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1.  APRESENTAÇÃO 

   O projeto político pedagógico (PPP) do CEF 410 Norte 

representa um documento vivo que traduz o pensamento de representantes da 

comunidade escolar: corpo docente e discente, membros da Associação Pais e 

Mestres e do Conselho Escolar, assistentes, servidores e direção. Em busca de 

uma excelência no fazer diário, nos propomos a implementá-la enriquecendo, 

inovando e contextualizando, tornando explícito seu caráter flexível, dinâmico e 

vivenciando a gestão democrática em toda sua amplitude. A comunidade escolar 

participou respondendo aos questionários elaborados (em anexo). 

Entendemos que o PPP é um documento no qual as ações pedagógicas, bem 

como todo o aparato que as estruturam, podem ser organizadas e planejadas de 

modo a contribuir para o desenvolvimento de atividades que atendam de forma mais 

democrática aos anseios da comunidade escolar. Em nossa unidade escolar, o 

projeto é constantemente pensado e repensado a partir da interação de todos os 

membros da comunidade. Em reuniões de pais, semanas pedagógicas, dias letivos 

temáticos, conversas entre alunos e professores, ou mesmo por meio de 

questionários investigativos como os anexados ao final deste documento.   

Também, é necessário destacar que toda este trabalho fundamenta-se nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Pedagógicas, Currículo em Movimento 

e PPP Carlos Mota. Procuramos orientá-la de forma que atenda às necessidades do 

contexto histórico-social ao qual está inserida e de forma que contemple todos os 

segmentos que compõem a comunidade escolar. 

A contemplação dos Temas Transversais e a execução dos projetos 

interdisciplinares aqui propostos visam orientar a educação escolar no 

comprometimento com a cidadania. Objetivando a formação de um indivíduo digno, 

atuante, com igualdade de direitos e corresponsabilidade pela vida social, princípios 

estes estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

A proposta curricular estabelecida privilegia as aprendizagens 
significativas e a construção de conhecimentos, envolvendo a ética, os valores, os 
comportamentos, as artes, as ciências, as tecnologias, as profissões e a ecologia. 
Ou seja, atributos intelectuais e cognitivos necessários para agir eficiente em 
qualquer situação da vida de cada ser humano. 
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Os projetos desenvolvidos durante este ano letivo pretendem viabilizar os 

objetivos discriminados, envolvendo todos os representantes da comunidade escolar 

e proporcionando a cada um, prazer em participar e a consequente eficácia no 

trabalho. Relacionando princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento 

e ação, poderemos desenvolver a proposta pedagógica alcançando o sucesso 

escolar e buscando alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade. 

Este Projeto Pedagógico, necessariamente é continuidade do anterior e foi 

redesenhado em acordo com as necessidades apresentadas e/ou em acordo com 

as demandas que advêm a cada ano relacionadas às especificidades, 

singularidades de todos os alunos, professores, profissionais, famílias e metas 

governamentais. 

A cada ano temos novos profissionais, novos alunos, novas famílias, mas a 

história continua e buscamos dar prosseguimento aos “passos” para avançar e 

edificar mudanças significativas que qualificam o universo educacional. 

Por este documento, assumimos o compromisso junto à SEEDF/CRE PPC de 

implantar ações responsáveis com um olhar particular para todas as situações e 

com a aplicação dos princípios de paridade e equidade em todos os setores, 

promovendo avaliações para as aprendizagens, como assim preconiza o 3º Ciclo 

para as aprendizagens. 

Nosso esforço, neste momento, é o de juntos refletirmos sobre as nossas 

práticas educativas, avaliarmos as finalidades da escola e buscarmos soluções que 

atinjam os objetivos geral e específicos propostos pela escola, sempre pautados na 

aprendizagem dos educandos. Isto significa avaliar se a escola está, de fato, 

cumprindo a sua função social. E qual é a sua função social? É o que queremos 

explicitar com este Projeto.  
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2.  HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 O CEF 410 Norte foi criado em 07 de novembro 1974 (a época 

Escola Classe 409 norte), pelo processo nº 22.385/74 pertencente à Rede Oficial 

do Distrito Federal, para receber alunos do pré-escolar à 4ª série. Está situado na 

SQN 410 – Área Especial - Brasília – DF, registrado sob o CNPJ-00417394/0001-

88, telefone: (61) 39013093, e-mail: cef410n@gmail.com. Dezoito anos após sua 

fundação, a partir de 1992, passou a atender alunos de 5ª e 6ª série, em 1995 

ampliou o atendimento aos alunos de 5ª a 8ª série, nos turnos matutino e 

vespertino, e alunos da E.J.A. – Anos finais do ensino fundamental, no turno 

noturno.   

Em 10 de dezembro de 2009, no DODF nº 238, pág.6, Portaria 492, de 

09/12/2009, a Escola Classe 409 Norte, passou oficialmente a ser chamada de 

Centro de Ensino Fundamental 409 Norte, pois passou a ofertar somente os anos 

finais do Ensino Fundamental. Devido à localização da escola, durante a gestão 

das professoras Cleici Terezinha e Viviane, diretora e vice-diretora, foi solicitado 

junto à SEDF a mudança do nome de Escola Classe 409 Norte para Centro de 

Ensino Fundamental 410 Norte. Assim, em fevereiro de 2011 a alteração foi 

publicada no DODF nº 33, pág.2, Portaria nº 15 de 15/02/2011.  

Essas mudanças no atendimento justificaram-se pelo decréscimo na 

procura pelo ensino fundamental de anos iniciais e a concomitante necessidade 

de oferta dos anos finais do Ensino Fundamental. Por ter sido inicialmente 

projetada para ser uma escola classe e atender exclusivamente ao público do 

ensino infantil, a unidade escolar conta com espaços pequenos, como salas de 

aula com aproximadamente 43,74 m², além de não possuir áreas como quadra 

poliesportiva ou refeitório. 

  Também, espaços fundamentais como o da biblioteca não 

estavam incluídos no projeto original. A biblioteca Machado de Assis, que 

atende a unidade escolar hoje, foi fundada em 22 de março de 1977 e 

funcionou provisoriamente em uma sala de aula até o ano de 1995. A partir 

dessa data o espaço ficou fechado, sem manutenção e sem condições de uso. 
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Em 1996 a equipe gestora responsável pela direção solicitou a SEE/DF a 

reativação do espaço.  

Somente em 1997 que a reativação do espaço foi retomada. A servidora 

Edinete Aparecida de França, com a ajuda da estagiária de biblioteconomia 

Kênia de Brito, foram as responsáveis pela revitalização do espaço que em 

2003 foi ampliado ao ser alocado na sala de múltiplas funções da escola. 

