

- Envolver a comunidade escolar no processo de prevenção à violência; 

- Vivenciar, juntamente com a comunidade escolar, atitudes como humildade, 

respeito, postura, disciplina, solidariedade e amor a terra;  

      - Auxiliar na busca de alternativas para eventuais conflitos, sendo espaço de interação 

e discussão, entre corpo docente, discente e pais/responsáveis. 

- Promover o aprimoramento do aluno como pessoa humana, incluindo a formação ética, 

o desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico e da criatividade; 

 - Oferecer inúmeras oportunidades para a construção do conhecimento, respeitando a 

individualidade e diferença de cada aluno procurando proporcionar um ambiente 

inclusivo democrático e desafiador; 

- Fazer da qualidade e do aprimoramento do ensino um compromisso com a ética e com 

os princípios democráticos; 

-    Utilizar diferentes instrumentos de ensino-aprendizagem visando à qualidade do 

ensino, incluindo as tecnologias de informação e comunicação: 

 -    Aprimorar e diversificar os mecanismos de avaliação, tornando-os mais 

democráticos, contribuindo para a formação integral do aluno; 
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6 – Fundamentos Teóricos-metodológicos 

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 apresentam elementos objetivos e coerentes na 

compreensão da realidade socioeconômica e de inúmeros fatores que interferem 

diretamente no processo educacional. Com a democratização do ensino considerar estes 

fatores torna-se imprescindível para uma reflexão constante das concepções e práticas 

pedagógicas com vistas ao atendimento das necessidades formativas dos estudantes e da 

sua diversidade. Nesse contexto, é essencial que o aluno se perceba como sujeito criador 

de sua história, formado a partir das relações que desenvolve com os outros e na sua 

interação com a natureza. 

6.1 Pedagogia Histórico-Crítica   

A Pedagogia histórico-crítica ressalta a importância da participação do sujeito 

na construção da história, este sujeito se forma nas relações e na interação com a natureza 

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade. Os conhecimentos 

produzidos devem ser significativos e o cotidiano do aluno valorizado, para que o 

educando possa perceber os conteúdos inseridos em sua vida, vivenciar valores e 

desenvolver conhecimentos que sejam socialmente úteis. O currículo elaborado pela 

Secretaria de Educação leva em consideração elementos coerentes e objetivos na 

compreensão da realidade social e educacional, buscando, além de explicações para as 

contradições sociais, formas de superá-las, garantindo a aprendizagem para todos. O ato 

educativo produz direta e intencionalmente em cada indivíduo uma humanidade 

produzida historicamente e coletivamente por um conjunto de sujeitos, isto só é possível 

em uma prática intencional e planejada.  

6.2 Psicologia Histórico-cultural 

Outro ponto é a importância da produção de sujeitos históricos que são 

produzidos nas relações, deste ponto de vista a escola por situar-se num contexto 

marcado por contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as 

relações sociais de produção é um elemento marcante e de grande força. Essa natureza 

contraditória da escola quanto a sua função de instruir e orientar moralmente a classe 

trabalhadora pode indicar a superação dessas contradições, mas isso só é possível à 
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medida que a escola assume sua tarefa de garantir a aprendizagem dos conhecimentos 

historicamente constituídos pela humanidade, com vistas à emancipação do sujeito. 

Os estudos dos conteúdos curriculares tomam a prática social dos estudantes 

como elemento fundamental para uma problematização diária na escola, em sala de aula e 

em qualquer espaço pedagógico, a mediação entre os sujeitos se torna imprescindível. 

Esta mediação produz uma interlocução dos saberes, experiências e percepções 

construída pelo estudante na sua trajetória pessoal e acadêmica, numa transposição para 

os conhecimentos científicos.  O trabalho pedagógico deve ser concebido numa 

perspectiva dialógica entre a prática social e os conhecimentos científicos, numa busca 

pela transformação social. A aprendizagem não acontece de forma isolada, mas na 

relação com o outro A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode 

contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” 

(VIGOSTSKY,2001, p. 329). Nessa perspectiva a aprendizagem passa a ser vista como 

processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a 

linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

O estudante ao protagonizar o seu processo de aprendizagem com a mediação 

intencional do professor estabelece uma relação de construção do conhecimento e a 

educação passa a ser compreendida como algo viável na perspectiva de um projeto 

político-pedagógico que contempla a organização escolar, considera as práticas e 

interesses sociais da comunidade.  

Assim, o objeto da educação trata dois aspectos essenciais, articulados e 

concomitantes: 

1- Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que contribuem 

para a humanização dos indivíduos, distinguindo entre o “essencial e o 

acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório” (SAVIANI, 

2003, p. 13); 

2 - Organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir essa 

humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

O currículo elaborado pela Secretaria de Educação leva em consideração 

elementos coerentes e objetivos na compreensão da realidade social e 

educacional, buscando, além de explicações para as contradições sociais, formas 

de superá-las, garantindo a aprendizagem para todos. O estudo dos conteúdos 
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curriculares, mediado pelo corpo docente, deve utilizar a prática social dos alunos 

como problemática em sala de aula. O reconhecimento de tal prática permite 

trabalhar os conteúdos de formas variadas, utilizando os saberes oriundos do 

senso comum e da ciência acadêmica todos os agentes envolvidos formam-se no 

cotidiano da escola. A identificação da prática social, como vivência do conteúdo 

pelo educando, é o ponto inicial do processo ensino-aprendizagem e deve 

influenciar na metodologia e nas práticas desenvolvidas pelo corpo docente. 

O currículo deve ser trabalhado de forma a romper com práticas que não 

valorizam a vivência dos estudantes, daqueles profissionais que trabalham como meros 

transmissores de conteúdo. A escola deve trabalhar de maneira a desenvolver a 

integralidade do ser, visualizando o aluno como parte essencial da sociedade. O 

desenvolvimento dos alunos é favorecido quando estes se sentem protagonistas do 

processo ensino-aprendizagem, e percebem que o professor é o mediador do 

conhecimento e tem suas ações voltadas para a formação de um cidadão ativo, sujeito 

histórico e social. Essa é a forma de trabalho que nossa equipe escolar desenvolve sempre 

numa perspectiva dialógica e participativa. 

7. Organização do Trabalho Pedagógico  

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor 

em vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e 

conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e 

recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente. A mediação docente 

resumindo, interpretando, indicando, selecionando os conteúdos numa experiência 

coletiva da colaboração produz a instrumentalização dos estudantes nas diferentes 

dimensões de conceitos cotidiano e científicos que, por sua vez, possibilitará outra 

expressão da prática social (cartase e síntese). Tal processo de construção do 

conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a prática 

social (prática final). 

 

7.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais de educação. 
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As formações dos profissionais é realizada nas reuniões, encontros,, viradas pedagógicas 

oferecidas pela UNIEB/SAM. Na instituição o espaço para discussão e debates para 

garantir a formação permanente dos profissionais se dá por meio da Coordenação 

Coletiva, que parte de temáticas, e problematizações que surgem do processo pedagógico 

e das temáticas sugeridas pela UNIEB por meio de circular nas Coordenações 

Propositivas. A Coordenação Coletiva acontece conforme previsto na portaria e as 

coordenações propositivas uma vez por mês.    

 

7. 3 Metodologias de ensino adotadas. 

A SEEDF compreende que Educação tem a ver com questões mais amplas e 

que a escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 

geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. Por serem questões 

contemporâneas, fundamentais para a consolidação da democracia, do Estado de Direito e 

da preservação do ambiente em que as pessoas vivem; essas temáticas tratam de 

processos que estão sendo intensamente vivenciados pela sociedade brasileira de modo 

geral e pela sociedade do DF de modo específico, assim como pelas comunidades, pelas 

famílias, pelos (as) estudantes e educadores(as) em seu cotidiano. O Currículo em 

Movimento contempla as narrativas historicamente negligenciadas elegendo-as como 

eixos transversais; Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os eixos transversais favorecem 

uma organização curricular mais integrada, focam conteúdos e temas atuais e relevantes 

para a integração da comunidade, pois normalmente são deixados de lado. A intenção é 

que ao trabalhar estes temas e conteúdos o currículo se torne mais próximo da realidade 

dos sujeitos que interagem no dia a dia da escola, tornando-os responsáveis pelo processo 

de discussão e aprofundamento, visto que os aproxima aos diferentes referenciais de 

leitura do mundo, de vivências e possíveis construções de saberes. O currículo deve estar 

organizado e prever ações que desenvolvidas na e pela escola, permitam uma 

reorganização do pensar e agir dos indivíduos.  

7.4 Alinhamento com Diretrizes Orientações Pedagógicas 

A organização escolar compreende a participação de todos os setores envolvidos 

no processo ensino aprendizagem. A partir do ano letivo de 2018 a escola aderiu a 

Organização em Ciclo. 3º Ciclo: 1º bloco: 6º e 7º anos e 2º bloco: 8º e 9º anos. A partir do 
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proposto nesta organização, a escola sistematiza o trabalho pedagógico de acordo com o 

apresentado a seguir:  

7.5 Relação Escola-Comunidade. 

7.5.1 -  Reunião de Pais  

Para garantir maior participação e integração da escola e comunidade esta 

instituição organiza as reuniões de pais aos sábados. No calendário de Ações Pedagógicas 

estas reuniões configuram-se como recomposição dos dias móveis previstos no 

calendário oficial da SEEDF.  

7.5.2 Eventos abertos à comunidade. 

O CEF 407 DE Samambaia tem uma organização que segue o que está previstos nos 

documentos que regulamentam seu funcionamento, nesta perspectiva a entrada dos 

alunos dá-se ao toque de um sinal às 7:30 e 13:00 quando se abrem os portões, com a 

presença de um membro da direção e o agente de portaria, os alunos entram e esperam os 

professores em sala de aula. 

A escola atende aos discentes em dois turnos, os alunos são distribuídos em 15 

turmas em cada turno. No turno matutino é oferecido um intervalo e no vespertino dois 

intervalos de 10 minutos. 

7.5.3 Calendário escolar  

 É obedecido o calendário oficial, aprovado pela Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. O calendário de atividades que estabelece o Conselho de Classe, 

reuniões pedagógicas, administrativas e de pais (divulgado posteriormente através de 

boletins, avisos e bilhetes); toda a organização do processo pedagógico e administrativo 

desta instituição educacional é feito no início do ano letivo, na semana pedagógica, desta 

reunião foi produzida uma agenda que estabelece por escrito TODA a organização 

pedagógica e questões administrativas desta Instituição (ver no final em anexo).  Os 

ajustes serão realizados no processo, levando sempre em conta o que já está estabelecido, 

para que se evite retomadas desnecessárias. A intenção é que fazendo parte da PP da 

escola se legitime como ações que representem esta Instituição Educacional 

 A escola atende 15 turmas em cada turno. No turno matutino atendemos oito 

turmas de 8º anos e 07 turmas de 9º anos. No turno vespertino atendemos nove turmas de 

6º anos e 06 turmas de 7º anos. 

Quanto às dependências no início do ano é entregue aos professores a lista dos 

estudantes que ficaram em dependência para que sejam feitas as intervenções necessárias 

no decorrer do ano letivo.  
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Os horários de regência e coordenação estão organizados em tempo conforme o 

quadro abaixo. 

 

7.5.4-  HORÁRIOS DE REGÊNCIAS E COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS 

PROFESSORES COM 20 e 40 HORAS 

 

 

 

MATUTINO – 40 Horas 

CIÊNCIAS EXATAS 

REGÊNCIA COORDENAÇÃO 

 

07h20 às 12h30 

2ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

3ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

4ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

CÓDIGOS E LINGUAGENS 

REGÊNCIA COORDENAÇÃO 

 

07h20 às 12h30 

2ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

4ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

5ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

ÁREA DE HUMANAS 

REGÊNCIA COORDENAÇÃO 

 

07h20 às 12h30 

2ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

4ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

6ª FEIRA – 13h30 às 16h30 

 

VESPERTINO – 40 Horas 

CIÊNCIAS EXATAS 

REGÊNCIA COORDENAÇÃO 

 

13h às 18h00 

2ª FEIRA – 09h00 às 12h00 

3ª FEIRA – 09h00 às 12h00 

4ª FEIRA – 09h00 às 12h00 

CÓDIGOS E LINGUAGENS 

REGÊNCIA COORDENAÇÃO 

 

13h às 18h00 

2ª FEIRA – 09h às 12h 

4ª FEIRA – 09h às 12h 

5ª FEIRA – 09h às 12h 

ÁREA DE HUMANAS 

REGÊNCIA COORDENAÇÃO 

 

13h às 18h00 

2ª FEIRA – 09h às 12h 

4ª FEIRA – 09h às 12h 

6ª FEIRA – 09h às 12h 
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PROFESSORES 20 HORAS 

MATUTINO 

REGÊNCIA: 

07h30 às 12h30 

COORDENAÇÃO: 

09h às 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sala de leitura fica aberta à disposição dos alunos de 2ª a 6ª feira, quando são 

atendidos em turno contrário. Recebemos no segundo bimestre a EEAA composta de um 

psicólogo e uma pedagoga para atuarem uma vez na semana. A estratégia e cronograma 

de atendimento ainda está sendo construído. Este ano foi aberto a Sala de Recurso que 

está à espera de professores para atuarem. A falta destes serviços em funcionamento, 

prejudica a resolução de questões que são próprias desta atuação. A escola dispõe de dois 

educadores social voluntários que atuam em sala de aula conforme estabelecido por 

documentação própria da SEEDF. 

  

PROFESSORES 20 HORAS 

VESPERTINO 

REGÊNCIA: 

13h às 18h00 

COORDENAÇÃO:    

13:30h às 17h 
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8 -Sistema de Ensino 

8.1-  Modalidades de ensino 

 O CEF 407 oferece as seguintes modalidades de ensino: 

• Ensino Fundamental  

➢ 6º ao 9º ano no período matutino e vespertino. 

8.2- Recursos físicos 

➢ 15 Salas de aula 

➢ 01 Biblioteca/sala de leitura 

➢ 01 Sala de direção 

➢ 01 Sala de coordenação pedagógica 

➢ 01 Sala de professores 

➢ 01 Secretaria 

➢ 01 Cantina 

➢ 01 Depósito adaptado de material de limpeza 

➢ 02 Banheiros dos professores 

➢ 02 Banheiros dos alunos 

➢ 01 Sala dos servidores 

➢ 01 Sala para o administrativo/ Sala de Recurso 

➢ 01 Quadras sem cobertura ou estrutura para atendimento dos estudantes durante as 

aulas de ed. Física. 

➢ 01 Estacionamento interno 

➢ 01Guarita 

8.3- Conselho Escolar 

De acordo com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF, Art. 23. 

Em cada unidade escolar pública do Distrito Federal, funcionará um Conselho Escolar, 

órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da 

comunidade escolar, regulamentado pela SEEDF.  

Parágrafo Único. O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, cinco e, no 

máximo, vinte e um conselheiros, conforme quantidade de estudantes da unidade escolar 

prevista em legislação vigente. Este ano está previsto eleição para o Conselho, esta 

instituição realizará um trabalho junto aos estudantes para informa-los do processo. O 

conselho escolar contribui decisivamente para a criação de um novo cotidiano escolar, no 

qual a escola e a comunidade se identificam no enfretamento não só dos desafios 
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escolares imediatos, mas dos graves problemas sociais vividos na realidade brasileira. Os 

membros do conselho escolar são escolhidos por eleição, tomando posse o Diretor da 

instituição que é membro nato, 03 representantes da carreira de magistério, 03 

representantes da carreira de assistência, 02 alunos e 03 pais. O exercício de todas as 

atribuições é, em si mesmo, um aprendizado que faz parte do processo democrático de 

divisão de direitos e responsabilidades no processo de gestão escolar. Mas, acima de 

tudo, deve ser considerada a autonomia da escola (prevista na LDB) e o seu empenho no 

processo de construção de um projeto político-pedagógico coerente com seus objetivos e 

prioridades, definidos em função das reais demandas da comunidade escolar. 
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9.- Estratégias de Avaliação 

 

A proposta de avaliação da Secretaria de Estado de Educação do DF o Regimento 

Escolar das Escolas Públicas do DF e o Currículo em Movimento da Educação Básica 

(2014), prevê uma concepção de avaliação que atenda aos interesses do estudante numa 

perspectiva do desenvolvimento integral do ser. O aluno é um ser com identidade própria, 

história, necessidades e vivências que devem ser levadas em conta tanto na organização 

dos conteúdos (organização curricular) quanto nos procedimentos e instrumentos 

avaliativos. Esta lógica quebra o paradigma de uma avaliação punitiva e a eleva para uma 

ação intencional para AS APRENDIZAGENS. Sendo assim, avaliar não pode ser um 

processo resumido na aplicação de testes, provas e outros exames. Também não se 

confunde com medida. Medir é apenas uma pequena parte do processo avaliativo, 

correspondendo à obtenção de informações. Analisá-las  para promover intervenções 

constantes é o que compõe o ato avaliativo; por isso, as afirmativas de que, enquanto se 

aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte 

do docente quanto do estudante. O processo avaliativo deve ser entendido também como 

um processo onde se obtêm informações, que devem ser analisadas cuidadosamente para 

se promover intervenções onde forem necessárias. 

A concepção de educação defendida pela Secretaria de Educação é a 

educação para o desenvolvimento integral do ser. O aluno é um ser com identidade 

própria, história, necessidades e vivências que tornam cada discente um ser único. 

Trabalhando a integralidade da educação, deve haver uma ruptura na lógica do poder 

punitivo muitas vezes existente no processo de avaliação, além de fortalecer a 

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

educação em e para os direitos humanos, temas transversais existentes no currículo em 

movimento, adotado pela SEEDF. 

Sendo assim, avaliar não pode ser um processo resumido na aplicação de 

testes, provas e outros exames. O processo avaliativo deve ser entendido também como 

um processo onde se obtêm informações, que devem ser analisadas cuidadosamente para 

se promover intervenções onde forem necessárias. 

Para tanto, a escola entende como necessária a avaliação diagnóstica, 

geralmente realizada com todas as turmas no início do ano letivo, para se verificar o 

conhecimento prévio e as necessidades dos alunos. A partir desse diagnóstico é que se 
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estuda a necessidade de projeto interventivo ou atendimento diferenciado. A avaliação 

diagnóstica também pode ser realizada periodicamente pelo professor em sala de aula, 

quando do início do trabalho de algum conteúdo ou se houver necessidade de se saber o 

conhecimento prévio do aluno acerca de determinado tema. 

A escola realiza avaliações formativas, na intenção de incluir e manter todos 

aprendendo, tendo também o intuito de auxiliar os estudantes em seu processo formativo, 

e não puni-los, como acontecia em outros tempos, nesta lógica não são os instrumentos, 

tampouco os procedimentos adotados pelos docentes que definem a função formativa das 

avaliações; mas a intenção do avaliador e o uso que ele faz dos dados colhidos durante a 

avaliação. Os professores do CEF 407 utilizam metodologias e instrumentos de avaliação 

variados, na tentativa de fazer com que as aprendizagens sejam adquiridas por todos os 

alunos, por tratar de anos finais estabelecemos momento de avaliações específicos em 

que é garantido aos alunos uma formatação padrão, levando-os ao entendimento dos 

padrões das provas externas aplicadas pela SEEDF, bem como os instrumentos utilizados 

em no PAS e ENEM. Não que este seja o objetivo para esta etapa, mas como uma 

perspectiva de letramento. Outros instrumentos de provas externas tem incorporado esta 

lógica e auxiliado no entendimento dos objetivos a que elas se propõem ( Prova 

Diagnóstica – SIPAE-DF, Prova Brasil entre outras).  Qualificar os instrumentos, 

procedimentos utilizados no ato avaliativo, leva os envolvidos a uma constante análise do 

processo e a uma tomada de consciência do que deve ser feito para garantir as 

aprendizagens.  

Nos anos finais do Ensino Fundamental (6ºao 9º ano) a forma de desenvolver 

a avaliação é mais ampla, e envolve atividades realizadas em sala de aula e fora dela, 

trabalhos de pesquisa, confecção de portfólios, jogos, produção de textos, listas de 

exercícios, participação, debates, avaliações escritas e orais, atividades práticas, músicas, 

filmes, vídeos, dentre outras, sempre considerando a especificidade e individualidade de 

cada aluno. O processo avaliativo também é revisto e discutido pela equipe gestora e 

corpo docente, geralmente durante os conselhos de classe e momentos de coordenações 

coletivas, e, caso se verifique alguma lacuna, ele pode e deve ser revisto ao longo do ano 

letivo, para benefício de toda a comunidade escolar. 

O Ensino Fundamental tem como proposta ser formativo, processual, contínuo, 

cumulativo, diagnóstico e interdisciplinar, consolidando os aspectos qualitativos, 
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recuperar o aluno com baixo rendimento escolar através de recuperação paralela e 

contínua, utilizando-se de vários mecanismos de avaliação. 

Outro ponto que deve ser considerado durante o ano letivo são os alunos que não 

obtiverem notas satisfatórias nas avaliações a estes, deverá ser oferecido Recuperação 

Contínua conforme lei 9394/1996 Artigo 24, item V, alínea “e”, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que traz como regra comum para educação básica: a 

“obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo 

para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de 

ensino em seus regimentos”. Conforme os artigos abaixo transcritos, do Regimento 

Escolar, que reza (Orientações para registro da recuperação contínua ou processual no 

diário de classe): 

Art. 115. Parágrafo único. O aluno que demonstrar dificuldades quanto ao 

desenvolvimento de competências e habilidades deve ser acompanhado sistematicamente 

ao longo do processo por meio de recuperação contínua. 

Art. 116. No caso do Ensino Fundamental – anos finais e Ensino Médio, os 

critérios adotados para avaliação da aprendizagem deverão estar em consonância com o 

proposto no documento de Diretrizes de Avaliação Educacional. 

9.1  Conselho de Classe 

 

O Conselho de classe, representa um momento de reflexão e retomada das estratégias 

adotadas pelo grupo para promoção das aprendizagens, e conforme citado nas diretrizes 

de avaliação “é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e 

ações para serem articuladas pela e na escola. Esta instância cumpre papel relevante 

quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, o que eles ainda não 

aprenderam e o que deve ser feito, por todos, para que as aprendizagens aconteçam. 

Orientamos que sejam envolvidas as famílias, demais profissionais da escola e os 

próprios estudantes para auxiliar nas reflexões e nas proposições de projetos interventivos 

e demais atos que possam colaborar para que sejam garantidas as aprendizagens”. 

 No Distrito Federal, a lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o status de 

colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da participação 

democrática dentro da escola. Assim diz o artigo 35 desta legislação: 

 O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se 

destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, 
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havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas existentes na escola. Nesta 

instituição o Conselho de Classe é realizado uma vez por bimestre com datas e formato já 

estabelecido na semana pedagógica. 

 A todo momento se faz necessário responder algumas questões que estão 

imbricadas com o ato de avaliar. Quem avalia e quem é avaliado? Na concepção 

formativa, a resposta é: TODOS. De igual maneira, afirmamos que, na função formativa, 

se podem promover as aprendizagens de todos por meio da autoavaliação e do feedback 

(retorno), que comporão um movimento dialético no qual os atores deverão tomar como 

elemento valioso o diálogo que se estabelecerá. Esta instituição utiliza o espaço do 

Conselho de Classe para uma escuta ativa, em que estudantes, e grupo de professores são 

ouvidos por meio de fichas no pre conselho, nesta ficha, tratamos de questões que 

envolvem todo o processo de ensino e aprendizagem. Posteriormente no dia do conselho, 

os representantes de sala apresentam as percepções da turma, e a dos professores são 

apresentadas em slides, para discussão, análise e encaminhamentos. Os dados 

quantitativos são apresentados por meio de gráficos para uma análise qualitativa.  

Este modelo de Conselho de Classe considera que as aprendizagens são distintas e 

que o aprender dos profissionais que avaliam está afeto ao exercício da atuação 

profissional (LIBÂNEO, 1994), o que torna, então, a avaliação formativa elemento da 

formação contínua por exigir permanentemente estudo e formação em avaliação e em 

outras temáticas a ela relacionadas. O conselho realizado em momentos distintos, 

possibilita uma análise mais criteriosa dos dados obtidos e torna o conselho de FATO um 

momento rico, de reflexão, de retomada e possibilita aos sujeitos perceberem seus 

avanços, suas fragilidades e buscarem a autorregulação para aprender mais.  

Outro ponto defendido pelas Diretrizes é a progressão continuada das 

aprendizagens, que se coaduna com a perspectiva de avaliação formativa, uma vez que 

implica avançar enquanto se aprende e aprender à medida que se progride. A avaliação 

diagnóstica e a autoavaliação entram nesse cenário como potencializadoras da avaliação 

formativa. A primeira, porque não se dissocia do fazer e das observações diárias que 

devem ser registradas; a segunda, porque se autoavaliar é a maneira pela qual o estudante 

e demais atores da escola podem inserir-se no processo avaliativo e conhecer a si mesmo 

enquanto aprendem. 

A reunião de pais se configura como um espaço de escuta e devolutiva do 

processo pedagógico, no qual estão inseridos estudantes e de certa forma toda a 

comunidade escolar. Acompanhar a PP significa participar efetivamente destes 
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momentos. Todas as reuniões de pais acontecem aos sábados como forma de oportunizar 

a participação de TODOS (AS). Esta instituição investe neste momento como forma de 

aproximação da comunidade à proposta educacional oferecida. 
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10.– Organização Curricular  

A proposta de trabalho com o Ensino Fundamental precisa ter sua ação 

didática e pedagógica pautada nos eixos transversais do Currículo da Educação Básica da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. São eles: Educação para a 

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

Sustentabilidade. Além disso, é necessário ainda trabalhar com os eixos integradores, 

que, no caso do Ensino Fundamental, são os letramentos e a ludicidade. 

Dar vida ao currículo é desenvolver ações que formam o indivíduo, organizam 

seus conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituição do seu ser como 

pessoa. É tudo que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas a forma como 

aprende, como é avaliado, como é tratado. Assim todos os temas tradicionalmente 

escolares e os temas da vida atual são importantes e compõem o currículo escolar, sem 

hierarquia entre eles. O currículo é composto por uma Base Nacional Comum e uma 

Parte Diversificada. A parte Diversificada é direcionada ao trabalho com questões 

pontuais relativas ao componente curricular. A proposta desta instituição é levar a uma 

discussão mais ampla de questões específicas, a saber: Iniciação Científica, letramento 

matemático, letramento na perspectiva da Língua Portuguesa.  

O projeto LETRAMENTO é o carro chefe da nossa proposta pedagógica. Tem 

como ações específicas a escolha de texto da atualidade e que dialoguem com a lógica do 

conteúdo, numa perspectiva crítica, e auto reguladora da necessidade do entendimento 

amplo do mundo ao qual nossos estudantes estão inseridos. O professor, falante nativo 

desta língua, propõe momentos de leitura e reflexão acerca de diversos temas, em 

horários estabelecidos. A intenção é mobilizar a escola em momentos que levem nossos 

estudantes a  ler, para interpretar, para dialogar sobre temas atuais. Acreditamos que 

investir nestes momentos nos levará futuramente a desenvolver nos estudantes a 

consciência leitora, uma proficiência necessária para o entendimento de mundo.  

Estre projeto dialoga com TODOS os programas e projetos determinados pela 

SEEDF, quando propõe momentos dialógicos de leitura, problematização e síntese do 

assunto em pauta. Nesta perspectiva, o currículo extrapola o “fazer” pedagógico 

abrangendo elementos como grade curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimentos. 

Leva os indivíduos envolvidos no processo ao resgate de saberes que cada um traz de seu 

cotidiano e o professor como articulador e mediador produz conhecimento 

compartilhado, à medida que se ensina se aprende. Elencado o objeto do conhecimento, 
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este não deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da realidade. Todavia é 

preciso que o objeto do conhecimento seja tratado por meio de um processo que 

considere a interação e mediação entre educador/educando como uma via de “mão dupla” 

em que as relações de ensino-aprendizagem ocorram dialeticamente. 

A SEEDF reestrutura seu Currículo de Educação Básica partindo da definição de 

diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, de 

raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de 

patrimônio, de classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade vista 

como possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade. Tratar 

destas questões se torna fundamental, pois leva ao entendimento de conceitos e práticas 

veladas e que por meio da educação, podem ser revistas e/ou retomadas. A escola 

apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não como verdades 

absolutas, mas que possibilitem aos estudantes “[...] compreenderem as implicações 

éticas e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria opinião 

nesse debate. [...] A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha aqui mais do 

que em qualquer outro campo, pois estaremos lidando com valores sociais muito 

arraigados e fundamentais” (BRASIL, 2009, p. 14). 

Conforme o Currículo em Movimento, pensar uma educação para a diversidade significa, 

na prática: 

✓ Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar. 

✓ Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão. 

✓ Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória. 

✓ Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pelo 

viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo. 

✓ Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre 

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

econômica brasileira. 

O trabalho pedagógico alinhado a essas questões propiciam uma constante 

reflexão da prática, pensar projetos e ações que viabilizem este pensar tem nos 

auxiliado a aproximar os sujeitos envolvidos no processo da proposta educacional 

desta instituição. Os estudantes e professores são provocados a participar de 

movimentos que contribuam para essa autonomia, tais como: Olimpíada Nacional de 

História do Brasil, OBMEP, Olimpíadas de Língua Portuguesa, Visita à Feira do 
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Livro, interclasse, JESAM, dentre outras ações previstas em calendário escolar e 

regulamentados por leis próprias.  

         Trabalhar questões que levem os estudantes e comunidade escolar a uma reflexão se 

torna fundamental na construção da cidadania, e no sentimento de PERTENCIMENTO, 

levando-os a uma identificação com a instituição. A cidadania, em todas as dimensões, 

pessoal, social, política, cultural e de comunicação, estão presentes nas várias 

experiências curriculares proporcionando o fortalecimento dos princípios democráticos 

que são de extremo valor em uma proposta pedagógica alinhada às necessidades da 

comunidade que representa. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

  

PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DA ESCOLA/ 2017-2019 

 

1. Identificação da Unidade Escolar 

Coordenação Regional de Ensino: Samambaia 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia 

Níveis/Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental Anos Finais. 

Localização: QR 407/409 Área Especial 01 (sem número) Samambaia Norte – D.F. 

 

 

2. Identificação da Chapa 

Candidata (o) Diretora (o): Rodrigo Soares Resena                          Matricula: 214.059-4 

Cargo: professor 

Área de Formação: Licenciado em Matemática 

 

Candidata (o) a Vice-diretora (o): Patrícia Domingos Mendes de Souza         Matrícula: 212093-3 

Cargo: professora  

Área de Formação: Licenciada em Biologia 
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3. Apresentação 

 

3.1 – Apresentação dos candidatos: 

 

Rodrigo Soares Resena é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) desde maio de 2010. Em três de maio de 2010, assumiu o cargo 

de Professor efetivo na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, designado para o Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia, 40 h, 

atuando nesta Unidade de Ensino até seis de fevereiro de 2011. Durante este período, esteve em regência de classe com turmas de 8º e 9º anos do EF, entre os 

turnos matutino/vespertino. Logo em seguida, foi lecionar na Escola Classe 407 de Samambaia, onde no ano de 2011 trabalhou com 6ºs anos no turno 

vespertino até o fim do ano letivo.  No ano seguinte, 2012, ainda na Escola Classe 407, assumiu as turmas do 7º ano no turno vespertino até o fim do mesmo 

ano letivo. Em 2013, ainda no Centro de Ensino Fundamental 407 e no mesmo turno, assumiu novamente 40h como professor de matemática dos sextos anos 

do Ensino Fundamental. Do ano de 2014 até 2016 atuou na direção do CEF 407.  Para o ano de 2017, tem o intuito de atuar como Diretor desse Centro de 

Ensino Fundamental e dar continuidade ao processo de avanço da educação pública, com ações consistentes em conjunto com a comunidade escolar, cuja meta 

é alcançar os mais elevados índices de aproveitamento ante o corpo discente. Dessa forma, a intenção de participar do pleito eleitoral para a função de diretor 

no CEF 407 de Samambaia, vem de encontro ao anseio de dar continuidade ao processo de construção de uma escola pública, democrática e de qualidade. 

 

                Patrícia Domingos Mendes de Souza trabalha na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) desde 10 de abril de 2008 como professora 

efetiva e com lotação definitiva na Coordenação Regional de Samambaia. A primeira escola de atuação, logo após a posse, foi o Centro de Ensino Fundamental 

519 de Samambaia, com carga horária provisória de 40 h, atuando nesta Unidade de Ensino até o dia 28 de dezembro de 2009. Durante este período, esteve em 

regência de classe com turmas de 6º, 7º e 8º ano do EF, com as disciplinas de Ciências Naturais e Projeto Interdisciplinar. Logo em seguida, foi lecionar na 

Escola Classe 317 de Samambaia, carga horária 20h no turno matutino em turmas de 6º ano, e no Centro de Ensino Fundamental 427 de Samambaia, carga 

horária 20h no turno noturno na modalidade EJA (educação de jovens e adultos). Atuou nestas duas escolas até o final do ano de 2011. No ano seguinte, 2012, 

foi transferida por remanejamento, para o Centro de Ensino Fundamental Myriam Ervilha, assumiu as turmas do 7º ano no turno vespertino até o fim do mesmo 

ano letivo com a disciplina de Ciências Naturais. Em 2013, foi remanejada para o Centro de Ensino Fundamental 407 e assumiu carga horária definitiva de 40h 

como professora de turmas de 6º ano do Ensino Fundamental com as disciplinas de Ciências Naturais e Projeto Interdisciplinar. No ano de 2014 permaneceu 

nesta escola, também com turmas de 6º ano e as mesmas disciplinas. No ano de 2015, ainda na mesma escola, lecionou as disciplinas de Ciências Naturais e 

Projeto Interdisciplinar em turmas do 7º ano. No ano de 2016 integrou a equipe gestora do Centro de Ensino Fundamental 407 atuando no cargo de Vice-

diretora.  Para o ano de 2017, tem o intuito de atuar como Vice-diretora desse Centro de Ensino Fundamental e dar continuidade ao trabalho desenvolvido junto 

aos professores e alunos com o objetivo de promover uma educação pública de qualidade e avançar nos aspectos pedagógicos e sociais, e ao mesmo tempo 
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fomentar a participação efetiva da comunidade escolar nas questões que dizem respeito ao avanço da aprendizagem dos alunos. 

 

3.2 – Apresentação do plano de trabalho: 

 

        O trabalho de nossa equipe será pautado na construção de uma Escola verdadeiramente democrática, que possibilite a aprendizagem a todos os alunos, 

sem perder de vista a formação de cidadãos conscientes, críticos e capazes de transformar a realidade em que vivem, valorizando e respeitando a diversidade 

cultural e as diferenças inerentes a cada ser humano nos aspectos físicos, culturais e emocionais. O plano apresentado visa prioritariamente o alcance de metas 

de melhorias educacionais que atendam as expectativas e tenham congruência com as politicas públicas apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal.  Pretendemos ainda oportunizar um ambiente prazeroso de trabalho, onde todos os funcionários possam desenvolver suas funções com 

responsabilidade, compromisso e motivação. 