Historicamente o Centro de Ensino Fundamental 410 Norte sempre foi 

uma instituição comprometida com o amplo desenvolvimento socioeducacional 

de seus estudantes. Ao longo de todos os anos de funcionamento, desde sua 

fundação, é possível destacarmos projetos e iniciativas de diferentes gestões 

que visavam colocar a instituição em sintonia com as questões do seu tempo, 

focalizando sobretudo o desenvolvimento de aprendizagens que ampliassem 

os horizontes dos estudantes no sentido de torna-los sujeitos ativos na 

construção do conhecimento e cidadãos mais humanos e conscientes. 

O Projeto Gentileza (2011 e 2012), desenvolvido durante a gestão das 

professoras Cleici e Viviane, surge como um bom exemplo de atividade 

pedagógica que atendia as demandas da comunidade escolar, focando 

sobretudo na promoção de uma cultura de paz e valorização das diversidades.  

 

 

 

 

 

 

Também, outras iniciativas foram responsáveis por promover diferentes 

formas de interação entre os estudantes e o ambiente escolar. Buscando 

diversificar seus métodos e atrair o interesse dos estudantes, nossas unidade 

Participação da ex-senadora 
Marina Silva na Festa da 
família do CEF 410 Norte 
(2011). Fonte: 
https://cef410n.wordpress.com 
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escolar já esteve presente na web, por exemplo, com o blog do CEF 410 Norte 

(https://cef410n.wordpress.com) e no Facebook.  

Além disso, sempre buscamos promover aprendizagens a partir das 

vivencias dos estudantes. Aulas práticas de Ciências, por exemplo, em parceria 

com a CAESB e o Projeto Flutuador no Lago Paranóa (2012), as anuais 

atividades da Semana de Educação para Vida, organizadas de modo a 

promover vivencias e o conhecimento a partir de palestras e oficinas, por 

exemplo. Mais recentemente, a partir de 2018, a escola tem contado com as 

aulas de teatro ministradas pelo professor Márcio Vasconcelos. Dessas ultimas 

originou-se o grupo de teatro do CEF 410 Norte – Rebentos – que já se 

apresentou no Museu Nacional da República por ocasião da II Virada 

Pedagógica 2019 da CRE Plano Piloto. 

Nos quadros abaixo é possível observar dados relativos a estrutura 

física de nossa escola, que é ainda de uma Escola Classe como mencionado 

anteriormente. Também, informações relativas ao nosso quadro de servidores 

e funcionários, bem como dados sobre o grupo de estudantes.  

 

 

I- Estrutura física  Quantidade  

Salas de aula 08 

Biblioteca 01 

Banheiro para funcionários 02 - 01 masc./ 01 fem. 

Banheiro de estudantes 02 - 01 masc. / 01 fem. 

Sala de reunião 01 

Sala de professores 01 

Sala de coordenadores 01 

Sala do supervisor administrativo 01 

Sala de orientação educacional 01 

Sala de mecanografia 01 

Sala de recurso 01 

Sala de ensino especial 01 

Laboratório de informática 01 

Sala de Direção e Vice-direção  01 

Sala de funcionários de conservação e limpeza 01 

Depósito 01 
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II- Servidores e funcionários  

Diretor  Odailton Charles Albuquerque Silva 

Vice-diretora  Laudimira Vieira Maciel Viana 

Chefe de secretaria  Maria Cristina de Albuquerque Matias   

Supervisor administrativo  Ubiramar F. Lima 

Coordenadores pedagógicos  Diego Faria Fernandes 

Marcos Valério Nascimento Soares 

Orientadora educacional  Sandra Caichiolo 

Apoio à direção  Renata S. L. Valente 
Irani Ribeiro 
Ronaldo de Moraes 
Mere do Rócio 
Denise Maria Pio da Silva 

Biblioteca  Adriana Raquel Braga 
Edinete Aparecida de França 
Maria de Fátima Silva Tonelle 
Rosana Sarkis Campos 

Sala de recurso  Fabrizia O. de Moraes 
Elaine Paiva de Resende 

Sala de informática  Andréa Modtkowski 

Classe de ensino especial  Elineuda R. Oliveira 
Eva Pires Salles 

Educadores sociais 

voluntários 

Mayara Cristina de M. Leite 
Jéssica Gonçalves de Jesus 
Cleide Silva Tiburcio 
Filomena Maria C. Neta 
José Pereira de Olivera 
Vitor Magalhães Zaupa 

Monitores  Pedro Henrique Moura Vieira 
Veridiana Teofila da Silva Costa (readaptada) 

Vigilantes  Júnior de Assis  
Giliardo Santos de Souza 
Peterson André de Araújo Costa  

José Roberto Costa Oliveira 

Conservação e limpeza  Edlan Gaspar Rocha 
Marilene da Silva Costa 
Diane Sousa dos Santos 
Edimar de Jesus da Silva 
Francisca M. dos Reis 
Michelle Araújo dos Santos 

Copa e cozinha  Zeleni Rosa Pereira 
Dilma Gomes da Costa 
Diana Maria Matos da Silva 
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III- Corpo Docente 

Língua Portuguesa  

Maria Delma Carvalho 

Miriam Mascolo Santos 

Maria Simara de Souza Viana 

Monica Renata de Cassai Araújo  

Matemática  

Fabrício Nicoline dos Santos 

Claudeci Gomes de Melo 

Diana Rego Amazonas 

Keissy Layane A. Mendes 

 

Geografia  

Thiago de O. Campos 

Valéria Porto Duro 

 

Língua Inglesa  

Tatiana Ribeiro Varetto 

Maria das Graças R. da Silva 

 

História  

Reginaldo Silva de Farias 

Floracy Fernandes Costa 

Ciências  

Caroline Queiroz Barcelos 

Marcia Maria Couto 

 

Artes  

Leda Maria Machado Ladeira 

Márcio Gomes de Vasconcelos 

Educação Física  

Sinfloriano A. C. E. Soares 

Leandro Fialho Ribeiro 

 

IV- Estudantes  

CURSO SÉRIE TURMA MASC. FEM. TOTAL 

Ensino 

Fundamental 

de 9 anos – 

Anos Finais 

3º Ciclo (Bloco I) 

6º A 14 15 29 

6º B 13 10 23 

6º C 12 11 23 

6º D 18 10 28 

7º E 19 11 30 

7º F 9 22 31 

7º G 20 10 30 

7º H 17 10 27 

3º Ciclo (Bloco II) 

8º A 13 15 28 

8º B 14 16 30 

8º C 14 11 25 

8º D 13 16 29 

9º E 16 14 30 

9º F 18 16 34 

9º G 23 10 33 

9º H 15 15 30 

TOTAL 248 212 460 
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Deve-se acrescentar ao número total de estudante regulares o quantitativo de 

estudantes de classe especial.  Nossa unidade escolar tem 2 estudantes 

regularmente matriculados em classe especial, assim, o número total de   discentes 

atendidos por nossa instituição é de 462. 