        O CEF 407 de Samambaia, requer alguns espaços de primordial importância para a prática pedagógica diária e também para atendimento de uma nova 

abordagem educacional, com projetos interdisciplinares. Dentre as faltas para nossa UE podemos destacar: quadra poliesportiva coberta, auditório, refeitório, 

cobertura da passarela de acesso à escola, reforma na rede elétrica e um pátio adequado para os alunos. 

        Diante da dimensão pedagógica que objetiva a democratização do ensino e oportuniza de inclusão nos seus diversos aspectos, a escola deve buscar 

mecanismos que proporcione a atenção especial para os seguintes pontos: coordenação pedagógica, correção de fluxo, inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais, projeto de aproximação da comunidade escolar nas ações da instituição. 

No que tange a coordenação pedagógica um espaço que ofereça ao professor suporte e motivação para re-significar a sua prática pedagógica o uso do 

espaço da coordenação como momento de estudo e reflexões acerca do ensino aprendizagem. Prezando pelo cumprimento da coordenação pedagógica como 

está descrito nas leis do Distrito Federal. 

                Outro ponto importante é a educação inclusiva que deve estar atenta à diversidade inerente à espécie humana, buscando perceber e atender as 

necessidades especiais de todos os sujeitos-alunos em salas de aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal de todos. A educação inclusiva não deve ser confundida com educação especial. A inclusão é um processo institucionalizado e 

regulamentado em lei que permite aos alunos com dificuldades de aprendizagem em seus aspectos físicos, intelectuais, emocionais e outros possam ter acesso á 

educação que os permitam ser inseridos na sociedade como sujeitos capazes. Nesse sentido, a inclusão visa atender aos alunos em suas necessidades assim 

como, oferecer aos docentes mecanismos de interação e ação para o atendimento do processo do aprender, conforme as limitações dos alunos. 

Ao se tratar de projetos educacionais, é importante observar que a sua continuidade é fundamental pois, desde que foi implantado na escola 

pode oferecer oportunidade à diversos alunos em participar de ações positivas que incentivam na aprendizagem e em outros aspectos importantes no 

desenvolvimento do aluno. Nos projetos, busca-se a integração do aluno na escola no sentido amplo de convivência e nos aspectos ligados à arte, 

letramento e esporte. 

A aproximação da comunidade escolar se vê necessária com a família do aluno, pois a escola precisa avançar na relação de confiança e credibilidade 

com a comunidade, intensificar as relações interpessoais, estabelecendo a comunicação interna e externa eficiente, visando melhorar a convivência social e 
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pessoal construída a partir de um conjunto dialógico participativo que oportunize uma vida de qualidade e uma comunidade integrada no processo educacional. 

         Já no aspecto político o Conselho Escolar necessita ter sua função revitalizada, pois, é um colegiado com membros de todos os segmentos da comunidade 

escolar com a função de gerir coletivamente a escola. Com suporte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei no 9304/96, no artigo 14, que trata 

dos princípios da Gestão Democrática, no inciso II – a “Participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes, esses conselhos 

devem ser implementados para se ter uma Gestão Democrática”. Além do Conselho Escolar, pretende-se buscar também a implementação de um Conselho de 

Prevenção e Mediação de Conflitos. 

        Já dentro da perspectiva da Gestão Democrática lei no 4751/2012, artigos 24 e 25 o Conselho Escolar é um órgão de natureza consultiva, fiscalizadora , 

mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, definidas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal garantindo mecanismos de 

participação efetiva e democrática da comunidade escolar; promover anualmente, a avaliação da unidade escolar nos aspectos técnicos, administrativos e 

pedagógicos e debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência e propor estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos. 

Portanto, há por parte desta chapa o compromisso de assumir a consolidação de uma gestão democrática. 

Diante das ações expostas acima pretendemos pautar nossas ações com comprometimento, planejamento, transparência e responsabilidade que vão 

assegurar à comunidade escolar um espaço de participação e levantamento de prioridades na busca de soluções e tomada de decisões. Identificando assim, que 

esta será uma gestão democrática, que institui objetivos a serem atingidos tais como: participação da comunidade escolar na definição e na implementação de 

decisões pedagógicas, administrativas e financeiras; respeito a pluralidade, à diversidade , ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos, 

transparência da gestão, garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo do exercício da cidadania 

e da qualificação para o trabalho, democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado. 

4. Delimitação dos objetivos, metas, estratégias e da avaliação 

4.1. Aspectos Pedagógicos 

Objetivos Prioritários: 

01. Propiciar condições para o desenvolvimento da aprendizagem de forma integral nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social;  

02. Garantir o acesso e a permanência do aluno na escola, bem como o atendimento igualitário a todos;  

03. Estimular no ambiente escolar a participação e o comprometimento de toda a comunidade escolar;  

04. Elevar o índice de aprovação e reduzir os índices de repetência e evasão escolar, e buscar garantir o desempenho individual da escola de 

acordo com o IDEB. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO 

01 

Estruturar (criar) o SOE para atender aos 

casos específicos; 

Atender a totalidade dos alunos na sala de 

Promovendo atividades culturais, mensalmente e 

conforme necessidade detectada no plano de ação 

do Orientador Educacional de acordo com o 

Ao longo do ano letivo. Através do 

acompanhamento 

sistemático de registros 
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leitura; interesse dos estudantes; utilizando espaços e 

atividades da Educação Integral; Promovendo 

atividades lúdicas em sala de aula. 

do SOE e da sala de 

leitura 

02 

Garantir a qualidade do processo ensino-

aprendizagem, garantindo na escola um 

ambiente agradável, dinâmico, social e 

facilitador durante o ano letivo. 

Promovendo atividades específicas, tais como: 

laboratório de informática, sala de leitura, xadrez; 

promovendo iniciativas culturais, esportivas, 

recreativas ou sociais. 

Ao longo do ano letivo. Através de registros 

fotográficos e em atas 

das atividades. 

03 

Garantir a participação dos funcionários e 

demais da comunidade escolar em 

atividades específicas voltadas para cada 

segmento. Incentivar e proporcionar cursos 

para a formação continuada dos 

funcionários; 

Promover reuniões coletivas mensalmente e 

atividades bimestrais com os familiares dos 

estudantes. 

Projeto de Educação para Pais. 

Proporcionando cursos de formação continuada 

para os funcionários; promovendo reuniões 

bimestrais e atividades culturais que envolvam 

todos da comunidade escolar. 

Bimestralmente. Através de registros 

fotográficos e em atas 

das atividades. 

04 

Monitorar o desempenho individual de 

todos os estudantes; fomentar a participação 

familiar na escola para acompanhamento do 

estudante. 

Promovendo encontros periódicos com as famílias 

e o SOE; 

Orientando os docentes a comunicarem à 

secretaria escolar o registro de faltas consecutivas 

dos estudantes; estabelecendo parcerias com o 

Conselho Tutelar para acompanhamento dos 

estudantes infrequentes; 

Ações em coordenação pedagógica que 

proporcione a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais e integração 

com o serviço na sala de recursos específica e 

generalista; 

Estudos em coordenação pedagógica como 

Algumas ações serão 

semanais, outras, 

mensais ou bimestral. 

Através do controle nos 

diários de classe e 

relatórios de secretária 

e sala de recursos. 
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ferramenta de formação para contribuir em ações 

de melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

em diversos aspectos. 

05 

Buscar o funcionamento e atuação efetiva 

do Conselho Escolar e Conselho de 

Segurança (deve ser criado). 

Integração dos membros do Conselho Escolar e de 

Segurança em ações escolares por meio de 

reuniões e participação no Projeto de Escola para 

Pais; 

Promover oficinas e palestras com alunos e pais 

sobre temas de relevância tais como: drogas, 

violência, afetividade e aprendizagem e outros. 

Mensal Acompanhamento de 

ações e relatórios. 

06 

Procurar estratégias que visem servir o 

lanche no pátio coberto da escola, contando 

com o envolvimento de toda a comunidade 

escolar. 

Promover o envolvimento de toda a comunidade 

escolar na viabilidade da estratégia, de modo a 

fomentar a consciência coletiva. 

Após a viabilidade da 

mobília que permita esse 

atendimento.  

Após implantação, 

acompanhamento 

diário. 

4.2. Aspectos Administrativos 

Objetivos Prioritários: 

1. Zelar pelo patrimônio escolar, conscientizando e monitorando todos os segmentos para garantir o bom desenvolvimento do trabalho realizado. 

2. Estimular a busca de espaços que ainda faltam em nossa unidade escolar como: quadra de esporte coberta, espaço adequado para servir o 

lanche dos estudantes, auditório ou espaço que atenda melhor os estudantes da educação integral. 

3. Promover a mudança do espaço da secretaria escolar para local mais próximo à entrada da escola. 

4. Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da unidade escolar para o bom desempenho de suas funções, facilitando o 

acesso a todas as informações pertinentes aos diversos segmentos da escola. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

01 

Monitorar o espaço físico da escola através 

do circuito interno de câmeras e promover 

conscientização da comunidade sobre a 

necessidade de pertencimento à instituição. 

Observando o sistema interno de câmeras 

e aproveitando esse sistema como forma 

de incentivo tecnológico. 

Palestras sobre conservação do ambiente. 

Ao longo do ano letivo. Através da verificação 

dos bens patrimoniais. 

02 
Montar comissão para buscar respostas 

quanto aos espações em falta na UE. 

Monitorando os locais responsáveis em 

realizarem as obras faltantes na UE. 

Buscar viabilidade constante. Constante. 

03 Atender a todos os servidores e demais da Mantendo atualizados os dados Ao longo do ano letivo. Análise de resultados 
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comunidade escolar em suas necessidades e 

obsevar critérios legais pertinentes a cada 

segmento. 

funcionais e pessoais; orientando quanto 

a férias, recessos, abonos, LTS, 

requerimentos gerais e realização de 

cursos diversos. 

por meio de avaliações 

institucionais. 

 Aspectos Financeiros 

Objetivos Prioritários: 

1. Otimizar a utilização dos recursos financeiros oriundos do Governo Federal e Distrital com a participação da comunidade escolar. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO AVALIAÇÃO 

01 

Utilizar com critério e 

responsabilidade a totalidade 

dos recursos de acordo com as 

necessidades pedagógicas, 

administrativas e da legislação. 

Convocando as instituições responsáveis, o 

Conselho Escolar, para deliberar e 

acompanhar a utilização dos recursos 

financeiros; discutindo e identificando com 

a comunidade escolar as necessidades da 

escola. 

Ao longo do ano letivo. Acompanhamento, controle e 

supervisão da comunidade escolar 

por meio de análise dos 

resultados. 

5. Referências  

Currículo da Educação Básica do Distrito Federal 

Lei nº 9394 de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei nº 4.751 de 07/02/2012 – Gestão Democrática 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PDE – Plano Distrital de Educação 

Site do MEC – Mobilização Social pela Educação - http://mse.mec.gov.br/ 

Site da Secretaria de Educação do DF – www.se.df.gov.br  

Site do Sindicato dos Professores – www.sinprodf.org.br  

Site da EAPE – www.eape.se.df.gov.br  

Samambaia, DF – 18 de Outubro de 2016. 
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RODRIGO SOARES RESENA 

CANDIDATO(A) A DIRETOR(A) 

 

 

___________________________ 

PATRÍCIA DOMINGOS MENDES DE SOUZA 

CANDIDATO(A) A VICE-DIRETOR(A) 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de 

Educação Subsecretaria de 

Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais 

Transversais 

Diretoria de Educação Especial/ Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de 

Ensino Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem 

 

Plano de Ação 2019 

10.2 Equipe de Apoio – AEE, SOE, EEAA, SAA 

CRE:SAMAMBAIA 
Unidade Escolar:   CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 407 Telefone: 3901-7800 

Psicólogo responsável:  PRISCILA CRISTINA DE SOUSA Matrícula SEEDF: 226.704-7 CRP:15361/DF 

E-mail:  PRISOUSA.PSI@GMAIL.COM Celular: 061 999876221 

Turno(s) de atendimento: SEGUNDA- FEIRA (MATUTINO) QUINTA (VESPERTINO) 

Pedagogo responsável:  PATRICIA TEODÓSIO CAIXETA Matrícula SEEDF: 222.721-5 

E-mail: PATRICIATEODOSIO13@GMAIL.COM Celular: 98601-6524 

mailto:PRISOUSA.PSI@GMAIL.COM
mailto:PATRICIATEODOSIO13@GMAIL.COM


 

 

Turno(s) de atendimento: 

SEGUNDA-FEIRA (MANHÃ E 

TARDE) TERÇA-FEIRA (TARDE) 

QUARTA-FEIRA (MANHÃ E 

TARDE) QUINTA-FEIRA 

(TARDE) 
SEXTA-FEIRA (TARDE) 



 

 

Profissional da Sala de Recursos: 

JOSIETE VERAS VASCONCELOS SALVINO / Matrícula SEEDF: 

222.757-6 SORAYA MARIA MORAES GALHENO / Matrícula SEEDF: 

222.728-2 

E-mail: 

Josyveras@hotmail.com  Celular: 8418-

6227 sorayagalheno@gmail.com Celular:9698-1371 

Turno(s) de atendimento: 

 

SEGUNDA-FEIRA (TARDE)/ TERÇA-FEIRA (MANHÃ E TARDE)/ QUARTA-FEIRA (MANHÃ); QUINTA-FEIRA (MANHÃ E TARDE) 

mailto:Josyveras@hotmail.com
mailto:sorayagalheno@gmail.com


 

 

DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

 

O Centro de Ensino Fundamental 407 é uma escola que foi criada no ano de 1990 com o objetivo de atender a comunidade local com demanda 

para os anos iniciais. A princípio a escola contava com dois banheiros, 8 salas de aula, sala dos professores, sala de direção, secretaria, depósito de 

materiais e cantina; atendendo a comunidade em três turnos diurnos (matutino, vespertino e intermediário). Em 1995 a escola recebeu mais dois blocos, 

com quatro salas de aula cada e passou a atender 1º a 6º série em dois turnos diurnos. Em 2002 iniciou-se o atendimento a educação infantil, já no 

ensino fundamental de 1º a 4º série. De forma gradual a escola tornou-se de anos finais pois a estrutura tornou-se precária para atender os anos iniciais. 

Atualmente a unidade escolar conta com 927 estudantes matriculados, distribuídos nos turnos matutino e vespertino. Possui 6º, 7º,8º e 9º anos 

no turno matutino e 6º e 7º anos no turno vespertino. Desde sua criação a escola teve muitos avanços e um deles é a adoção do atual modelo de Gestão 

Democrática. Outro aspecto relevante é a criação de mais cargos na direção escolar, hoje a equipe gestora é constituída de diretor, vice diretor, 

supervisora pedagógica e chefe de secretária; contando com três coordenadores pedagógicos e 32 professores. A estrutura física conta com quatro blocos 

e 15 salas de aulas, sendo atendida 30 turmas distribuídos em nove 6º anos, nove 7º anos, seis 8º anos e seis 9º anos. Os estudantes atendidos são 

oriundos da Escola Classe 403 e do Caic Helena Reis além dos estudantes da estratégia de matricula da SEDF. 

De acordo com os dados levantados junto à comunidade escolar, a maior parte dos responsáveis tem nível de escolaridade no ensino 

fundamental e médio, com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, onde 58% reside em moradia própria e 39% em moradia alugada. 

Quanto aos serviços de apoio, em 2019 a unidade escolar conta com Sala de Recursos Generalista e a Equipe de Apoio à Aprendizagem 

(Pedagoga e Psicóloga). 



 

 

10.3 PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO – 

2019 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPEAMENTO 

INSTITUCIONAL 

META 7 

 

7.20- Definir, após 

discussões com os 

atores envolvidos, 

os direitos e os 

objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

para cada ano- 

período ou ciclo do 

ensino fundamental 

e para cada ano ou 

período do ensino 

médio, 

considerando o 

currículo em 

desenvolvimento no 

sistema de ensino 

do Distrito Federal. 

7.23- Induzir o 

processo contínuo 

de autoavaliação 

1. Conhecer o 

histórico da 

comunidade escolar 

(localização, 

espaço-físico, 

acessibilidade, 

conjuntura social, 

política  e 

econômica na qual a 

instituição se 

insere); 

2. Identificar 

quantitativo  e 

quem  são os 

estudantes  e 

professores; 

3. Analisar 

indicadores de 

avaliação de 

aprendizagem e 

histórico de 

distorção ano, idade 

e conteúdo; 

4. Conhecer o 

quantitativo de 

1. Conversas 

com professores, 

gestão escolar, 

família e leitura do 

PPP da escola; 

2. Consulta a 

listas de 
frequência         na 

secretaria e 

cadastro de 

servidores junto ao 

administrativo; 

3. Conversas 

com  gestão 

escolar, professores, 

família, análise de 

listas   de 

matrículas  e 

intervenção com os 

estudantes em 

distorção ano e 

idade e inseridos no

 contexto 

escolar  com 

necessidades 
educacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA/AEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE AO 

LONGO DO ANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR 

MENSALMENTE 

SE AS AÇÕES PRÉ- 

ESTABELECIDAS 

ESTÃO SENDO 

ALCANÇADAS. 



 

 

 das escolas da 

educação básica. 

7.29- Garantir meios 

e instrumentos de 

multiplicação dos 

bons projetos 

desenvolvidos pelos 

profissionais da 

educação da rede 

pública de ensino, 

valorizando estes 

profissionais e 

fortalecendo a 

qualidade da 

educação. 

crianças que estão 

inclusas na escola 

com necessidades 

educacionais 

especiais. 

5. Analisar 

práticas escolares e

  com 

perspectivas 

inclusivas 

especiais para 

compreender o seu 

processo de 

aprendizagem. 

4. Conversas 

com  gestão 

escolar, professores, 

família, análise de 

listas   de 

matrículas de 

acordo com o 

documento       da 

estratégia         de 

matrícula e 

atualização dos 

documentos dos 

estudantes. 

5. Conversas 

e reflexões 

coletivas  a 

respeito das 

práticas escolares. 

   



 

 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORIA 

AO 

TRABALHO 

COLETIVO 

 META 4 

 

 

 4.6 – Ampliar a 

formação 

continuada dos 

profissionais das 

escolas regulares 

do Distrito Federal, 

nas diferentes áreas 

de atendimento aos 

estudantes com 

deficiência, 

transtorno global 

do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação. 

4.18 – Apoiar 

ações de 

enfrentamento à 

discriminação, ao 

preconceito e à 

violência, visando 

ao estabelecimento 

de condições 

1. Colaborar 

com formação 

para a 

comunidade 

escolar. 

2. Participação 

na continua 

construção da PP da 

escola e projetos 

escolares. 

3. Revitalizar e 

criar espaços de 

reflexão com a 

comunidade escolar 

com objetivo de 

promover 

discussões, 

conscientização da 

práxis pedagógica. 

1. Realizar 

formações 

coletivas que 

busquem 

reflexões críticas 

do profissional 

dentro do espaço 

escolar, por meio 

de vivências e 

oficinas. 

1.1 Palestras e 

oficinas com 

temas 

relacionados à 

inclusão: 

Conversa 

inclusiva: 

Vivenciada 

pessoa com 

deficiência 

intelectual e 

físicas; 

•  Conhecimento 
sobre TEA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, AEE, 

COORDENADORES, 

PROFESSORES, 

EQUIPE GESTORA 

BEM COMO TODO 

A COMUNIDADE 

ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE AO 

LONGO DO 

ANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR 

MENSALMENTE 

SE AS AÇÕES 

PRÉ-   

ESTABELECIDAS 

ESTÃO SENDO 

ALCANÇADAS. 



 

 

  adequadas para o 

sucesso educacional 

dos educandos com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação em 

colaboração com as 

famílias e com 

órgãos públicos de 

assistência social, 

saúde e proteção à 

infância, à 

adolescência e à 

juventude 

 META 5: 

 5.3- Fomentar o 

desenvolvimento de 

tecnologias 

educacionais e de 

práticas 

pedagógicas 

inovadoras que 

assegurem a 

alfabetização e 

favoreçam a 

melhoria do fluxo 
escolar e a 

  

• Atividades lúdicas 

que envolva toda a 

comunidade 

escolar a e fim de 

trabalhar a 

inclusão, aceitação 

bem como 

promover a 

socialização de 

todos os estudante 

(Projeto Inclusão: 

ame essa ideia) 

1.2 Formações 

com temas sobre 

Transtornos de 

aprendizagens: 

TDAH e DPA. 

2. Acompanhar as 

coordenações 

pedagógicas 

buscando 

articular 

reflexões 

permanentes 

sobre o contexto 

escolar e seus 

atores bem como 

formular 

   



 

 

 aprendizagem dos 

estudantes, 

consideradas as 

diversas abordagens 

metodológicas e sua 

efetividade 

 estratégias 

inovadoras. 

3. Participar das 

coordenações 

pedagógicas, 

conselhos de 

Classe, reunião 

de pais e 

mestres, projetos 

pedagógicos 

integrados a 

disciplinas PD. 

3.1 Promover 

conhecimentos 

por meio de 

debates sobre: 

-Adequação 

curricular, 

-Estratégia de 

matricula, 

-Relação professor e 

aluno. 

-Metodologias de 

ensino e 

aprendizagem 

(Projeto de 

Letramento-nivel 

escola); 

   



 

 

    

3.2 Realizar escuta e 

reflexões com as 

famílias de modo a 

encontrar estratégias 

conjuntas que 

beneficiem os 

estudantes no seu 

processo de 

escolarização. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONO 

GRAMA 

AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACOMPANHAME 

NTO DO 
PROCESSO DE 

ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

META 2 

 2.4 – Promover o 
trabalho do fórum 
permanente de 
acompanhamento 
das turmas com 
estudantes em 
situação de 
distorção idade- 
série; 

 2.12 – Criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma 
a garantir a 
qualidade do 
atendimento. 

1. Contribuir para 
o sucesso escolar 
e a redução das 
queixas 
escolares; 

2. Auxiliar de 
forma 
colaborativa para 
que o professor 
promova 
situações 
didáticas de apoio 
à aprendizagem 
tendo como foco 
a análise do 
processo de 
ensino e 
aprendizagem 

3. Fomentar 
discussões sobre 
as concepções de 
ensino e 
aprendizagem e 
seus respectivos 
impactos no 
planejamento das 

1. Acompanhar as 
queixas dos 
professores, 
criando espaços 
de escuta 
individual ou em 
grupo a depender 
das demandas 
apresentadas 

1.1 Sistematizar o 
PAIQUE sempre 
estabelecendo as 
relações entre Escola, 
Família e Estudante: 

1.2 Realizar grupos de 
intervenções 
semanais, com 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem/escolari 
zação, com objetivo 
de contribuir com o 
sucesso escolar. 

1.3 Realizar 
intervenções pontuais 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EEAA, AEE, 

COORDENADORES
, PROFESSORES, 
EQUIPE GESTORA 
BEM COMO TODO 
A COMUNIDADE 

ESCOLAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISE 

AO 
LONGO 

DO ANO. 

 
 
 
 
 
 

 
VERIFICAR 

MENSALMENTE SE AS 
AÇÕES PRÉ-

ESTABELECIDAS 
ESTÃ SENDO 

ALCANÇADAS 

 
 

 
REUNIÃO DE 

APOIO C TODOS OS 
ATORE ENVOLVIDOS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.14 – Reorganizar, 
por meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar 
a qualidade da 
educação. 

 2.38 – Garantir o 
atendimento aos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais 
transitórias ou não, 
segundo a 
Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 
2001, nas salas de 
apoio à 
aprendizagem, 
garantindo a 
presença de 
profissional 
responsável. 

 META 4 

 4.3 – Promover a 
articulação 

atividades 
escolares. 

e formular projetos de 
intervenções com 
vista a redução das 
queixas escolares. 

2. Acompanhar o 
desenvolvimento dos 
estudantes de acordo 
com a adequação 
curricular e colaborar 
na construção junto 
ao professor de 
programa de 
intervenção para 
estudantes; 

2.1 Realizar 
intervenção dos 
estudantes com 
objetivo de favorecer 
o desenvolvimento de 
acordo com sua 
potencialidade. 

2.2 Promover 
intervenções junto a 
Escola, família e 
Estudantes com vistas 
a fortalecer as 
potencialidades de 
cada estudante 
respeitando seu 
tempo de 
aprendizagem 

   

 



 

 

   pedagógica em 
rede, envolvendo o 
atendimento no 
ensino regular na 
modalidade da 
educação especial 
na perspectiva da 
educação inclusiva. 

4.18 – Apoiar ações 
de enfrentamento à 
discriminação, ao 
preconceito e à 
violência, visando 
ao estabelecimento 
de condições 
adequadas para o 
sucesso 
educacional dos 
educandos com 
deficiência, 
transtorno global do 
desenvolvimento e 
altas habilidades ou 
superdotação em 
colaboração com as 
famílias e com 
órgãos públicos de 
assistência social, 
saúde e proteção à 
infância, à 
adolescência e à 
juventude. 

  

3. Promover 
discussões sobre as 
concepções do 
desenvolvimento e 
aprendizagem, em 
coletivas em parceira 
com convidados e 
instituições parceiras. 

   

 



 

DATA: 

 

Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s) 
Assinatura com carimbo 

 

 

 

 

 

 

Psicólogo(a) Responsável/matrícula 

Assinatura com carimbo/CRP 

Professor (es)da Sala de Recurso Responsáveis Matrícula (s)/ 
Assinatura com carimbo 

 
 
 
 

 

 

Professor (a)da Sala de Apoio à Aprendizagem Matrícula/ 

Assinatura  

com carimbo 

Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 

 

 



 

11 - Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica 

A Proposta Pedagógica é dinâmica, uma vez que o desenvolvimento do saber 

não pode ser visto como algo pronto, estático. Todos aprendem e ensinam, adquirem 

novos conhecimentos, experiências e histórias de vida. Com ele, desejamos construir e 

manter uma escola de qualidade, inserida nas necessidades da juventude dos tempos 

atuais, apontando para a constante reflexão do processo educacional e seus desafios; 

capaz de formar alunos conscientes de seus direitos e deveres perante a sociedade. 

A avaliação será feita em todos os setores da instituição de ensino, com objetivo 

de assegurar e melhorar o desempenho geral, garantindo uma boa qualidade dos serviços 

prestados à comunidade. Esta será realizada semestralmente no dia estabelecido 

(conforme calendário escolar da SEEDF), na oportunidade será reapresentado a PP 

revisado para retomada das ações propostas e redirecionamento, se necessário, de 

estratégias. Serão observadas as metas traçadas e contidas na PP, cada ponto será 

analisado por todos os segmentos, apontando-se soluções e retomando-se a direção 

planejada.  

A operacionalização da PP também é avaliada nos espaços da coordenação 

coletiva, em que as ações são sempre discutidas, estes diálogos garantem a legitimidade 

do que está proposto na PP e assegura maior aproximação possível entre o discurso e a 

prática educativa. Estas ações possibilitam a autoavaliação dos profissionais envolvidos 

no processo educacional. 

Sua revisão e atualização se darão durante todo o ano letivo, uma vez que as 

mudanças que ocorrem na escola exigem uma constante reflexão de nossas metodologias. 

Debates e reflexões serão realizados durante as coordenações coletivas e também em 

reuniões com a comunidade escolar no decorrer de todo o ano letivo, no intuito de 

aperfeiçoar os trabalhos e avaliar as ações, estratégias e metodologias contidas neste 

documento. Questionários também podem ser utilizados, bem como outras formas de 

avaliação que forem pertinentes. Todos os momentos em que se avalia são registrados em 

ata para retomadas. 

Este é um projeto que não se encerra aqui, pelo contrário, será continuamente 

revisto e atualizado, uma vez que a avaliação de qualquer processo escolar tem como 

característica a flexibilidade, aliada à capacidade de replanejamento e reconstrução, 



 

 

possibilitando mudanças que estejam de acordo com os interesses e necessidades da 

comunidade escolar, para que possamos alcançar os objetivos almejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Projetos Específicos 

  No ano de 2016 em meados de novembro foi realizada uma reunião em que 

discutimos e delimitamos quais seriam os projetos desenvolvidos no decorrer do ano 

letivo de 2017, este projetos serão desenvolvidos até o ano de 2019. A perspectiva é de 

retomada e avaliação das ações realizadas durante os anos e a discussão é realizada na 

Semana Pedagógica.  

Após discussão, análise dos fatores que interferiram no processo de aprendizagem 

dos estudantes, e levando em consideração a perspectiva de Currículo Integrado que tem 

como princípios orientadores teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilização, e que embasam e se tornam centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes 

que circulam no espaço social e escolar, esta instituição tem como carro chefe o 

PROJETO DE LETRAMENTO, que no repensar do cotidiano escolar se mostra como 

projeto básico para o avanço das aprendizagens. Houve o entendimento que ao falar de 

letramento, cria-se possibilidades de interação entre os profissionais, e possibilita uma 

abertura para o diálogo entre os componentes curriculares, em que se quebra a lógica de 

quem é o responsável pelo ensino da língua e o trabalho é feito numa perspectiva da 

busca pela proficiência leitora dos estudantes. Este repensar do cotidiano, da organização 

da aula nos leva ao defendido por (SILVA,2011), da clareza do Para que ensinar? O 

que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

  



 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

 

 

 

 

 

 

LETRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Incentivar todos os alunos a ler de forma 

prazerosa vários portadores de texto, 

obtendo, por conseguinte, maior fluência 

na leitura oral e melhorando a 

interpretação; 

-Incentivar os alunos a compartilhar seus 

materiais de leitura que estão parados em 

suas estantes; 

Adotar títulos para leitura no decorrer do 

ano letivo de 2018.  

Desenvolver atividades que envolvam o 

contato com os diversos gêneros textuais. 

Integrar ações que visem o diálogo 

constante dos profissionais envolvidos no 

projeto. 

Conscientizar os estudantes da importância 

da leitura no processo de desenvolvimento 

da escrita. 

Fomentar a discussão no espaço da 

Planejamento no espaço da coordenação 

pedagógica de atividades relacionadas ao 

tema letramento; 

Adoção de títulos para aquisição no 1º e 2º 

semestres.de 2018 - 6º e 7º anos (Malala: a 

menina que queria ir para a escola), 8º e 9º 

anos (Os miseráveis). Os títulos para 2019 

são: 6º Anos - A Volta ao Mundo em 80 

Dias, Autor: Julio Verne; Editora: L&PM, 

HQ (História em Quadrinho) ou o livro do 

mesmo autor em Prosa (Editora Martin 

Claret). 7º Anos - Sherlock Holmes: Um 

Estudo em Vermelho. Coleção L&PM. 

Autor: Doyle, Arthur Conan. Editora: Pé da 

Letra. Edição: 2017. 8º e 9º Anos - Alice no 

País das Maravilhas. Coleção L&PM. 

Pocket. Autor: Lewis Carroll. Editora: 

Saraiva.   

 

Discussão das estratégias de leitura; 

- Planejamento de estratégias de leitura para 

 

 

Equipe Gestora 

Coordenação 

Todos os 

professores. 

 

 

 

 

 

 

Sistematicamente nas  

coordenações Coletivas. 

No Conselho de Classe, na 

ficha dos estudantes ( 

conselho de classe). 

Na reunião de Pais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coordenação pedagógica de atividades que 

elevem o nível de proficiência dos 

estudantes. 

Promover encontros na coordenação 

coletiva que fundamente as ações 

propostas no projeto. 

Dinamizar o estudo de texto nos diversos 

componentes levando a uma construção 

crítica da realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uso em sala. em sala. 

- -Investimento contínuo para aumentar o 

acervo da sala de leitura; 

Ações que fomentem a importância do 

espaço de leitura nos diversos componentes 

curriculares; 

Promover ações que culminem em subsídio 

para compra de material literário para a sala 

de leitura; 

-Destinar uma parte da verba da escola para 

aquisição de material de leitura; 

- Campanhas para arrecadação de livros, 

revistas e gibis; 

Momentos de troca de material entre os 

alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

GINCANÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver atividades nas aulas de PD – 

CN relacionadas à iniciação científica.  

Levar os alunos a relacionar os conteúdos 

das aulas de CN com a prática na 

perspectiva da investigação.  

Desenvolver experimento com vistas à 

participação na Festival de Tecnologia, 

Informação  e Ciências. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver atividades lúdicas; 

Promover a socialização dos estudantes, 

professores e demais profissionais por 

meio de atividades culturais e esportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover nas aulas de PD a iniciação ao 

estudo científico com experimentos que 

levem ao entendimento práticos dos 

conteúdos propostos para o componente 

curricular CN. 

Desenvolvimento de atividades de iniciação 

científica. 

Participação da Feira de Ciências Local, 

Regional e Distrital 

 

Desenvolvimento de padrões que levem os 

estudantes ao entendimento de regras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver atividades e/ou passeios 

culturais a partir dos conteúdos propostos 

na Organização Curricular. 

durante a competição que é o gincanão; 

Mobilizar a comunidade escolar, seus 

diversos setores, para uma integração 

durante o gincanão; 

Promover as aprendizagens numa lógica da 

integração e entendimento do que é 

estabelecido para cada dia do gincanão; 

No ano de 2019 o Gincanão não será 

realizado. 

Promover socialização entre todos os setores 

da instituição educacional; 

Atividades culturais; 

Passeios; 

Filmes, documentários 
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14 - ANEXOS 

Anexo 1 

QUESTIONÁRIO SÓCIO 

ECONÔMICO 

 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do DF 

Centro de Ensino Fundamental 407 de 

Samambaia 

 

Senhores (as) Responsáveis 

      Visando conhecer um pouco mais a 

família de nossos (as) estudantes e aumentar 

a qualidade de ensino oferecido a ele (a), 

enviamos este questionário para obtermos 

dados relevantes sobre a situação social, 

econômica e cultural de nossa comunidade. 

Pedimos sua colaboração ao preencher este 

questionário pois o mesmo fará parte dA 

Proposta Pedagógica -PPP desta instituição. 

Lembrando que não há identificação e que 

as informações aqui colocadas servirão para 

repensarmos nossa prática pedagógica. Sua 

participação é muito importante. Participe da 

vida escolar de seu filho (a)! 

      Não se esqueça: devolva este 

questionário preenchido à escola, por seu 

filho (a), até o dia 11/04/2017 (terça-feira). 

Agradecemos desde já a parceria entre 

família e escola. 

Questionário 

 

1) Quem é o responsável pelo(a) estudante? 