V- Estudantes com Neces sidade Educacional Especial  
 

Especificidade  Atendimento  Qtd 
Deficiência Física (DF\BNE) Sala de Recursos 01 
Deficiência Física (DF\MNE) Sala de Recursos 02  
Deficiência Auditiva (DA\leve) Sala de Recursos 01  
TGD\Autismo Sala de Recursos 06  
TGD\Síndrome de Asperger Sala de Recursos 03 
TGD\SOE – Sem Outra Especificação Sala de Recursos 02 
DI - Deficiência Intelectual Sala de Recursos 07 
DF/ ANE – Deficiência Física Sala de Recursos 01 
DMU – Def. Múltipla Sala de Recursos 01 
TOTAL 24 
   

VI- Estudantes com Transtornos Funcionais  
 

Especificidade  Atendimento  Qtd 
TFE\ TDAH - Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade 

SOE - Serviço de 
Orientação Educacional 

32 

TFE\DPAC SOE - Serviço de 
Orientação Educacional 

21 

TFE\Dislexia SOE - Serviço de 
Orientação Educacional 

05 

TOD\Transtorno de Conduta SOE - Serviço de 
Orientação Educacional 

02 

AH: Altas Habilidades\ Superdotação SOE - Serviço de 
Orientação Educacional 

08 

TOTAL 68 



 

3. DIAGNÓSTICO DA REALI

A comunidade escolar do CEF 410 Norte é formada basicamente pelo 

grupo composto por estudantes e seus familiares/responsáveis legais

nosso corpo de servidores e funcionários.

da Asa Norte, na SQN 410, 

sessenta e dois) estudantes

Como se observa no gráfico abaixo, d

no próprio bairro e de quadras próximas

circunvizinhas como o Lago Norte

número de estudantes oriundos

(11,1%), Sobradinho (15,6%), 

número um pouco menor, 

Emas e entre outras cidades que totalizam um percent

 

Onde residem os estudantes e suas 

  

 

 

 

 

 

Também as formas de transporte utilizadas para se locomover até a 

escola são bem diversificadas. Contudo, em comparação aos anos anteriores, 

tem apresentado uma relativa equalização como se pode ver no quadro abaixo. 

Em geral, alguns estudantes costumam caminhar até a escola (18,9%) ou utilizam 

transportes como ônibus

11 

AGNÓSTICO DA REALI DADE ESCOLAR 

A comunidade escolar do CEF 410 Norte é formada basicamente pelo 

grupo composto por estudantes e seus familiares/responsáveis legais

nosso corpo de servidores e funcionários. Estando localizada em uma região central 

da Asa Norte, na SQN 410, a escola atende atualmente a 462

estudantes de faixa etária entre 10 a 16 anos. 

Como se observa no gráfico abaixo, do total de famílias algumas vivem 

quadras próximas (Asa norte – 24,4%), ou

circunvizinhas como o Lago Norte (8,9%) e Varjão (6,7%). Também é grande o 

número de estudantes oriundos de cidades satélites como Paranoá

(15,6%), São Sebastião (6,7%) e Planaltina

número um pouco menor, aqueles de cidades como Guará, Ceilândia,

cidades que totalizam um percentual aproximado de 8,7%.

Onde residem os estudantes e suas famílias? 

Também as formas de transporte utilizadas para se locomover até a 

escola são bem diversificadas. Contudo, em comparação aos anos anteriores, 

tem apresentado uma relativa equalização como se pode ver no quadro abaixo. 

antes costumam caminhar até a escola (18,9%) ou utilizam 

ônibus coletivo (22,6%), van escolar (15,7%), carros de passeio

A comunidade escolar do CEF 410 Norte é formada basicamente pelo 

grupo composto por estudantes e seus familiares/responsáveis legais, bem como 

Estando localizada em uma região central 

462 (quatrocentos e 

famílias algumas vivem 

, outros vem de regiões 

. Também é grande o 

cidades satélites como Paranoá (13,3%), Itapoã 

e Planaltina (4,4%). Ainda, em 

Ceilândia, Recantos das 

ual aproximado de 8,7%. 

Também as formas de transporte utilizadas para se locomover até a 

escola são bem diversificadas. Contudo, em comparação aos anos anteriores, 

tem apresentado uma relativa equalização como se pode ver no quadro abaixo. 

antes costumam caminhar até a escola (18,9%) ou utilizam 

carros de passeio 



 

(37,7%) e outros (5,7%) 

acessibilidade da escola é boa e

adaptado. 

A partir dos dados observados até aqui, podemos observar que a

diversidade social que compõe a comunidade escolar é 

rotina da instituição. Muitos estudantes são oriundos de uma me

principalmente aqueles já estudavam em outras unidades escolares da Asa Norte, 

enquanto outros vem de regiões mais periféricas. 

observar o perfil econômico dessas famílias.

 

Qual a renda mensal das famílias?

 

 

 

 

 

Nesse contexto, 

diferentes pode ser um desafio p

exemplo. Sobretudo na atualidade, quando uma gama de fatores como a mídia, 

as comunicações e o rápido avanço tecnológico tem direcionado os sujeitos a 

uma perspectiva individualista da vida. Lógica essa que pode ser observada a 

todo tempo em redes sociais como o 

Embora o perfil das famílias que compõem nossa comunidade 

escolar esteja mais equalizado no que diz respeito ao nível poder aquisitivo, ainda 

lidamos com problemas 

desemprego, psicopatologias como a 
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e outros (5,7%) para se locomoverem até a instituição educacional. A

acessibilidade da escola é boa e possui piso rebaixado, rampa e banheiro 

A partir dos dados observados até aqui, podemos observar que a

diversidade social que compõe a comunidade escolar é ampla e está refletida na 

Muitos estudantes são oriundos de uma me

principalmente aqueles já estudavam em outras unidades escolares da Asa Norte, 

enquanto outros vem de regiões mais periféricas. No gráfico abaixo, pode

observar o perfil econômico dessas famílias. 