(   )Pai e Mãe    (   ) Mãe   (   ) Mãe e 

Padrasto 

(   )Pai e Madrasta   (   ) 

Outros____________ 

2) Quem acompanha o (a) estudante nas 

tarefas escolares em casa? 

(   )Pai e Mãe    (   ) Mãe   (   ) Pai  (   ) 

Irmãos 

(   ) Ninguém   (   

)Outros_________________ 

3) Quanto tempo o (a) estudante dedica ao 

estuda em casa? 

(   )Não dedica tempo para estudo em casa 

(   )30min (  )1hora (  )2horas (  )3horas (  

)+de3horas 

4) Qual é o grau de instrução de quem 

acompanha as tarefas escolares em casa? 

(   ) Sem instrução   (   ) Fundamental 

incompleto 

(   )Fundamental completo   (   )Médio 

incompleto 

(   )Médio completo   (   ) Superior 

incompleto 

(   ) Superior completo 

5)Os genitores do(a) estudantes são: 

(   )casados  (   )divorciados   (   )viúvos 

(   

 

 

11) Quantos cômodos têm a residência da 

família? (Não conte com o banheiro) 

(   )1  (   )2 ou 3  (   )4 a 6  (   )+ de 6 

12) A renda familiar é de: (salário mínimo : R$ 

937,00 

(   )até 1 salário mínimo  (   ) entre 1 e 3 salários    

(   )entre 4 e 6 salários  (   ) entre 7 e 10 salários 

(   )+ de 10 salários 

13) Que tipo de lazer a família mais tem tido? 

(  )Não tem   (  ) Cultos religiosos  (  )Esportes 

(  )Clubes  (    )Encontros familiares (   ) 

Acampamentos (   )Filmes (  )Outros_________ 

14)A família é de qual região do país (maioria 

dos membros adultos) 

(   )Nordeste  (  )Centro-oeste  (  )Sul  (  )Sudeste 

(   )Norte 

15) O estudante é de qual estado brasileiro? 

(   )Nordeste  (  )Centro-oeste  (  )Sul  (  )Sudeste 

(   )Norte 

16)Qual o meio de informação mais utilizado 

pela família? 

(   )Nenhum  (  )TV  (   )Rádio  (  )Internet  

(   )Jornal   (   

)Outros______________________ 

17)O(a) estudante tem acesso a internet? 

(  )Em casa  (  )Fora de casa  (  )Não tem acesso 

18) Tem portador de necessidades especiais na 

família? 

(  )Não  (  )Sim  Qual a 

necessidade____________ 

19) Em termos gerais, o(a) senhor (a) considera 

a escola de seu (sua) filho(a): 

(  )ótima  (  )boa  (  )regular  (  )ruim  (  )não tem 

opinião 

20) A educação que seu (sua) filho(filha) recebe 

desta instituição  é? 

(  ) ótima  (  )boa  (  )regular  (  )ruim  (  )não 

tem opinião 

21) Marque dois pontos positivos da escola: 

(  )Qualidade de ensino   (  )Aparência da escola 

(  )Eventos escolares       ( ) Atendimento à 

comunidade                    (  )Projetos escolares        

 (  )Qualidade do lanche 

(  )Outros____________________________ 

22)Marque os pontos negativos da escola: 

(  )Qualidade de ensino   (  )Aparência da escola 

(  )Eventos escolares       (  )Atendimento à 

comunidade                      ( ) Projetos escolares         

 (  )Qualidade do lanche 

(  )Outros____________________________ 

23) Marque os dois segmentos de destaques 

positivos da escola: 

(  )Direção  (  )Vigilância  (  )Conselho escolar         

(  )Limpeza (  )Secretaria 

(  )Portaria  (  )Merenda  (  )Coordenação (  ) 

Outros___________ 

24) O(A) Senhor(a) tem vontade de participar 

mais da vida escolar de seu(a) filho(a) 

(  )Não  (  )Sim De que 

forma_________________ 
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 SEMANA PEDAGÓGICA  DIA DO ESTUDANTE -  PASSEIO 

CLUBE 

 REUNIÃO COM 6º e 9º ANO  FEIRA DE CIÊNCIA, ARTE E 

CULTURA 

 REUNIÃO DE PAIS  FORMATURA 

 APRESENTAÇÃO DAS NORMAS 

DE CONVIVÊNCIA 

 CONSELHO DE CLASSE 

 ENTREGA DOS LIVROS 

DIDÁTICOS 

 FECHAMENTO DOS DIÁRIOS 

 COBRANÇA DO UNIFORME  ENTREGA DE NOTAS 

 1º REUNIÃO COLETIVA  COMEMORAÇÃO 

 REUNIÃO DE PAIS - FORMATURA  PASSEIO 

 FESTA JUNINA  DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 ENTREGA DE NOTAS – 9º ANO  SEMANA DE PROVAS 

 AULAS DE RECUPERAÇÃO  AVALIAÇÃO FINAL 

 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  INTER CLASSE 



 

 

 

CALENDÁRIO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS 2019– CEF 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSIÇÃO – 6º ANO 

 
FEIRA DE CIÊNCIA, ARTE 

E CULTURA 
 

CONSCIÊNCIA NEGRA 
 

COMEMORAÇÃO 
 

REUNIÃO DE PAIS 
 

SEMANA DE PROVAS 
 FECHAMENTO DAS 

NOTAS DO BIMESTRE 
 

CONSELHO DE CLASSE 

  

 

TRANSIÇÃO – 6º ANO 

 
FEIRA DE CIÊNCIA, ARTE 

E CULTURA 
 

CONSCIÊNCIA NEGRA 
 

COMEMORAÇÃO 
 

REUNIÃO DE PAIS 
 

SEMANA DE PROVAS 
 FECHAMENTO DAS 

NOTAS DO BIMESTRE 
 

CONSELHO DE CLASSE 

  



 

 

 

Projeto de Letramento 

Proficiência Leitora e Escritora dos Estudantes dos Anos Finais do CEF 407 de 

Samambaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gênero, antes de constituir um conceito, é uma prática social e é esta a 

perspectiva que deve orientar a ação pedagógica com a língua, privilegiando o 

contato real do estudante com a multiplicidade de textos que são produzidos e 

circulam socialmente. DCE’s (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia 

2017 

 



 

 

1 - APRESENTAÇÃO 

LETRAMENTO é uma palavra relativamente nova no contexto da educação, 

surgiu no discurso dos especialistas em meados dos anos 80.  O surgimento se explica 

devido ao avanço das tecnologias e com a exigência em relação ao uso da leitura e da 

escrita na sociedade contemporânea. Como observa Britto (no prelo), “Apesar dos 

vários meios de comunicação eletrônica, continuamos a viver em uma sociedade 

grafocêntrica, em que a leitura e a escrita são um instrumento essencial de 

participação” (BRITTO, p. 3). Percebeu-se que não basta apenas ler e escrever, mas 

responder às exigências que a sociedade faz continuamente. 

As instituições de ensino precisam incorporar nas suas propostas pedagógicas 

ações que visem o desenvolvimento de diferentes habilidades, competências cognitivas 

e metacognitivas aplicadas a um vasto conjunto de materiais de leitura e gêneros de 

escrita com vistas a um vasto USO destas leituras e escritas praticadas em diversos 

contextos sociais. 

                                            Letramento é muito mais que simplesmente decifrar códigos,                                                         

ele é um estado, uma condição: o estado ou condição de quem                                                           

interage com diferentes portadores de leitura e escrita, com                                                  

diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura 

e escrita desempenham na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou condição de 

quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita. 

O projeto proposto nesta instituição visa desenvolver a proficiência leitora e escritora 

dos estudantes dos anos finais. Foi construído com os professores de Língua 

Portuguesa e algumas ações com os professores dos outros componentes curriculares 

no espaço da coordenação coletiva, que se legitimou no processo como espaço de 

debate, retomada e avaliação. Este projeto visa proporcionar aos estudantes um contato 

contínuo com os diversos gêneros que circulam na sociedade, bem como desenvolver 

oportunidade de contato diário com a leitura de textos. Aproximar as diversas áreas 

neste debate enriquece a proposta curricular e traz à tona a necessidade do ensino da 

língua numa perspectiva do letramento. 

 

 

 

 

 



 

 

2 - TÍTULO DO PROJETO: 

Projeto de Letramento: Proficiência leitora e escritora dos estudantes dos Anos Finais. 

 

3 - PROBLEMATIZAÇÃO 

Levando em consideração o que está previsto no currículo em movimento quanto 

ao ensino da língua, oralidade, expressão, leitura, conhecimentos literários, produção 

de textos orais e  

escritos, análise e reflexão sobre a língua. Após diagnóstico do nível de proficiência 

dos estudantes, aliado ao levantamento feito pelos professores de LP quanto às 

defasagens apresentadas por um grande número de alunos quanto a questões 

conceituais básicas, compreensão de texto, interpretação de textos, de enunciados nos 

diversos componentes curriculares. A escola organizou com os professores grupos por 

componente curricular para realizar uma investigação acerca do nível de proficiência 

dos estudantes com vistas a intervenções e mapeamento da real situação das 

aprendizagens. Neste levantamento percebeu-se que nas turmas de 6º e 7º anos (1º 

bloco) 100 estudantes apresentavam problemas com questões conceituais básicas na 

área de linguagem, este quadro se estendia em todos os componentes quanto a 

capacidade de raciocínio lógico, interpretação de enunciados e de situações problemas. 

Nas turmas de 8º e 9º anos (2º bloco) o total de 50 estudantes  problemas sérios nas 

questões citadas acima. O espaço da coordenação coletiva foi utilizado para investigar 

as causas desta defasagem nas aprendizagens, bem como a discussão de estratégias que 

deveriam ser implementadas e/ou fortalecidas de forma sistemática. Durantes estes 

encontros o Projeto de Letramento tornou-se o ponto de partida para unificar as ações, 

bem como permitir um diálogo entre os componentes curriculares.   A importância do 

projeto foi ratificada e  o mesmo se torna a espinha dorsal dos diversos temas e ações 

que balizam as tomadas de decisões acerca do percurso pedagógico. O projeto de 

letramento já vem sendo realizado desde o ano de 2016, e no processo de 

desenvolvimento sofreu algumas mudanças. Hoje representa o ponto principal no 

resgate e conquista da proficiência leitora e escritora dos estudantes do CEF 407 DE 

Samambaia. A proficiência dos estudantes interfere diretamente nas práticas sociais, na 

relação de poder que se estabelece dentro e fora do espaço escolar, mas que 

diretamente se relaciona com a função social da escola. Diante destes indicadores que 

corroboram com a necessidade de um investimento coletivo na melhoria do ensino da 

língua na escola, o CEF 407 defende a manutenção do projeto com a colaboração do 



 

 

poder público em investir em um profissional exclusivo no desenvolvimento do projeto 

em 2019, caso não seja possível, solicita que o projeto componha a Parte Diversificada 

com um professor responsável pelas ações do projeto. O projeto é desenvolvido pelos 

professores de LP com a adoção de títulos voltados para a faixa etária dos estudantes, 

estes temas são escolhidos pelo grupo de professores dos deferentes componentes 

curriculares, durante a coordenação coletiva, a escolha baseia-se em autores que 

possibilitem uma discussão aprofundada do tema, respeitando o nível dos estudantes no 

ano que estão matriculados. A intenção é minimizar os problemas gerados quanto a não 

proficiência dos estudantes o que os impedem de progredir nas suas aprendizagens.  

4 - TEMA GERADOR:  

Letramento 

5 - PÚBLICO ALVO: 

Estudantes do 1º bloco (6º e 7º anos) e 2º bloco (8º e 9º anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 - JUSTIFICATIVA 

Após análise do nível de proficiência dos estudantes dos Anos Finais desta 

instituição o grupo de professores percebeu a necessidade de trabalhar de forma 

coletiva questões relacionadas ao processo de desenvolvimento da linguagem, numa 

perspectiva interdisciplinar, com vistas a construção de um trabalho voltado para os 

diversos gêneros textuais que fomentem no espaço escolar o contato com os diversos 

tipos de textos, afim de propiciar ao aluno o domínio de uso das linguagens verbais e 

não verbais pelo contato direto com textos de variados gêneros orais e escritos, bem 

como aprimorar pelo contato com a diversidade textual, a capacidade de pensamento 

crítico.  

Faz-se necessário compreender qual a concepção de letramento do grupo e suas 

implicações no processo de aprendizagem dos estudantes. Partir do pressuposto que a 

língua é um fenômeno interativo, dinâmico e constitutivo das ações humanas, ajuda-

nos a compreender a necessidade de um trabalho integrado e sistemático. A intenção 

do projeto é levar às práticas integradas, que levem à compreensão do letramento como 

um fenômeno que envolve um variado conjunto de conhecimentos, capacidades, 

valores, usos e funções sociais da escrita. Na implementação do projeto o grupo 

analisou qual a principal fragilidade dos estudantes, no tocante a leitura, interpretação, 

reconhecimento dos diversos gêneros e sua intencionalidade. A intenção é perceber a 

proficiência dos estudantes em relação ao ano e o currículo proposto.  Ao delinear o 

caminho a percorrer, neste ano foi selecionado e adotados  títulos para a o trabalho em 

sala de aula. Os títulos serão trabalhados por blocos: 6º e 7° anos e 8° e 9° anos, 

respeitados a faixa etária dos estudantes. A previsão é trabalhar dois títulos por ano, um 

a cada semestre com o objetivo de promover interação entre os sujeitos em diversas 

situações 

comunicativas, possibilitando que os mesmos se posicionem como cidadãos críticos em 

espaços de diálogo criados em sala e fora dela. Trabalhar diversos gêneros textuais se 

faz necessário, uma vez que estes podem ser considerados como legítimos 

representantes da ação social. Daí a necessidade de romper a barreira dos componentes 

curriculares e ter a compreensão que somos TODOS falantes nativos desta língua.  

O projeto foi implementado no ano de 2017 e foi avaliado no final do ano. No 

ano letivo de 2018 após a avaliação, foi revistos os pontos considerados frágeis e feitas 

às adaptações necessárias para que o objetivo principal fosse atingido: Tornar os 

estudantes proficientes na leitura e escrita. Os títulos escolhidos foram: 1º semestre: 6º 



 

 

e 7º anos – Malala: a menina que queria ir para a escola da autora Adriana Carranca. 8º 

e 9º anos Os Miseráveis – Victor Hugo. Adapatação de Silvana Salermo. Par o segundo 

semestre os livros selecionados são:  6º e 7º anos: A Volta ao Mundo em 80 dias. Julio 

Verne. 8º e 9º anos: Adaptação de “Crime e Castigo” de Dostoiévski, na versão Mangá, 

editora: New Pop, autor: Osama Tezuka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 - OBJETIVO GERAL 

✓ Desenvolver a proficiência leitora e escritora dos estudantes dos anos finais do 

CEF 407 de Samambaia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Adotar títulos semestralmente para cada bloco respeitando a faixa etária dos 

estudantes;  

✓ Escolher os títulos que serão adotados em cada semestre nos blocos; 

✓ Promover ações em sala de aula que permita a leitura e exploração do livro adotado; 

✓ Envolver a comunidade escolar no acompanhamento das atividades propostas a partir 

da leitura de um livro; 

✓ Acompanhar o desenvolvimento dos alunos quanto à proficiência leitora e escritora; 

✓ Minimizar a diferença de níveis das aprendizagens dentro de sala; 

✓ Criar um ambiente de pesquisa dentro de sala; 

✓ Desenvolver por meio de leituras, a partir de um tema gerador, atividades que 

provoquem o senso crítico dos estudantes. 

✓ Organizar momentos de leitura coletivos para a participação de toda a comunidade 

escolar. 

✓ Desenvolver atividades que envolvam o contato com os diversos gêneros textuais. 

✓ Integrar ações que visem o diálogo constante dos profissionais envolvidos no projeto. 

✓ Conscientizar os estudantes da importância da leitura no processo de desenvolvimento 

da escrita. 

✓ Fomentar a discussão no espaço da coordenação pedagógica de atividades que elevem 

o nível de proficiência dos estudantes. 

✓ Promover encontros na coordenação coletiva com os professores com temas que 

fundamente as ações propostas no projeto. 

✓ Dinamizar o estudo de texto nos diversos componentes levando a uma construção 

crítica da realidade. 

8 - CONTEÚDOS: 

1º Bloco: 6º e 7º anos: 

Tipos e gêneros textuais 

 Narração 

Elementos da narrativa 

Diálogo em texto narrativo 



 

 

 Leitura de textos instrucionais: receitas, bulas, manuais 

• Leitura de textos jornalísticos com ênfase em temas relacionados à cidadania 

• Imagens que narram: história em quadrinhos 

• Leitura de fábulas, anedotas, lendas, contos populares e mitos gregos, africanos e 

indígenas 

• Produção de gêneros textuais: cartão, carta pessoal, bilhete, mensagem eletrônica, 

fábula, receitas e regras de jogos. 

Criação de histórias narrativas 

• Elaboração de resumos 

• Produção de textos verbal e não verbal 

Organização temporal no texto narrativo 

• Tipos de discurso: direto e indireto 

• Leitura de textos jornalísticos com ênfase em questões de gêneros na 

contemporaneidade 

2º Bloco: 8º e 9º anos: 

Ponto de vista do narrador 

• Tipos expositivo e argumentativo: resumos, resenhas de 

mídia, fichamentos 

• Charges, anedotas 

• Crônicas 

• Poesias (relacionadas às culturas indígena e africana) e outras. 