Qual a renda mensal das famílias?  

se contexto, aprender a conviver com pessoas de realidades 

diferentes pode ser um desafio para muitos jovens, gerando casos de 

. Sobretudo na atualidade, quando uma gama de fatores como a mídia, 

as comunicações e o rápido avanço tecnológico tem direcionado os sujeitos a 

uma perspectiva individualista da vida. Lógica essa que pode ser observada a 

todo tempo em redes sociais como o Instagram ou Facebook, por exemplo.  

o perfil das famílias que compõem nossa comunidade 

escolar esteja mais equalizado no que diz respeito ao nível poder aquisitivo, ainda 

lidamos com problemas familiares como a ausência do pai ou da mãe

psicopatologias como a depressão, uso de drogas recreativas,

instituição educacional. A 

possui piso rebaixado, rampa e banheiro 

A partir dos dados observados até aqui, podemos observar que a 

ampla e está refletida na 

Muitos estudantes são oriundos de uma mesma escola, 

principalmente aqueles já estudavam em outras unidades escolares da Asa Norte, 

No gráfico abaixo, pode-se 

aprender a conviver com pessoas de realidades 

, gerando casos de bullying, por 

. Sobretudo na atualidade, quando uma gama de fatores como a mídia, 

as comunicações e o rápido avanço tecnológico tem direcionado os sujeitos a 

uma perspectiva individualista da vida. Lógica essa que pode ser observada a 

Instagram ou Facebook, por exemplo.    

o perfil das famílias que compõem nossa comunidade 

escolar esteja mais equalizado no que diz respeito ao nível poder aquisitivo, ainda 

do pai ou da mãe, o 

depressão, uso de drogas recreativas, entre 



 

outros, que afetam direta e indiretamente 

ensino-aprendizagem dos estudantes. 

Assim, embora o número de registros

indisciplinado tenha decrescido

oriundos da relação que muitos estudantes têm com suas famílias como a falta de 

suporte/acompanhamento ao estudante em casa, baixo comprometimento com 

algumas normas básicas da e

por parte de alguns familiares no sentido de 

Problemas relacionados ao desempenho dos discentes como 

conversa excessiva em classe, falta de interesse em algumas matérias ou 

conteúdos propostos, relativo 

propostas e o desinteresse pela leitura parecem estar 

crescente interesse por temas como tecnologia, jogos eletrônicos, esportes e 

atividades artísticas ou ao ar livre

Os docentes

parte importante nessa engrenagem que é a escola. 

um grupo bem diversificado de professores e professoras, sobretudo no que diz 

respeito a faixa etária. Contudo, boa parte deles reside em regiões mais centrais e 

consequentemente próximas a escola. Além disso, a grande maioria tem

próprio.     

 

Qual a faixa etária dos docentes?
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afetam direta e indiretamente o comportamento e o processo 

aprendizagem dos estudantes.  

Assim, embora o número de registros de brigas e comportamento 

decrescido, a escola ainda tem se deparado com problemas 

da relação que muitos estudantes têm com suas famílias como a falta de 

suporte/acompanhamento ao estudante em casa, baixo comprometimento com 

algumas normas básicas da escola e, em algum nível, uma certa desorientação

familiares no sentido de como atuar na educaç

roblemas relacionados ao desempenho dos discentes como 

conversa excessiva em classe, falta de interesse em algumas matérias ou 

conteúdos propostos, relativo a falta de comprometimento com as atividades 

propostas e o desinteresse pela leitura parecem estar diretamente associados ao 

crescente interesse por temas como tecnologia, jogos eletrônicos, esportes e 

atividades artísticas ou ao ar livre.   

Os docentes que lidam diariamente com esse contexto

te importante nessa engrenagem que é a escola. O CEF 410 Norte conta com 

um grupo bem diversificado de professores e professoras, sobretudo no que diz 

respeito a faixa etária. Contudo, boa parte deles reside em regiões mais centrais e 

consequentemente próximas a escola. Além disso, a grande maioria tem

faixa etária dos docentes?   

o comportamento e o processo de 

e comportamento 

ado com problemas 

da relação que muitos estudantes têm com suas famílias como a falta de 

suporte/acompanhamento ao estudante em casa, baixo comprometimento com 

certa desorientação 

educação dos jovens.  

roblemas relacionados ao desempenho dos discentes como 

conversa excessiva em classe, falta de interesse em algumas matérias ou 

com as atividades 

diretamente associados ao 

crescente interesse por temas como tecnologia, jogos eletrônicos, esportes e 

m diariamente com esse contexto também são 

O CEF 410 Norte conta com 

um grupo bem diversificado de professores e professoras, sobretudo no que diz 

respeito a faixa etária. Contudo, boa parte deles reside em regiões mais centrais e 

consequentemente próximas a escola. Além disso, a grande maioria tem carro 



 

Onde residem os docentes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo desse contexto, 

grupos que constituem a comunidade e

principalmente pelo fator da diversidade. 

alheios a essa característica e 

pelas adversidades surgidas a partir dos

de poder econômico e realidade sociais. Além, também, 

estudantes diagnosticados com transtornos funcionais. 

observarmos professores e demais servidores

desmotivação, apesar do compromisso com s

Com o apoio de parcerias ou com recursos oferecidos 

verbas públicas e pelas entidad

como senhor Jonas que

manutenções que ajudaram a melhorar o aspecto do prédio que ocupa, como

pinturas realizadas em todas as dependências 

instalação de câmeras, ar condicionado

consertos.  

Contudo, ainda é necessário um maior envolvimento de toda a 

comunidade no sentido de construirmos uma instituição que atenda efetivamente as 

necessidades de todos consolidando, ao mesmo tempo, a identidade

comunidade educacional. 

desempenho educacional de nossos estudantes. 
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Onde residem os docentes?  

Partindo desse contexto, pode-se observar que as relações entre os 

grupos que constituem a comunidade escolar do CEF 410 Norte são atravessadas 

principalmente pelo fator da diversidade. Os professores e professoras não estão 

alheios a essa característica e lidam diariamente com situações geradas

surgidas a partir dos conflitos de diferentes faixas etárias, 

ômico e realidade sociais. Além, também, do crescente aumento

estudantes diagnosticados com transtornos funcionais. Nesse cenário, é comum 

rofessores e demais servidores com sinais de cansaç

apesar do compromisso com suas atribuições.  