• Memórias 

• Elaboração de reportagens com ênfase em tema de 

sustentabilidade 

• Elaboração de crítica 

•Criação de charges. 

Mistério e suspense em diversos gêneros 

• Elementos e tipos de debate 

• Leitura de contos, crônicas e poesia contemporâneos de  culturas africanas, indígenas e 

outras 

• Poesia: versificação e métrica 

• Construção de textos de humor 

• Construção de textos de mistério e suspense 

• Elaboração de debate com ênfase em Direitos Humanos 

• Elaboração de texto argumentativo: resenha, parágrafo 

dissertativo, carta de reclamação, artigo de opinião, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 - MEDOLOGIA  

 

O projeto de Letramento implementado nesta instituição propõe um trabalho 

contínuo com os gêneros textuais com apresentação diária aos estudantes dos diversos 

materiais que circulam no dia a dia, o diferencial é a intencionalidade dada pelos 

professores ao processo de aprofundamento da leitura e interpretação do que será 

trabalhado e fomentar a leitura dos diversos gêneros que circulam na sociedade. A 

intenção é chamar a atenção para uma prática necessária e automática que é a leitura e 

a escrita. A escola representa a instituição responsável por formalizar este processo, e 

tem como responsabilidade suscitar ações que elevem o nível de proficiência destes 

sujeitos.  

Com base as afirmações de BAKHTIN (1997) de que a “comunicação verbal só 

é possível por algum gênero textual” busca-se manifestar nesta perspectiva a língua 

como atividade social, histórica e cognitiva. Todos os dias somos bombardeados com 

novas informações e levar os estudantes a compreendê-las de forma crítica eleva o 

nível de aprendizado que é produzido no espaço escolar. 

9.1 - No ano de 2018 o projeto foi revisto na semana pedagógica e algumas ações 

foram redimensionadas, conforme citado no corpo do PPP. Em reunião com os 

professores na coordenação coletiva após a retomada das questões apontadas na 

semana pedagógica foi realizada a escolha dos títulos e autores que deveriam ser lidos 

pelos estudantes no ano letivo de 2018. A equipe pedagógica se responsabilizou pela 

cotação e compra direto na livrara. Foi enviado um comunicado aos pais com a 

contextualização do projeto, valores e data limite para a aquisição do livro.  

O projeto será desenvolvido nos diversos espaços e no dia a dia em sala de aula 

com a orientação direta dos profissionais envolvidos. Em alguns momentos os pais 

serão estimulados a participar e/ou acompanhar o projeto com atividades voltadas para 

um diálogo em casa. 

No primeiro semestre nas aulas de LP e nos diversos componentes os estudantes 

farão a leitura de alguns pontos do livro e/ou retomadas, visto que a orientação inicial é 

que todos leiam o livro, aproveitando o tempo fora da escola. As atividades, provas, 

trabalhos, testes devem obrigatoriamente envolver o tema, e a perspectiva é que o 

letramento permeie a lógica da sala de aula nos diversos aspectos.  



 

 

Trabalhar os gêneros textuais que circulam no dia a dia, propor em todos os 

componentes uma atenção ao ato da leitura e interpretação. Segundo Marcuschi, o 

conceito de gênero textual relaciona-se a uma concepção de língua viva, de língua 

como uma atividade social e histórica, de  língua   como   produtora  da   história  dos   

homens.   

Tal concepção privilegia a natureza funcional e interativa, em detrimento de 

aspectos formais e estruturais da língua. Segundo essa visão, é impossível comunicar-

se verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível comunicar-se 

verbalmente a não ser por um texto. Esta lógica aproxima o conteúdo à realidades dos 

estudantes, e leva ao entendimento que o ensino da língua é de responsabilidade de 

TODOS os envolvidos no processo ensino aprendizado. 

O projeto será realizado durante todo o ano letivo dividido em temáticas a cada 

semestre, com duas culminâncias. A primeira envolve a temática e a contextualização 

da Festival de Tecnologia, Informação  e Ciências, onde a escola expõe as produções 

das turmas, do processo ensino aprendizagem alcançado a partir da temática 

Letramento. No segundo semestre os títulos adotados ganham visibilidade em uma 

culminância que também aborda o Dia Nacional da Consciência Negra. A ideia é que o 

projeto converse com os temas transversais e qualquer outro que faça parte do 

calendário da secretaria de educação.   

A referência do projeto são os professores de Língua Portuguesa mas não serão 

os únicos envolvidos. A intenção é envolver TODOS os componentes curriculares no 

processo de letramento dos estudantes, com ações que despertem a necessidade da 

leitura, da busca constante por respostas a questões apontadas pelos professores. Nessa 

perspectiva a sala de leitura se torna essencial neste processo, deve ser espaço aberto 

para pesquisa, leitura e interação dos estudantes e professores. Os alunos que não 

tiverem condição de adquirir o livro será colocado à disposição dos estudantes um 

banco de livros para leitura e pesquisa.  

É importante que seja adotada a prática de leituras contextualizadas, discutidas 

com os estudantes a fundo, deixar clara a intenção de cada texto apresentado, com 

vistas a despertar nestes, habilidades básicas para exercerem sua condição de cidadãos. 

Organizar as atividades propostas em sala para que o ensino se dê por meio de 

situações de uso efetivo da língua, para que os estudantes deem conta da variedade de 

atividades desenvolvidas no cotidiano escolar e fora da escola. 



 

 

Abaixo apresentamos os títulos que foram selecionados para serem trabalhados no ano 

de 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 - CRONOGRAMA 

 

O projeto de letramento será realizado durante todo o ano letivo de 2018. Os 

títulos selecionados no espaço da coordenação coletiva serão trabalhados a cada 

semestre. O projeto terá duas culminâncias: A Feira de Ciência Arte e Cultura no dia 

06/07/2018 e no dia 29/11/18 com a comemoração do Dia Nacional da Consciência 

Negra. 

A avaliação do projeto para retomada no ano letivo de 2019 será realizada no dia 

13/12/208 em reunião com a equipe pedagógica desta instituição. 

Para o ano de 2019 o projeto será desenvolvido pelo professor responsável, 

conforme liberação da SEEDF, em sala de aula com o acompanhamento do professor 

regente. Se o projeto for realizado na Parte Diversificada será realizado nas aulas de 

PD. 
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11 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O projeto será avaliado nas quartas-feiras na coordenação coletiva por meio de ficha de 

registro.  

Nos conselhos de classe em ficha própria 

A avaliação das aprendizagens será realizada conforme o estabelecido nas diretrizes de 

avaliação: testes, relatórios, portfolio, provas, trabalhos, registro no caderno etc. 

durante os bimestres no decorrer do ano letivo. 

No final do ano letivo o projeto será avaliado na perspectiva de mudanças e/ou 

manutenções do que foi proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – PORTARIA nº 444/2016 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO  PROJETO 

CRE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA 

TÍTULO DO PROJETO- INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

UNIDADE ESCOLAR – CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 407 DE 

SAMAMBAIA 

TEMA DO PROJETO – LETRAMENTO CIENTÍFICO 

PARCERIAS ENVOLVIDAS – ESCOLA - CRE 

ETAPA/ MODALIDADE – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

Nº DE ESTUDANTES – 920  

ESPAÇO – SALA DE AULA/ SALA DE VÍDEO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DURANTE TODO O ANO LETIVO  

RESPONSÁVEL – EQUIPE GESTORA E PROFESSOR DESIGNADO PARA O 

ACOMPANHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V – PORTARIA nº 444/2016 

 

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PD/CN 

1.Apresentação 

Há crescente preocupação para que instituições educacionais voltem suas atenções para a 

elaboração e adoção de novas metodologias que permitam explorar e potencializar a 

capacidade de investigação e o raciocínio lógico e crítico dos alunos.  

O desenvolvimento do aprender a aprender nos discentes pode decorrer da oportunidade 

que estes tenham em questionar, observar e elucidar fenômenos e problemas inerentes ao 

seu contexto de vida. Explorar os estudantes na sua participação ativa na construção do 

saber contribui para que os mesmos possam encontrar significados e motivação em 

conhecer determinado conhecimento.  

A iniciação científica comumente é encarada como uma oportunidade oferecida a alunos 

ingressos nas faculdades ou universidades, uma vez que tais âmbitos muitas vezes 

compreendem espaços onde há o primeiro contato de futuros profissionais com o fazer 

ciência.  

Conforme Hartmann e Zimmermann (2009), a iniciação científica na Educação Básica 

pode ser estimulada e praticada através de eventos escolares conhecidos como o 

desenvolvimento de trabalhos científicos e a apresentação de projetos em Feiras de 

Ciências, visto que requer dos alunos planejamento e elaboração de projetos bem como a 

execução e apresentação dos mesmos. Durante o desenvolvimento das etapas a serem 

cumpridas, os discentes são mobilizados a observar, investigar e a construírem algum 

artefato tecnológico e/ou científico, portanto, praticam o fazer ciência em sala de aula 

desde o Ensino Fundamental. 

2.Título do projeto 

Letramento científico  

3.Problematização 

Sabe-se que o conhecimento científico envolve quase todos os aspectos da vida do 

indivíduo e que diariamente observa-se o seu domínio crescendo de forma significativa e, 

muitas vezes, assustadoramente. Assim, todos os indivíduos, independentemente de sua 

formação e profissão, convivem diariamente com este conhecimento, necessitando de um 

maior e melhor entendimento da ciência, de suas aplicações e implicações.  Nesse 

sentido, o propósito da ciência escolar é ajudar os estudantes a alcançar níveis mais altos 

de alfabetização científica (ANGOTTI), existindo um acordo significativo da importância 

da alfabetização científica para a vida cotidiana de qualquer indivíduo. Essa importância 

se confirma nas palavras de Lorenzetti (2000, p. 77), quando apresenta a alfabetização 

científica como o “processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire 

significados, constituindo-se um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de 

conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na sociedade”.  Desse modo os 

conhecimentos adquiridos serão fundamentais para a sua ação na sociedade, auxiliando-o 

nas tomadas de decisões que envolvam o conhecimento científico.  Corroborando essa 



 

 

ideia, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998), indicam que 

diferentes propostas reconhecem hoje que os mais variados valores humanos não são 

alheios ao aprendizado científico e que a Ciência deve ser apreendida em suas relações 

com a Tecnologia e com as demais questões sociais e ambientais.  O mesmo se dá com as 

recomendações expressas  pelo Currículo em Movimento  da Educação Básica – Anos 

Finais quando faz referência à mudança de objetivo do ensino de ciências, antes focado 

na formação do futuro cientista ou na qualificação do trabalhador, volta-se agora para a 

análise das implicações sociais da ciência e da tecnologia, com o intuito de fornecer ao 

cidadão elementos para viver melhor, passando a valorizar conteúdos científicos mais 

próximos do cotidiano, no sentido de identificar problemas e propor soluções. Defende-se 

então, nessa instituição, a iniciação à alfabetização científica desde a entrada do aluno no 

espaço escolar.  Conforme os autores, na fase inicial de escolarização, o importante é que 

a criança e o adolescente tenham oportunidades de envolver-se em situações 

investigativas, de experimentar, testar hipóteses, questionar, expor suas ideias e 

confrontá-las com as de outros. Nesse sentido, o papel do professor é propiciar um espaço 

favorável à descoberta, à pergunta, à investigação científica, instigando os alunos a 

levantar suposições e construir conceitos sobre os fenômenos naturais, os seres vivos e as 

inter-relações entre o ser humano, o meio ambiente e as tecnologias.     

4.Tema gerador 

A iniciação a alfabetização científica como ferramenta para o despertar do pensamento 

crítico e reflexivo dos alunos. 

5.Público alvo: 

O Projeto destina-se a TODOS os estudantes do 6º ao 9º ano e tem como referência os 

professores de Ciências Naturais. A comunidade toma ciência da proposta pedagógica na 

primeira reunião de pais que é realizada no início do ano letivo. A comunidade além de 

acompanhar o processo, participa da Feira que é aberta à comunidade. 

Alguns trabalhos selecionados serão apresentados durante a Feira de Ciências do CEF 

407 de Samambaia e, após avaliação e seleção, apresentados também da Feira de 

Ciências de Samambaia. 

6.Justificativa  

A partir das mudanças tecnológicas que ocorreram na última metade do século XX, 

causadas principalmente pelo advento da tecnologia da informação e das novas formas de 

comunicação, a ciência e tecnologia passaram a ser fundamentais e determinantes para o 

desenvolvimento econômico e social de qualquer país, com consequências diretas para o 

mercado de trabalho e para a demanda pela qualificação de profissionais. O 

desenvolvimento científico e tecnológico também introduziu novos temas de pesquisa, 

que foram levados à pauta do debate na sociedade, e grande parte deles referem-se à 

relação do homem com o meio ambiente, notadamente à sua sustentabilidade. Discutidos 

em nível mundial, esses temas colocam os desafios da proteção ambiental e do 

desenvolvimento sustentável e trazem para a consciência pública a necessidade de mais 

informações e maior participação e controle. 



 

 

Uma das principais ações que o ensino científico proporciona aos estudantes é o ato de 

indagar, de inquirir, o Ato Científico que é aquele relativo à ciência ou que tem o rigor da 

ciência.  

A alfabetização científica deve fornecer conhecimentos científicos suficientes para que o 

aluno saiba interpretar fenômenos e resolver problemas em sua realidade.Segundo Paulo 

Freire, a alfabetização é um processo que permite conexões entre o mundo em que a 

pessoa vive e a palavra escrita. Desta forma, pode-se dizer  que a alfabetização científica 

acontece quando a pessoa consegue fazer conexões com o conhecimento científico e o 

mundo ao seu redor. 

7.Objetivo Geral  

O Projeto de Iniciação Científica adotado no CEF 407 de Samambaia tem como proposta, 

possibilitar aos estudantes do 6º ao 9º Ano o acesso ao letramento científico, o incentivo à 

pesquisa e facilitar o diálogo com outras áreas do conhecimento, trazendo à tona o que foi 

produzido, estudado e/ou construído durante o ano. 

7.2Objetivos Específicos: 

✓ Relacionar os conteúdos propostos nas aulas de Ciências e outras disciplinas às 

práticas experimentais; 

✓ Utilizar as aulas práticas para fomentar à pesquisa; 

✓ Elaborar pensamento crítico a partir das etapas do experimento trabalhado em 

sala; 

✓ Construir hipóteses levando em consideração o percurso da aula prática; 

✓ Elaborar problemas numa perspectiva dialógica com o professor acerca do 

experimento dado; 

✓  Vincular ás aulas de ciências á temas relevantes no contesto social do educando; 

✓ Oferecer um ambiente onde o estudante possa dialogar e compartilhar suas 

experiências e inquietudes, proporcionar o desenvolvimento do espírito científico 

(atitudes e habilidades) com vistas a uma educação científica mais significativa. 

8.Conteúdo  

6º ANO 

- Universo 

-Água 

-Solo 

-Ar 

 

7º ANO 

-Seres Vivos 

 

8º ANO 

- O corpo Humano e suas interações 

- Doenças Humanas 

 

9º ANO 

- Física 

-Química 



 

 

- Moléculas 

 

9.Metodologia 

Nas aulas de PD os professores levam a teoria e a prática a TODOS os estudantes. O 

ponto de partida é o PPP, e o que foi estabelecido durante a Semana Pedagógica. Nas 

reuniões setorizadas os professores relatam suas experiências e o projeto de iniciação 

científica é delineado. Os conteúdos e as práticas serão comuns a todos, respeitando o ano 

(6º E 7º/ 8º e 9°), e a organização curricular proposta para cada bimestre. Quanto aos 

materiais e outros instrumentos, o diálogo permanente entre professores, coordenação e 

supervisão permitirá a construção de uma logística que atenda às necessidades de cada 

turma. Estas listas deverão ser repassadas à supervisão ou coordenação até as datas 

estipuladas. Além do aprendizado, da troca de experiência, a Festival de Tecnologia, 

Informação  e Ciências representa um momento de culminância de todo o percurso 

realizado.  
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Modelo de ficha Conselho de Classe - 2018 

Ficha de Acompanhamento das Aprendizagens – 1º Bimestre 

CONSELHO DE CLASSE 1º BIMESTRE – 15/02 A 16/04/18 

ESTUDANTES MATRICULADOS: 

  

ESTUDANTES 

INFREQUENTES: 

ESTUDANTES 

TRANSFERIDOS: 

TURMA: 8º A 

Apontar os NÍVEIS QUE OS estudantes alcançaram, usando como parâmetro a ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR proposta para o 1º BIMESTRE. Levar em consideração os objetivos de aprendizagem 

constantes no Currículo para cada ano. 

LEGENDA: A – ALCANÇOU                   NA - NÃO ALCANÇOU                         EP – EM PROCESSO 

EEAA – Equipe Especializada de Apoio à aprendizagem                                   AEE – Atendimento Educacional 

Especializado 

COMPONENTE CURRICULAR:  

PROFESSOR (A):  

 

ESTUDANTES 

 

Aspectos da 

Aprendizage

m 

  

Atendime

nto 

Especializ

ado 

 

REAL

IZA 

as 

ativida

des 

propos

tas. 

 

NÃO 

REALI

ZA as 

ativida

de 

propost

as 

 

TEM 

dificuldad

e de 

aprendiza

gem. 

 

NÃO 

TEM 

dificuldad

e de 

aprendiza

gem. 

 

Estud

antes 

 que 

se 

desta

cara

m 

A NA E

P 

EEA

A 

AE

E 

01 ANA CAROLINA 

FRANC 

          

02 BRUNA 

MICAELLY GON 

          

03 CAMILY 

LORRANE SOU 

          

04 CARLOS 

ALEXANDRE PE 

          

05 DANILO ALVES 

FERNA 

          

06 DESIREE DE 

OLIVEIRA FE 

          

07 EDUARDO 

HENRIQUES F 

          

08 ELISA DA CUNHA 

CRON 

          

09 ERICK 

ALEXANDRE DA SI 

          

10 HENRIQUE MAYA 

SO  

          

11 HUGO EDUARDO 

NEVES  

          

12 ÍCARO JUAN 

GALDINO 

          

13 JOSE DANIEL DE 

SOUZA  

          



 

 

14 JUREMIR 

FERNANDO D 

          

15 KEVEN JUNIO 

RODRIG  

          

16 KEZIA LEAL DE 

SOUSA 

          

17 LAYANNE 

FERNANDES S 

          

18 LETICIA DE JESUS 

FERR 

          

19 LUCAS PEREIRA 

DE PAI 

          

20 LUDMYLLA 

ALVES VI 

          

21 MATEUS 

MOREIRA AL 

          

22 MICAELLEN 

BIZERRA DE  

          

23 OTHAVIO 

BARBOSA NO 

          

24 PABLO FELIPE 

NASCIM 

          

25 SAMELA ROSA 

SIQUE 

          

26 TERENCIO 

MATHEUS RI 

          

27 VÍCTOR 

OLIVEIRA BAR 

          

28 VITOR 

ALEXANDRE SILV 

          

29 WERNER DE LIMA 

OLIV 

          

30 WESLEY 

RICARDO MAC 

          

TOTAL           

ESTUDANTES COM PROBLEMAS DISCIPLINARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TURMA 



 

 

PRINCIPAIS AVANÇOS 

 

 

PRINCIPAIS NECESSIDADES OU 

FRAGILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS E/OU DISCIPLINARES. 

Disciplinar: Considerar as anotações feitas no caderno de registro. 

DIREÇÃO PROFESSOR 

CONSELHEIRO/ 

PROFESSOR DA 

TURMA 

EEAA AEE FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA 

PROFESSOR (A)   

 

 

 

 

MODELO DE FICHA CONSELHO - ESTUDANTE 

Ficha Conselho de Classe Estudantes 

Ano: ____Turma: ____ 

Nº de estudantes Matriculados: ________Nº de estudantes Presentes: _________. 

Professor Conselheiro: ______________________ 

Representante: _____________________________ 

Vice-representante: _________________________ 

 

Caros estudantes respondam às questões abaixo relacionando-as com o seu dia a dia 

em sala de aula. Cada item deve ser marcado uma única vez e compreende o número 

de alunos em sala. 

 

1- Quais as disciplinas em que a turma está sentindo mais dificuldades? 

_________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________ 

2- Quais as disciplinas em que a turma está sentindo mais facilidade? 

_________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________ 

 

✓ Em relação às aulas e as atividades propostas pelos professores:  

3 - Está achando fácil: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

4- Está com dificuldade: 



 

 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

5 - Quais dificuldades: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 

6 - Em relação ás atividades coletivas considera BOM: 

 Passeios: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

7 - Atividades diversificadas: vídeos, leituras de textos, apresentações: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

✓ Em relação ao seu comportamento em sala:  

Quanto às Normas de Convivência: 

8 - Chega atrasado durante a troca de professores:  

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

9 - Vem uniformizado: 

(  ) - 01 a 10  



 

 

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

10 - Respeita o mapeamento: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

11 - Chega atrasado após o intervalo: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

 

12 - MATA aula:  

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

Quais aulas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

13 - Depreda o patrimônio: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  



 

 

14 - Realiza as atividades propostas: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40 

15 - Estuda para provas e/ou testes: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40 

16 - Mantem uma BOA relação com os professores: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40 

17 - Mantem uma BOA  relação com os colegas: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40 

18 - Mantem uma BOA relação com os funcionários: limpeza, portaria, cantina; 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40 

✓ Em relação aos espaços da escola. Considera BOM:  

19 - Portaria:  

(  ) - 01 a 10  



 

 

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

20 - Quadra: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

21 - Sala de aula: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

22 - Sala de leitura: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

23 - Banheiros: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

24 - Pátio: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  



 

 

(  ) - 30 a 40  

25 - Considera BOM o Espaço de Convivência que está sendo construído: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

Sugestões para melhorias: Todos os espaços. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ Quanto ao atendimento. Considera BOM: 

26 - Direção: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

27 - Coordenação: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

 

28 - Sala de Leitura: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

29 - Secretaria: 

(  ) - 01 a 10  



 

 

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

30 - Portaria: 

(  ) - 01 a 10  

(  ) - 10 a 20 

(  ) - 20 a 30  

(  ) - 30 a 40  

31 - Qual atividade realizada na escola neste 1º bimestre que você destacaria: Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Obrigada pela participação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULÁRIO – CONSELHO DE CLASSE 2019 

RELATÓRIO FORMATIVO INDIVIDUAL DO ESTUDANTE – 1º BIMESTRE 

6º ANO A ESTUDANTE:  ADRIANO ARAUJO FREIRE                                                    

ANEE (  )  

QUESTÕES DISCIPLINARES – CONSELHEIRO DA TURMA 

É infrequente. SIM 

(       ) 

NÃO 

(       ) 

Respeita as regras do regimento. SIM 

(       

) 

NÃ

O 

(       

) 

Realiza as atividades.  SIM 

(       ) 

NÃO 

(       ) 

Respeita colegas, professores e 

servidores. 

SIM 

(       

) 

NÃ

O 

(       

) 

É interessado e participa 

das aulas. 

SIM 

(       ) 

NÃO 

(       ) 

Realiza as atividades propostas. SIM 

(       

) 

NÃ

O 

(       

) 

É pontual no início e entre 

as aulas 

SIM 

(       ) 

NÃO 

(       ) 

Apresenta comportamento adequado 

em sala.  

SIM 

(       

) 

NÃ

O 

(       

) 

Dentre os objetivos propostos para o 1º bimestre, assinale nas opões A – Alcançou NA – Não 

Alcançou. 

Componente 

curricular 

Objetivos de Aprendizagem A NA 

 

 

 

Língua 

Portuguesa 

Wanessa 

Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações 

de participação social. 

  

Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões. 

  

Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais.   

Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias 

da situação comunicativa de que participam. 

  

 

Matemática 

 Compreender a evolução histórica dos sistemas de numeração.    

 Reconhecer as principais características do sistema de numeração 

decimal: contagem, base e valor posicional, utilizando composição e 

decomposição de números naturais racionais em sua representação 

  



 

 

Saionara decimal. 

 Resolver expressão numérica e situação-problema que envolva as 

operações de adição, subtração,multiplicação, divisão, potenciação 

radiciação. 

  

 

 

 

 

História 

Wellington 

Compreender o processo de construção da narrativa histórica e a 

importância da História na formação das identidades, respeito ás 

diferenças individuais, intelectuais, físicas, religiosa,socioeconômicas, 

de gênero, de orientação sexual, de cultura e cidadania. 

  

Compreender diferentes formas de noção de tempo e periodização dos 

processos históricos. 

  

Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o 

significado das fontes que originaram determinadas formas de registro 

em sociedades e épocas distintas.  

  

Conhecer a comparar algumas hipóteses cientificas sobre o surgimento 

da espécie humana na África e sua historicidade. 

  

Geografia 

Alexandra 

Compreender a expressão da ciência geográfica nas leituras do mundo e 

na observação e explicação de fatos, fenômenos e processos naturais e 

sociais, interpretando a relação com seu lugar de vivência.   

  

Utilizar a cartografia identificando suas técnicas de representação, 

localização e de orientação. 

  

Ciências 

Naturais 

Tati Kely  

ELABORAR FORMAS DE DIVIDIR O CORPO HUMANO, 

DISTINGUINDO SUAS PARTES E COMPONENTES QUE O 

CONSTITUEM. 

  

• CRIAR ANALOGIAS PARA REPRESENTAR A HIERARQUIA 

ENTRE CORPO, ÓRGÃOS,TECIDOS E CÉLULAS. 

  

• INVESTIGAR SE HÁ UMA UNIDADE ESTRUTURAL BÁSICA 

NO CORPO HUMANO. 

  

• DIFERENCIAR TIPOS CELULARES E SUAS FUNÇÕES, 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O TECIDO/ÓRGÃO NO QUAL 

SE LOCALIZAM. 

  

• INVESTIGAR SE HÁ SERES VIVOS QUE NÃO POSSUEM 

CÉLULAS. 

  

• RECONHECER E ORDENAR HIERARQUICAMENTE OS 

DIFERENTES NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DO CORPO. 

  

• COMPREENDER OS NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO E A 

COMPLEXIDADE DO ORGANISMO HUMANO SEGUNDO O 

NÍVEL HIERÁRQUICO: ÁTOMO-MOLÉCULAORGANELAS 

  

CELULARES-CÉLULAS-TECIDOSÓRGÃOS-SISTEMAS-   



 

 

INDIVÍDUO. 

 

ANALISAR ILUSTRAÇÕES E MODELOS QUE PERMITAM 

CONCLUIR AS INTER-RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE OS 

DIVERSOS SISTEMAS DE UM ORGANISMO. 

  

Educação 

Física 

Tatiana M. 

Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a 

inclusão de todos nas atividades propostas. 

  

Conhecimento sobre o corpo - grupos musculares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

Filipe 

Construir laços afetivos e convívio social demonstrando respeito e 

empatia na língua estudada.  

  

Compreender funções e usos sociais da língua estudada.    

Usar a língua inglesa de forma colaborativa. Iniciar processo de 

sensibilização em relação ao estudo de uma nova língua com ênfase no 

caráter lúdico. 

  

 Relacionar aspectos da língua estrangeira com a língua materna.    

Respeitar e valorizar diversas composições familiares e a vida 

comunitária em distintas culturas. Interagir para responder dúvidas.  

  

Solicitar esclarecimentos em situações formais e informais.    

Compreender, de forma estratégica, textos orais: palavras cognatas e 

pistas do contexto discursivo. 

  

Sensibilizar-se para o estudo dos sons da língua.    

Noções de vocabulário e expressões, bem como estruturas utilizadas 

sobre alimentação e hábitos que a envolvem para comunicar-se correta e 

satisfatoriamente na utilização da língua inglesa. 

 

  

 

 

Artes 

Lis 

Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte ao 

longo da história. 

  

Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes 

visuais, contextualizando-os em estilos/movimentos artísticos, e utilizar 

as noções trabalhadas em produções artísticas. 

  

Identificar, conhecer e utilizar os elementos da linguagem visual em 

trabalhos artísticos. 

  

 

_______________________________________ 

1 - Legenda: A – Alcançou NA – Não Alcançou. 

2 - É considerado infrequente aquele estudante que tem pelo menos três faltas 

consecutivas ou cinco faltas aleatórias, independente do período. 

 



 

 

 

 

ATA 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Ensino Fundamental  

Anos Finais 

 

Ano Letivo: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 

Unidade Escolar: CEF 407 de Samambaia 

Ano: 6º do Ensino Fundamental        Turma: A 

Turno: (     ) Matutino   (  X   ) Vespertino   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. INFORMAÇÕES SOBRE A TURMA. 

 

ORGANIZAÇÃ

O ANUAL 

BIMESTRE

S 

TURMAS QUANTITATIVO DE ESTUDANTES 

MATRICULADOS INFREQUENTES1 

 

 

1º 

 

 

 

 

 

6º ANOS 281  

7º ANOS 288  

8º ANOS 199  

9º ANOS 190  

2º    

3º    

4º    

 

ESTUDANTES QUE PERMANECEM INFREQUENTES 

 

NOME COMPLETO DO 

ESTUDANTE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

N.º  

FALT

AS 

ENCAMINHAMENTO

(S) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayse entrar em contato 

e encaminhar para a 

direção.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
        1  É considerado infrequente aquele estudante que tem pelo menos três faltas consecutivas ou cinco 

faltas aleatórias, independente do período. 

2. Os estudantes atendidos nos serviços de Apoio serão atendidos conforme protocolo de cada equipe de 

acordo com os encaminhamentos feito no Conselho de Classe. 

 



 

 

ESTUDANTES QUE APRESENTAM A AVANÇOS PEDAGÓGICOS 

SIGNIFICATIVOS 

 

NOME COMPLETO 

ASPECTOS DA 

APRENDIZAGEM QUE 

MERECEM DESTAQUE 

CONSIDERAÇÕES/ 

ENCAMINHAMENTO (S) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ESTUDANTES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADES DE 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS  

 

NOME COMPLETO 

COMPONE

NTE 

CURRICUL

AR 

ASPECTOS DA 

APRENDIZAG

EM QUE 

MERECEM 

ATENÇÃO 

AÇÃO (ES) 

PEDAGÓGICAS 

NECESSÁRIAS PARA AS 

APRENDIZAGENS AINDA 

NÃO ALCANÇADAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver objetivos de 

Aprendizagem na 

ficha do 

Estudante. 

  

 

Ver ações de Intervenção 

(individual e coletiva). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

ATA DO CONSELHO DE CLASSE 1º BIMESTRE/ 2019 

       Aos treze, quatorze e quinze dias de maio do ano de dois mil e dezenove, reuniram-

se na sala de coordenação, a vice-diretora, a supervisora pedagógica, coordenadores e 

professores para participar do Conselho de Classe. O Conselho de Classe desta instituição 

é realizado processualmente, respeitando a seguinte organização:  

1 – Pré-conselho dos estudantes; ( Este ano acontecerá no segundo bimestre); 

2 – Pré-conselho da turma, pelos professores ( Preenchimento do Formulário Formativo 

Individual do Estudante). 

3 – Devolutiva do pré-conselho do estudante, representantes e vice representantes de 

turma;  

4 – Conselho de classe das turmas com análises, discussões e deliberações; O ponto de 

partida do conselho dos professores são as análises realizadas durante o processo de 

desenvolvimento de estratégias para o alcance dos objetivos propostos para o bimestre. A 

partir daí discute-se se haverá retomadas, encaminhamentos ou avaliação das ações 

realizadas.  

       Conforme o Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF é garantido à 

participação dos estudantes a partir do 6º Anos e sua composição deve obedecer ao 

exposto no documento. 

      Parágrafo único. O Conselho de Classe será composto por:  

I. Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição 

de conselheiros natos; 

II. Pedagogo – Orientador Educacional;  

III.  Representante da carreira Assistência à Educação;  

IV. Representante das famílias e/ou responsáveis legais;  

IV.  Representante dos estudantes a partir do 6.º ano do ensino fundamental ou do 

primeiro segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, 

garantida a representatividade dos estudantes de cada uma das turmas;  

V. Representantes dos serviços de apoio especializado.  

Art. 30. O Conselho de Classe pode ser participativo, com a presença de todos os 

estudantes e professores de uma mesma turma, assim como das famílias e/ou dos 

responsáveis legais. 



 

 

      O Conselho de Classe foi iniciado às 08h30min. Anteriormente é realizado o pré-

conselho por meio de uma ficha que avalia os diversos setores e serviços da instituição, 

bem como propõe uma autoavaliação dos estudantes, Esta avaliação será realizada no 

Conselho do 2º bimestre, com vistas às intervenções.  A intenção é dialogar com os 

envolvidos no processo ensino aprendizado, com vistas a futuros ajustes e/ou 

permanência de estratégias, para o bom andamento do trabalho pedagógico e das 

aprendizagens. 

       Art. 29. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e 

se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens, 

havendo tantos Conselhos de Classe quantas forem às turmas existentes na unidade 

escolar.  

       Esta instituição optou por uma organização por meio de Formulário Formativo 

Individual do Estudante e Formulário da turma que é realizada no pré-conselho com datas 

definidas, para posteriormente serem analisadas no espaço do Conselho de Classe.  

      Durante o conselho todas as situações são avaliadas, e as ações podem ser 

redirecionadas, extintas, redimensionadas ou novas ações propostas. O objetivo principal 

é proporcionar uma escuta com vistas à retomada das diretrizes que compõem a PP da 

instituição, validando ou não o que foi estabelecido como parâmetro para o ano escolar 

vigente. Este direcionamento é feito em respeito ao previsto no regimento que estabelece: 

      Art. 31. Compete ao Conselho de Classe: 

I. implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP na 

perspectiva da avaliação formativa;  

II. elaborar o seu Plano de Ação Anual;  

III.   analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, 

considerando:  

a) as necessidades individuais;  

b) as intervenções realizadas; 

 c) os avanços alcançados;  

d) as estratégias pedagógicas adotadas;  

e) projetos interventivos;  



 

 

f) os reagrupamentos.  

IV. identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, inclusive 

mediante a análise dos índices de desempenho;  

V. discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas;  

VI. discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter pedagógico e 

de recursos interpostos;  

VI. deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos .. 

  Após o Conselho de Classe os encaminhamentos serão realizados no decorre do 

bimestre para avaliação no próximo Conselho.  Esta organização  atende o disposto nos 

documentos oficiais e que regulamentam estas ações.     

      A cada bimestre o material utilizado para o registro das etapas do Conselho de 

Classe é encadernado para posterior consulta durante os outros bimestres e durante os 

próximos Conselhos de Classe.    Ao final do conselho a ata foi lida e assinada pelos 

presentes. 