Com o apoio de parcerias ou com recursos oferecidos 

verbas públicas e pelas entidades APM, Conselho Escolar e Amigos da Escola

que ajuda no laboratório de informática, a escola já realizou 

manutenções que ajudaram a melhorar o aspecto do prédio que ocupa, como

pinturas realizadas em todas as dependências da instituição, troca de pisos e 

instalação de câmeras, ar condicionado em todas as salas e 

Contudo, ainda é necessário um maior envolvimento de toda a 

comunidade no sentido de construirmos uma instituição que atenda efetivamente as 

necessidades de todos consolidando, ao mesmo tempo, a identidade

comunidade educacional. A seguir, observa-se os dados mais recentes relativos ao 

desempenho educacional de nossos estudantes.  

se observar que as relações entre os 

scolar do CEF 410 Norte são atravessadas 

e professoras não estão 

lidam diariamente com situações geradas justamente 

diferentes faixas etárias, níveis 

o crescente aumento de 

Nesse cenário, é comum 

com sinais de cansaço e 

Com o apoio de parcerias ou com recursos oferecidos por meio de 

Conselho Escolar e Amigos da Escola, 

, a escola já realizou 

manutenções que ajudaram a melhorar o aspecto do prédio que ocupa, como: 

, troca de pisos e portas, 

em todas as salas e demais reformas e 

Contudo, ainda é necessário um maior envolvimento de toda a 

comunidade no sentido de construirmos uma instituição que atenda efetivamente as 

necessidades de todos consolidando, ao mesmo tempo, a identidade desta 

se os dados mais recentes relativos ao 
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VII- Desempenho Escolar em 2018 

 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO TOTAL 

Aprovados 88 74 70 83 315 

Reprovados 04 21 05 37 66 

Aprovados com 
dependência 35 13 48 00 96 

Abandonos 00 00 01 00 01 

 
 
 

VIII- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

Ano Meta Resultado 

2011 5,4 4,3 

2013 5,7 4,5 

2015 6,1 4,8 

2017 6,3 4,7 
                                               Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53001729 
 
 
 

IX- Número de estudantes em defasagem idade/ano 

Ano de escolaridade  Ano de nascimento Quantidade 

6º 2004 02 

7º 2003 01 

8º 2002 03 

9º 2001 02 

Total 08 

 
 
 



 

Os gráficos abaixo mostram mais informações sobre as famílias, os 

estudantes e o grupo de professores de nossa unidade escolar.

Qual a faixa etária dos familiares? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se autodeclaram? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual o grau de escolaridade do pai ou o homem respo nsável pela família?
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Os gráficos abaixo mostram mais informações sobre as famílias, os 

estudantes e o grupo de professores de nossa unidade escolar. 

DADOS SOBRE AS FAMÍLIAS 

Qual a faixa etária dos familiares?  

Como se autodeclaram?  

Qual o grau de escolaridade do pai ou o homem respo nsável pela família?

Os gráficos abaixo mostram mais informações sobre as famílias, os 

 

Qual o grau de escolaridade do pai ou o homem respo nsável pela família?  



 

 
 
Grau de escolaridade da mãe ou mulher responsável p ela família?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quantas vezes por semestre a família tem o hábito d e
museu ou teatro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS SOBRE OS ESTUDANTES
 
 
Como se autodeclaram?
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Grau de escolaridade da mãe ou mulher responsável p ela família?

Quantas vezes por semestre a família tem o hábito d e frequentar o cinema, 

DADOS SOBRE OS ESTUDANTES  

Como se autodeclaram?  

Grau de escolaridade da mãe ou mulher responsável p ela família?  

frequentar o cinema, 



 

Com quem moram atualmente?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que costumam assistir na TV/Plataformas de intern et?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS SOBRE O CORPO 
 
 
 
Qual o sexo?  
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Com quem moram atualmente?  

O que costumam assistir na TV/Plataformas de intern et? 

DADOS SOBRE O CORPO DOCENTE 



 

Qual a faixa etária dos professores/professoras?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se autodeclaram?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual o nível de escolaridade? 
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Qual a faixa etária dos professores/professoras?  

Como se autodeclaram?  

Qual o nível de escolaridade?  
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO  
 

       

“Não há saber mais ou saber menos. Há saberes 

diferentes.”  

Paulo Freire 

O Centro de Ensino Fundamental 410 Norte é uma instituição inclusiva, 

onde todos têm oportunidade de aprender de acordo com suas habilidades, ritmo e 

estilo de aprendizagem (com suas devidas adequações curriculares, de acordo com 

cada necessidade). Garantindo assim, a igualdade de oportunidades, de 

participação e a colaboração na construção de uma Sociedade Inclusiva onde as 

diferenças sociais, culturais e individuais são utilizadas para enriquecer as 

interações e a aprendizagem entre os seres humanos.  

 

Considerando o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, 

nossa instituição tem por objetivo oferecer um ensino de qualidade, visando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicossocial do educando, capacitando futuros 

cidadãos em valores éticos e de responsabilidade; proporcionando um ambiente de 

convivência harmônica, em que se destaque o respeito nas relações interpessoais e 

com o meio ambiente. 

 Na análise da conjuntura mundial e brasileira, observamos a 

necessidade de oferecer uma educação voltada para a cidadania e igualdade de 

oportunidades estabelecendo uma cultura de respeito às diferenças com ênfase à 

fraternidade e amor ao próximo. Logo, como ponto de partida da prática escolar, 

tomamos a participação da comunidade na escola, gerando uma interdependência 

escola-sociedade que objetiva a integração do indivíduo como cidadão atuante, de 

posturas coerentes e crítico a realidade vigente com vistas a mudanças positivas. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  E 
ADMINISTRATIVAS   

O CEF 410 Norte tem como orientação para a sua ação a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, que em seu Art. 1º define o sentido 

da educação (1998: p.7): e o Currículo em Movimento para a Educação Básica das 

Escolas Públicas do DF. Art.1º. A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais.  

O Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas 

do DF faz referência ao mundo do trabalho à prática social, ao ter como orientação a 

constituição da aprendizagem significativa. Para isso, trabalhamos a unidade 

curricular e os eixos transversais, bem como os conteúdos e os processos de 

avaliação educacional. Assim, a proposta pedagógica mais adequada é aquela que 

apresenta como foco central a Pedagogia das Diferenças e tendo a Aprendizagem 

Significativa um valioso instrumento.  

Uma proposta pedagógica que respeita todas as diferenças: de corpo, 

de aprendizagem, de raça, de idade, de gênero, de classe social. Trabalhando a 

partir do contínuo diálogo com a comunidade escolar, reavaliando constantemente 

seus objetivos e resultados obtidos. Também, é fundamental pensarmos a educação 

para além dos muros da escola, estruturando nosso trabalho em redes com as 

famílias, gerindo coletivamente e corresponsabilizando-se pelo processo educativo.  