Nome Cargo Componente 

Curricular 

Matrícula Assinatura 

Lourival Duarte de Abreu Professor LP   

Wanessa Braga Veras Professor LP   

Josimar Gomes de Souza Professor LP   

Anderson de Souza Bersan Professor MATEMÁTICA   

Paulo Henrique Silva Professor MATEMÁTICA   

Saionara Gábia F. S. Santiago  Professor MATEMÁTICA   

Monique Lourenço Figueiredo Professor CN   

Tatiana Kelly Augusta Professor CN   

Dayse dos Santos Batista Professor CN   

Alexandra Sousa de Carvalho Professor GEOGRAFIA   



 

 

Thiago Santos Ferreira Professor GEOGRAFIA   

Wellington Teixeira Chaves Professor HISTÓRIA   

Marine Lima de Oliveira Professor HISTÓRIA   

Josuel Santos da Silva Professor HISTÓRIA   

Bruno  Professor ARTES   

Lis de Paula Moreira Professor ARTES   

Maryluce Cardoso Alves Professor ARTES   

Fernando de Campos Azevedo Professor ED. FÍSICA   

Tatiana Machado de Oliveira Professor ED. FÍSICA   

Filipe Rodrigues de Alcântara Professor LEM   

Laiane Nunes dos Santos Professor LEM   

Márcia Videira Paulo Professor LP   

Nilza Nascimento Silva Professor LP   

Patrícia Souza Cipriano Professor LP   

Fábio Henrique da Silva Professor MATEMÁTICA   

Rui Costa Cruz Professor MATEMÁTICA   

Ana Paula Monteiro L. Cardozo Professor MATEMÁTICA   

Lidinalva da Silva Ribeiro Professor CN   

Murilo Felipe Azeredo Matos Professor CN   

Viviane Aparecida Arantes Professor CN   

Alexandra Sousa de Carvalho Professor GEOGRAFIA   

Sandro Santos Queiroz Professor GEOGRAFIA   

Wellington Teixeira Chaves Professor HISTÓRIA   

Kenis da Cruz Meneses Professor HISTÓRIA   



 

 

  

 

 

 

 

Tatiana Machado de Oliveira Professor ED. FÍSICA   

Jeferson da Costa Barbosa Professor ED. FÍSICA   

Ricardo Professor ED. FÍSICA   

Filipe  Professor LEM   

Laiane Professor LEM   

Ana Lúcia Nunes Coordena

dora 

GEOGRAFIA   

Flávia Roberta Coordena

dor 

LP   

Mariza Coordena

dor 

MATEMÁTICA   

Josiete Sala de 

Recurso 

MATEMÁTICA   

Soraya Maria Moraes Galheiro Sala de 

Recurso 

GEOGRAFIA   

Márcia Maria Viana Coimbra Superviso

ra 

LP   

Patricia Domingos Mendes de 

Souza 

Vice-

diretora 

CN   

Rodrigo Soares Resena Diretor MATEMÁTICA   

Priscila Cristina de Sousa EEAA PSICÓLOGA   

Patrícia Teodósio  EEAA PEDAGOGA   



 

 

Anexo 6 

Formulários para Acompanhamento dos Conteúdos  

Nas coordenações a organização curricular é acompanhada com vistas a dentre 

outras questões garantir a Progressão dos Conteúdos. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - ACOMPANHAMENTO DO CURRÍCULO 

ESCOLAR – 2017/2018 

DISCIPLINA:  

  

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS 

PREVISTOS PARA O 

2º BIMESTRE 

CONTEÚDOS QUE 

SERÃO RETOMADOS 

DO 1º BIMESTRE 

TURMAS 

6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 

           

           

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - ACOMPANHAMENTO DO CURRÍCULO 

ESCOLAR – 2017/2018 

DISCIPLINA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS PREVISTOS 

PARA O 

2º BIMESTRE 

CONTEÚDOS QUE SERÃO 

RETOMADOS DO 1º 

BIMESTRE 

TURMAS 

7A 7B 7C 7D 7E 7F 

        

        

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - ACOMPANHAMENTO DO CURRÍCULO 

ESCOLAR – 2017/2018 

DISCIPLINA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS 

PREVISTOS PARA O 

2º BIMESTRE 

CONTEÚDOS QUE 

SERÃO RETOMADOS 

DO 1º BIMESTRE 

TURMAS 

8A 8B 8C 8D 8E 8F 
8G 8H 

          

          

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - ACOMPANHAMENTO DO CURRÍCULO 

ESCOLAR – 2017 

DISCIPLINA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS PREVISTOS 

PARA O 

2º BIMESTRE 

CONTEÚDOS QUE 

SERÃO RETOMADOS 

DO 1º BIMESTRE 

TURMAS 

9A 9B 9C 9D 9E 9F 
 

9G 

         

         

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

ANEXO 07 

Normas de Convivência 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 

Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia 

QN 407/409 Área Especial 1 

Telefone: 3901-7800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de direção 

Diretor: Rodrigo Soares Resena 

Vice-diretora: Patrícia Domingos Mendes 

Supervisora pedagógica: Márcia Viana Coimbra 

 

 

 

 



 

 

Senhores Pais e/ou responsáveis e prezados alunos, 

Estamos iniciando mais um ano letivo e esperamos que toda a comunidade escolar 

participe ativamente de todos os esforços para que a nossa escola seja cada vez melhor. 

Em função disso, apresentamos essas normas de convivência que visam a organização 

escolar e determinam as normas disciplinares de acordo com o Regimento Escolar da 

Rede Pública do Distrito Federal. Este documento contém informações e orientações que 

facilitam o relacionamento com os colegas, professores e os demais servidores desta 

unidade. 

Sendo assim, solicitamos que façam a leitura destas normas e, em caso de 

dúvidas, procurem a equipe de direção, pois estamos à disposição para atendê-los.  

1 . DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

É direito do aluno: 

*participar das atividades desenvolvidas pela unidade escolar. 

*ser reconhecido e respeitado na sua dignidade humana. 

*conhecer o resultado do seu desempenho escolar. 

*ter garantida a reposição efetiva dos conteúdos, dos dias letivos e das aulas. 

*participar do conselho de classe. 

 

É dever do aluno: 

*comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares. 

*solicitar autorização à equipe gestora, quando necessitar se ausentar. 

*usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino, bem como a carteira de 

identificação escolar. 

*zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar. 

*zelar pelo livro didático recebido gratuitamente. 

É exigido ao aluno: 

*Respeitar as normas de convivência. 

*Trazer o material necessário para as aulas conforme o quadro de horários. 

*Apresentar-se uniformizado inclusive em horário contrário. 

*Comprometer-se com entrega de toda comunicação aos pais (avisos, bilhetes, 

advertências, etc.). 

*Participar das atividades propostas. 

*Respeitar os professores e todos os servidores da escola. 

*Cumprir o horário escolar: entrada, saída, intervalos. Evite se atrasar. 

 

É vedado ao aluno: 

*portar objeto ou substância que represente perigo para a saúde ou segurança. 

*ocupar-se, durante as aulas, de atividades não compatíveis ao processo de ensino-

aprendizagem. 

*utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula. 

 

1. HORÁRIO DAS AULAS  

 

 

 



 

 

1ª aula 7:30 – 8:15  1ª aula 13:00 – 13:45 

2ª aula 8:15 -  9:00  2ª aula 13:45 -  14:30 

3ª aula 9:00– 9:45  3ª aula 14:30– 15:15 

Intervalo 9:45 – 10:05  Intervalo 15:15 – 15:35 

4ª aula 10:05 – 10:50  4ª aula 15:35 – 16:20 

5ª aula 10:50 – 11:35  5ª aula 16:20 – 17:05 

6ª aula 11:35 – 12:20  6ª aula 17:05 – 17:50 

 

Observações: 

►Tolerância: 15 minutos na 1ª aula. 

►Entradas atrasadas: Após a tolerância, o aluno será encaminhado à direção para o 

registro no caderno ata e só irá participar a partir da 2ª aula. 

►O aluno que chegar atrasado pela terceira vez, sem justificativa, será encaminhado à 

direção onde será advertido por escrito e será solicitada a presença do responsável. 

Saída de sala durante as aulas: somente portando o crachá do professor. O aluno sem 

crachá será advertido e encaminhado de volta à sala de aula. 

►Não é permitida a permanência do aluno em sala durante o intervalo, pois esta será 

trancada pelo professor do horário. 

►Após o término do intervalo o aluno deve se dirigir para a sala de aula. Se houver 

atraso a entrada só será permitida com a autorização da coordenação. 

►A saída só será permitida no horário de término das aulas.  

Saídas antecipadas: somente com a autorização dos pais por telefone ou pessoalmente. 

►Os alunos do transporte escolar deverão aguardar dentro da escola próximo ao portão 

de saída. Os vigilantes não são responsáveis pelos alunos que permanecerem na escola 

após às 18:00. 

►O aluno que necessitar realizar atividades no turno contrário deverá solicitar 

autorização junto à direção e comparecer uniformizado. 

 

3. FREQUÊNCIA 

 

►O estudante deverá cumprir uma frequência mínima de 75% dentro dos 200 dias 

letivos. 

►O aluno que necessitar faltar às atividades pedagógicas deverá apresentar a devida 

justificativa para o abono das faltas. São consideradas justificativas: convocação oficial, 

atestado médico, licença gestante, falecimento de pai, mãe ou irmãos, estudante atleta. 

►Todas as justificativas deverão ser apresentadas aos professores para que estes assinem 

e lancem no diário. Após o recolhimento das assinaturas o aluno deve entregar a 

justificativa à Secretaria da escola que fará o arquivamento na pasta individual do aluno.  

►No caso de licença gestante, o responsável pela aluna deverá apresentar o atestado em 

até 5 dias úteis à coordenação, que irá solicitar as atividades aos professores.  

 

4. AVALIAÇÃO 

A avaliação permite o acompanhamento da aprendizagem do estudante e 

identifica os avanços, bem como o que merece ser melhorado. Assim, é possível fazer as 

intervenções necessárias ao seu desenvolvimento. 

finais variam de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 



 

 

Os instrumentos e procedimentos de avaliação incluem: 

*Provas, testes, portifólio, seminários, pesquisas, trabalhos em grupo, etc. 

►As notas bimestrais e ►As notas referentes a testes e provas terão valor máximo 5,0 

(cinco) pontos 

►Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota final igual ou superior a 5,0 

(cinco) em cada disciplina. 

►A nota final é obtida somando-se a nota de cada bimestre e depois dividindo-se por 4. 

 

5. UNIFORME ESCOLAR 

►O uso do uniforme escolar permite que o aluno seja facilmente identificado e é 

obrigatório no horário de aula, em horário contrário e em eventos ou passeios da escola 

►É composto por:  

*Camiseta adotada pela Rede Pública de Ensino (gola amarela) 

*Calça, calça legging, bermuda, saia  

*Tênis  

*Dias frios: casaco, camiseta de manga comprida por baixo da camiseta de uniforme 

►Os alunos do 9º ano poderão utilizar a camiseta de formatura como camiseta de 

uniforme 

►O uniforme não poderá ser descaracterizado (cortado, pintado, amarrado). Caso ocorra 

deverá ser substituído 

►Não será permitido o uso de: mini-saia, mini-short, chinelos, camisetas que não sejam 

do uniforme. 

►Uniforme de Educação física: 

*Camiseta do uniforme 

*bermuda, calça tactel ou calça legging 

*Tênis 

►Por questões de segurança, o aluno não poderá participar da aula de Ed. Física se não 

estiver usando tênis 

6. MATERIAL ESCOLAR 

►É muito importante que o aluno organize seu material no dia anterior à aula de acordo 

com o horário da turma (livros, cadernos e outros materiais solicitados pelos 

professores). Esta medida evita esquecimentos e permite que o aluno traga todo o 

material necessário 

 ►Além dos livros e cadernos é muito importante que o aluno traga sempre o material 

básico: lápis ou lapiseira, borracha, apontador, canetas, lápis de cor, régua, tesoura (sem 

ponta), cola. 

►A escola não se responsabiliza por objetos perdidos ou danificados. Portanto, o aluno 

deve trazer somente o material necessário para as aulas deixando em casa objetos de 

valor e, é seu dever guardar e cuidar do seu material pessoal. 

►Os objetos perdidos que forem encontrados serão encaminhados à Sala de leitura onde 

está localizado os Achados e Perdidos. 

 

7. SALA DE LEITURA 

►Para ser usuário de empréstimos de livros de literatura é necessária a apresentação da 

carteirinha escolar.  

►O prazo de empréstimo é de sete dias úteis e de apenas um título por vez. Caso não 

haja a devolução o aluno ficará suspenso do empréstimo. 



 

 

►O acesso é livre, mas é necessário silêncio, cuidado com o acervo e não entrar com 

lanches. 

8. REPRESENTANTES DE TURMA 

No início do ano letivo, os alunos de cada turma elegem seus representantes que 

assumirão as seguintes responsabilidades: 

*Ser assíduo e participativo.  

*Motivar os colegas a participar das atividades.  

*Participar das reuniões convocadas pela Direção. 

*Ser apoio ao cumprimento dessas Normas de convivência. 

*Trazer à coordenação e/ou à direção sugestões que possam melhorar o desenvolvimento 

da turma e dos colegas. 

09. REGIME DISCIPLINAR 

O estudante que, por qualquer razão, não observar essas normas de convivência e 

conforme a gravidade ou reincidências das faltas está sujeito às seguintes medidas: 

I- ADVERTÊNCIA ORAL  

II-ADVERTÊNCIA ESCRITA 

III-SUSPENSÃO (ATÉ TRÊS DIAS) 

IV-TRANSFERÊNCIA 

►O aluno que cumprir medida de suspensão terá garantido o direito à realização de 

provas, testes, trabalhos. 

 

10. ATITUDES POSITIVAS 

►Trate as pessoas sempre com o respeito que você gostaria de ser tratado. 

►Jogue o lixo nas lixeiras e não no chão da sala ou do pátio. 

►Não risque, pinte ou faça desenhos nas carteiras, paredes e portas dos banheiros. 

►Ao entrar em qualquer ambiente da escola sempre peça licença. 

►Evite correr ou pular nas rampas e nos corredores para quem ninguém se machuque. 

►Cuide da sua higiene pessoal (cabelos penteados e limpos, unhas cortadas, uniforme e 

sapatos limpos, lave sempre as mãos após ir ao banheiro). 

►Evite molhar o chão do banheiro, dê descarga ao usar o vaso sanitário. 

►Devolva o pegou emprestado. 

►Respeite as diferenças. 

►Procure manter a sala de aula sempre organizada e limpa. 

►Mantenha um bom relacionamento com os colegas evitando falar coisas negativas 

sobre eles ou até publicar tais coisas nas redes sociais. 

►Se encontrar algo não pegue para si, entregue nos Achados e Perdidos para que o dono 

pegue de volta. 

11. DEPENDÊNCIA 

►Poderá participar da dependência o aluno que obtiver rendimento insatisfatório em até 

duas disciplinas. 

►A dependência é assegurada para o 7º, 8º e 9º anos, porém não é obrigatória. O 

responsável deverá optar pela dependência em até 15 dias após a divulgação do resultado 

final. 

►O aluno só terá direito à dependência se tiver participado da Recuperação final.  

►Não poderá participar da dependência o aluno for reprovado por não ter atingido a 

frequência mínima.  

 



 

 

12. PAIS e/ou RESPONSÁVEIS 

►Acompanhem sempre e, com interesse, a vida escolar dos seus filhos. 

►Procurem tomar conhecimento dos avisos enviados. 

►Atendam sempre as convocações feitas pela escola. 

►Participem das atividades promovidas pela escola e também das reuniões bimestrais 

para entrega de notas. 

►Evitem que seus filhos tragam objeto de valor.  

►Verifiquem o calendário das atividades, eventos e avaliações. 

►Evitem que o aluno chegue atrasado à escola. 

►Reforcem o hábito de estudo em casa para melhor fixação dos conteúdos estudados. 

►Mantenham sempre atualizados os telefones para contato. 

13. ORIENTAÇÕES 

►Alunos machucados, com dores ou febre devem dirigir-se à direção para que seja feito 

o contato com o responsável que deverá buscá-lo. 

►Em nenhuma hipótese, o aluno nessa condição será liberado sem a presença do 

responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

Fotos 

Conheçam nossa estrutura, os profissionais que dão vida a este projeto.... 

Um Projeto Político Pedagógico deve traduzir o pensar dos sujeitos que o materializam, a 

busca por uma educação de qualidade se faz nos detalhes, nas contribuições diárias de 

cada profissional que acredita no projeto proposto para a instituição. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipe Gestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPE DE PROFESSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sala de Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipe da Portaria 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secretaria Escolar e Administrativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sala de Leitura 

No ano de 2017 esta instituição tem investido na revitalização da sala de leitura, 

com vistas à proficiência leitora dos estudantes. São realizadas atividades para compra de 

títulos, os estudantes são incentivados a utilizar o espaço para estudo e pesquisa, bem 

como no dia da Hora da Leitura, atividade que faz parte do Projeto de Letramento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPE DA LIMPEZA E CANTINA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Considerações Finais. 

Caros Professores e servidores do CEF 407 de Samambaia, este é o documento 

que representa as propostas pedagógicas, administrativas e financeiras desta instituição. 

A leitura atenta deste documento é de grande importância para o entendimento da 

proposta, fique à vontade para sugerir, criticar e/ ou elogiar as ações propostas, ou 

qualquer ponto que considere importante. 

Nos espaços de discussões permanentes, esta proposta deve estar sempre presente, 

e pode e deve ser analisada, com vistas a uma revisão contínua. 

No próximo ano letivo as anotações aqui presentes farão parte das discussões da Semana 

Pedagógica. 

Obrigada pela colaboração!  

Equipe do CEF 407 DE Samambaia. 
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