As diferenças que nos constituem não possuem valores intrínsecos, 

quer dizer, não são naturalmente nem melhores nem piores, nem positivas nem 

negativas; são, simplesmente, diferenças. Cada uma delas é uma experiência de ser 

e estar no mundo. Portanto, nossa escola atribui significativa importância as 

diferenças no geral, percebendo as como possibilidades de aprendizagem. Nas 

quais o currículo não deve descuidar da especificidade de cada uma, pluralidades, 

múltiplos olhares da aprendizagem e a chamada cultura popular.  

A aplicação das diretrizes do Currículo em Movimento, em sala de aula 

busca, enfocar tanto a função e objetivos da escola, como considerar os objetivos e 
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conteúdos a serem trabalhados no cotidiano. Considera-se de extrema relevância a 

aquisição de conhecimentos construídos historicamente, mas aliados à sua 

compreensão histórico-social, sua relação com a realidade e possíveis impactos no 

futuro. Para isso, há de se avaliar o estudante como sujeito de sua aprendizagem, e 

o professor como orientador, articulador dos processos cognitivos e sociais. 

Os professores devem ter competência para perceberem que os jovens 

são seres sociais com uma bagagem peculiar de crenças, significados, valores, 

atitudes e comportamentos adquiridos em ambientes extraescolar, que devem ser 

considerados. As práticas pedagógicas devem abarcar atividades significativas, 

contextualizadas e diferenciadas num ambiente de interatividade e afeto entre 

professores e alunos, a fim de conseguir atingir níveis favoráveis de aprendizagem. 

É na aplicação dos conhecimentos adquiridos, seja na resolução de 

problemas no âmbito escolar ou em sua própria vida, que se dá a “significativa 

aprendizagem”. Fontes de aprendizado como a interdisciplinaridade, a diversidade e 

a contextualização são utilizadas no intuito de otimizar o processo e garantir ao 

aluno oportunidades de conhecer um objeto sobre os mais variados ângulos. Assim, 

visando a qualidade do processo ensino-aprendizagem, o CEF 410 Norte tem como 

princípios orientadores das pratica pedagógica: 

Integralidade:  a Educação Integral deve ser entendida a partir da 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida 

atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

Intersetorialização:  a Educação Integral deverá ter assegurada 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação.  

Transversalidade:  considerando os diversos conhecimentos que os 

estudantes trazem de fora de escola, a transversalidade só faz sentido dentro de 
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uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos 

interesses e aos problemas reais dos discentes e da comunidade.   

Diálogo Escola e Comunidade:  é necessária a transformação da 

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

sendo do mundo e da vida. Assim, devemos pensar a escola como um polo de 

indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos 

diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes 

próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares.  

Territorialidade:  significa romper com os muros escolares, 

entendendo a cidade como um rico laboratório de aprendizagens. Mapear os 

potenciais educativos do território em que a escola se encontra, planejando trilhas 

de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, 

sociedade civil organizada e poder local, com vistas à criação de projetos 

socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades 

educativas.  

Trabalho em Rede:  todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com objetivo de criar oportunidades de aprendizagem 

para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor 

ou da escola mas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela 

formação do educando.  
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6. OBJETIVOS 
 

 
Objetivos Gerais 

 
• Oportunizar aos alunos a percepção e desenvolvimento de suas 

competências e responsabilidades nas transformações sociais, 

preparando-os para “o exercício da cidadania por meio da socialização no 

espaço escolar de conhecimentos, competências, habilidades, valores e 

atitudes”. 

• Garantir ao aluno o acesso à educação de forma ampla e igualitária, 

respeitando às diferenças e especificidades de cada realidade. 

 

Objetivos Específicos  
 

• Estimular as aprendizagens e a criatividade por meio de atividades que 

privilegiem a ludicidade e a interação coletiva como aulas em ambientes 

externos a escola, oficinas criativas e visitas à espaços culturais públicos; 

• Atender o estudante e diagnosticar suas necessidades físicas, emocionais 

e cognitivas, recorrendo ou encaminhando-o, se necessário, a 

profissionais habilitados (Serviço de Orientação Educacional e Sala de 

Recursos) para a adoção das ações necessárias;  

• Promover aprendizagens significativas, enfatizando a natureza 

interdisciplinar e contextualizada do currículo básico; 

• Promover o respeito mutuo e aos bens públicos e privados por meio de 

atividades que valorizem a interação coletiva, o protagonismo estudantil e 

o trabalho com as competências socioemocionais, como projetos 

esportivos, aulas de teatro e oficinas temáticas; 

• Proporcionar aos educandos momentos de entretenimento e lazer visando à 

socialização durante sua permanência na escola;  

• Buscar melhorar os índices da escola na Prova Brasil – MEC-IDEB – a partir 

da análise do desempenho dos estudantes nas Provas Diagnósticas 

bimestrais, observando as habilidades que estão fragilizadas e precisam ser 

reforçadas; 
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• Trabalhar os eixos transversais como a sustentabilidade, a diversidade e a 

cultura de paz, priorizando abordagens que possibilitem o protagonismo 

estudantil e a inclusão tecnológica de docentes e discente, por meio de 

oficinas e projetos multidisciplinares; 

• Conscientizar a família sobre a importância de seu papel perante a educação 

do estudante, bem como estimular uma participação mais efetiva na vida da 

escola destacando sua função na construção do conhecimento. Para tanto, 

promover a mediação entre famílias e escola por meio do SOE, no sentido de 

dar suporte a/aos pais/mães/responsáveis sobre como ajudar o estudante na 

aquisição de uma rotina de estudos;   

• Utilizar o Serviço de Orientação Educacional para tornar o ambiente escolar 

mais agradável aos estudantes, conscientizando-os acerca das diversidades 

e trabalhando em função da diminuição dos casos de bullying e conflitos 

violentos, por meio rodas de conversa e espaços de escuta.  

• Divulgar e incentivar a participação do corpo docente nos cursos de formação 

continuada, que contribuirá com a melhoria da prática pedagógica;  

• Trabalhar em parceria com as instancias como a CRE/Plano Piloto e SUBEB, 

no sentido de utilizar as avaliações de verificação de aprendizagem como 

ferramenta fundamental na detecção de habilidades que necessitam ser 

reforçadas;  

• Trabalhar no sentido de reduzir o alto nível de infrequência nos primeiros 

horários de aula, conscientizando os estudantes e responsáveis sobre a 

importância se chegar no horário para evitar prejuízos na aprendizagem; 

• Promover a integração dos diversos segmentos que compõem a comunidade 

escolar por meio de eventos e projetos que valorizem a miscigenação dos 

grupos e a participação coletiva, trabalhando a diversidade. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

     Visando proporcionar ao aluno um ambiente onde as aprendizagens irão 

muito além das tradicionais matrizes curriculares, nossa proposta pedagógica toma 

por base os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica 

– SEEDF, visando uma educação integral, inclusiva e cidadã. 

Nossa proposta política pedagógica contempla entre outras a Pedagogia 

Diferenciada, as Práticas Construtivistas e a Aprendizagem Significativa. 

Objetivando o desenvolvimento pleno das competências dos alunos, formando 

cidadãos autônomos, críticos e participativos, agindo com responsabilidade na 

sociedade em que vivem, princípios estes estabelecidos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Partindo dos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, nossas práticas 

pedagógicas visam o estudo dos conteúdos de modo a tomar “a prática social dos 

estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e 

se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que 

revela os signos e sentidos culturais” (CURRICULO EM MOVIMENTO, p. 32). Nesse 

sentido, as práticas sociais dos estudantes são a base a partir da qual eles, de forma 

protagonista, galgarão sua trajetória pessoal de construção do saber. 

Considerando também o sujeito em seu meio ambiente juntamente com as 

alteridades com as quais ele interage, a Psicologia Histórico-Cultural surge como 

outro elemento essencial a nossa proposta política pedagógica. A construção do 

conhecimento a partir da relação com o outro privilegia o desenvolvimento do 

psiquismo e das capacidades humanas. Tornando o processo de ensino-

aprendizagem mais horizontal, afetivo e significativo.  

Nesse sentido, a escolha de eixos transversais que perpassem todos os 

conteúdos e momentos do processo educativo é muito importante. Considerando a 

ampla gama social de estudantes atendidos por nossa unidade escolar, bem como 

suas realidades socioculturais distintas, apoiamos nossa proposta político 

pedagógica nos ideais de uma Educação para a Diversidade. Reconhecendo o 

tempo e espaço de cada sujeito e respeitando sua bagagem histórico-cultural. Por 

outro lado, com objetivo preparar o cidadão para uma relação mais sustentável com 
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o meio ambiente e a natureza, consideramos que as relações humanas são 

diretamente responsáveis pelas condições ambientais do planeta. Assim, 

considerando o homem e sua relação com os outros homens e a própria natureza, a 

Sustentabilidade e os Direitos Humanos também surgem como alicerce das práticas 

pedagógicas de nossa unidade escolar.   
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

A organização do trabalho pedagógico do CEF 410 Norte é baseada na 

seguinte modalidade de ensino:  3º Ciclo de aprendizagem, dividido em Bloco I (que 

compreende o 6º e o 7º ano no turno vespertino) e Bloco II (com estudantes de 8º e 

9º ano no turno matutino), ANOS FINAIS. O número de alunos em 2019 é de 462 

alunos de acordo com a seguinte distribuição: No turno matutino, são atendidos 239 

alunos regulares.  No turno vespertino, são atendidos 221 alunos regulares e 2 

alunos da classe especial.  

Atualmente, temos 92 (noventa e dois) estudantes com necessidades 

educacionais especiais (ANEE). Quase todos frequentam as classes regulares e 

apenas necessitam de classe especial. Alguns são acompanhados pela Sala de 

Recursos (de acordo com disponibilidade) e outros pelo Serviço de Orientação 

Educacional (SOE). Em nossa escola o processo de inclusão de todos se dá pelo 

cultivo do respeito e pelo incentivo a interação em todos os ambientes, com o intuito 

de promover uma aprendizagem cada vez melhor. Além disso, esses estudantes 

acompanham os demais em todas as atividades da escola (passeios, oficinas, 

apresentações, etc.) 

Também, para que a inclusão seja efetiva, são necessárias adequações 

curriculares para determinados estudantes com necessidades educacionais 

especiais. Partindo-se do princípio de que a escola é um direito de todos, e em todas 

as suas dimensões – acesso, permanência, qualidade social, em alguns casos faz-

se necessária uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico 

às necessidades dos individuais de cada discente. 

Proporcionar a adequação curricular aos alunos com Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) significa considerar o cotidiano da escola, levando-

se em conta as necessidades e capacidades dos seus estudantes, além de ser uma 

possibilidade educacional para os profissionais em educação atuarem frente às 

dificuldades de aprendizagem dos discentes e de fazer parte das atribuições do 

professor, conforme legislações específicas. Ainda, o CEF 410 Norte possui uma 

Sala de Recursos que tem por objetivo dar suporte educacional aos estudantes com 
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necessidades educacionais especializadas e professores. Nesse sentido, também 

contamos com a ajuda dos Educadores Sociais Voluntários (QUANTOS?) que 

acompanham os estudantes ao longo das aulas, auxiliando-os em possíveis dúvidas 

e atividades propostas pelos professores.  

A Educação apresenta múltiplas possibilidades de ação dentro e fora do 

espaço escolar. Assim, procuramos disponibilizar espaços com condições 

adequadas de aprendizagem e oportunidades educacionais, sociais, culturais, 

esportivas e de lazer. Sempre que possível, possibilita-se aos professores e seus 

estudantes o usufruto dos espaços circunvizinhos à escola como gramados, áreas 

verdes e praças.   

Também, utilizamos o pátio, sala de recursos, biblioteca, laboratório de 

informática. Como não contamos com uma quadra de esporte exclusiva, 

trabalhamos em parceria com a prefeitura comunitária da quadra no sentido de 

utilizar os espaços comuns que possibilite as práticas desportivas, nos horários 

adequados ao cotidiano escolar. Com isso, esperamos reduzir a evasão, a 

reprovação escolar e aprimorar a interação dos estudantes com necessidades 

especiais e, consequentemente, promover a elevação dos índices de aprendizagem 

dos estudantes. 

Sala de Recursos  

A escola disponibiliza de uma sala de recursos generalista que atende 

estudantes com necessidades educacionais especiais (ANEE) para apoio 

educacional, estendendo seu atendimento a alguns discentes que apresentam 

dificuldades de aprendizagem nas áreas de ciências exatas e humanas. O 

atendimento aos estudantes é feito ao longo da semana, no mesmo turno de 

estudos. Em horários agendados previamente, os jovens em acompanhamento se 

deslocam da classe regular para a Sala de Recurso e lá tem aulas com docentes 

especializados, das áreas de Exatas e Humanas.  

Biblioteca escolar Machado de Assis 

A biblioteca escolar Machado de Assis funciona como um ponto de apoio aos 

estudantes e professores do CEF 410 Norte. Nela os jovens podem fazer 
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empréstimo de exemplares, bem como utilizar o espaço para estudo, leitura e 

realização de atividades extraclasse. Em função do espaço reduzido, o atendimento 

aos estudantes é feito por meio de agendamento, de forma que os interessados 

devem procurar as bibliotecárias para reservar os horários que pretendem utilizar o 

espaço e, assim, evitar a superlotação do ambiente.  

Serviço de Orientação Educacional  

O SOE funciona como um apoio ao trabalho pedagógico iniciado ainda em 

sala de aula. Ao identificar questões possam estar interferindo o desenvolvimento do 

estudante, professores/professoras contatam a orientação educacional e, assim, 

inicia-se um processo que visa reconhecer problemas e buscar soluções para tais 

questões, por meio da mediação entre docentes e famílias.  

Laboratório de Informática  

O laboratório de informática do CEF 410 Norte é um espaço ainda carente de 

atenção. Possui um quantitativo de computadores que não atende às necessidades 

educacionais de nossa unidade, por insuficiência de profissionais, máquinas ou falta 

de manutenção. Funciona, geralmente, em horário concomitante aos turnos e de 

acordo com as demandas de cada professor. Durante os intervalos das aulas, o 

laboratório fica disponível para que os estudantes possam utilizar como mais um 

espaço de interação. 

Projeto Ginástica nas Quadras 

O projeto Ginástica nas Quadras foi implantado  como uma ação que 

promove a integração entre a comunidade escolar e a sociedade civil que mora na 

vizinhança da escola. Durante três dias na semana (segundas, quartas e sextas), 

um profissional de educação física da Secretaria de Educação oferece aulas 

gratuitas de ginástica no pátio de CEF 410 Norte, geralmente durante noite, após os 

turno de aulas regulares do estudantes.  
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 
 

Processo de Ensino e de Aprendizagem 

A proposta avaliativa desta Instituição de Ensino supera a visão estática e 

classificatória do desempenho do aluno, resgatando a sua função diagnóstica, 

formativa, participativa, processual, contínua, multidisciplinar, cumulativa, 

abrangente e interdisciplinar, prevalecendo os aspectos qualitativos aos fatores 

quantitativos. Seu caráter inclusivo possibilita ao aluno ser sujeito ativo de todo o 

processo educativo, adquirindo confiança em si mesmo e sentindo-se estimulado a 

avançar. 

Conhecendo o aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial, o professor 

possui ferramentas suficientes para avaliá-lo. O caráter processual e contínuo da 

avaliação contribui com este conhecimento e com seu aperfeiçoamento, ajustando-a 

as circunstâncias. Sendo também integral, procura desenvolver no aluno uma visão 

global dos conhecimentos a serem desenvolvidos, possibilitando a abrangência das 

diversas áreas de interesse.  

No que se refere aos alunos ANEE’S e Transtornos Funcionais (TDAH, Dislexia, 

TPAC, Discalculia, Disgrafia, TC, TOC, ON) a avaliação deverá contemplar a 

adequação curricular proposta.  

O Professor utiliza a avaliação formativa da seguinte forma: 

-  50% para testes e provas, e 

- 50% para outras formas de avaliação, tais como: observação, trabalhos de 

pesquisa, seminários, dramatizações, entrevistas, auto-avaliação, portfólios, 

relatórios, entre outros.  

A recuperação para o aluno de baixo rendimento escolar acontece de forma 

paralela e contínua ao processo de ensino e de aprendizagem. 
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Os resultados bimestrais e finais de 6º, 7º, 8º e 9º ano são expressos por meio de 

notas, que variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A média final (MF) em 

cada componente curricular é obtida por meio da média aritmética das notas dos 

quatro bimestres letivos.                              

A promoção do aluno dá-se ao fim do ano letivo, sendo considerado aprovado o 

aluno que obtiver rendimento satisfatório atingindo os objetivos propostos e com 

média final igual ou superior a 5,0 (cinco). Também é necessária a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas trabalhadas no 

ano escolar, para a aprovação. Destacando que, de acordo com a diretrizes do 3º 

ciclo, no 6º e 8º anos não há retenção dos estudantes. A recuperação dos objetivos 

não alcançados é feita de forma processual e contínua no ano seguinte, dentro do 

mesmo bloco.  

Dependência e recuperação processual  

Acontece entre os blocos I e II (do 7º para o8 º ano). Nesse caso, a recuperação 

das aprendizagens nas disciplinas que o estudante não obteve aprovação acontece 

de forma paralela. Ao longo do período em que o discente cursa o bloco II, as 

aprendizagens não desenvolvidas suficientemente no bloco anterior vão sendo 

trabalhadas por meio de trabalhos e atividades que privilegiam o alcance dos 

objetivos fragilizados e a avaliação formativa do estudante. 

Avaliação Formativa 

É fundamental pois considera as diferentes formas de aprender do estudante, 

assim como uma gama mais ampla e menos conteudista de aprendizagens. 

Também, coloca o discente como ator principal no processo de ensino-

aprendizagem, possibilitado o desenvolvimento de uma consciência autoavaliativa 

no que diz respeito aos progressos alcançados e às fragilidades a superar.  

Reuniões de Pais 

Acontecem, vias de regra, bimestralmente. Momento dedicado a avaliação de 

desempenho dos estudantes por parte da família e educadores, principalmente. 

Também, nesse momento deve-se analisar, debater, reavaliar e planejar estratégias 
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a partir dos resultados obtidos por cada estudante no sentido recuperar fragilidades, 

objetivando o sucesso escolar e o desenvolvimento integral do estudante. 

As famílias também são convocadas a participar das atividades escolares em outros 

momentos como por exemplo nas semanas temáticas (Educação para a vida), 

eventos e convocações extraordinárias para apresentação de demandas e questões 

da comunidade como um todo.  

Conselho de Classe 

Acontece ao fim de cada bimestre e objetiva conhecer sistematicamente cada 

estudante e consequentemente cada turma. São discutidos indicadores críticos de 

desempenho geral do discente na escola relacionados à aprendizagem, 

participação, comportamento e responsabilidade. Após as devidas ponderações são 

sugeridas intervenções, encaminhamentos, atendimentos especiais, reunião com os 

pais, de acordo com as necessidades apresentadas pelo aluno. 
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10. ORGNIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA  

No CEF 410 Norte a implementação do currículo é feita sistematicamente a partir 

de uma avaliação coletiva, ainda na semana pedagógica que antecede o início de cada 

ano letivo, dos objetivos propostos no ano anterior bem como os resultados alcançados. 

Assim, as ações pedagógicas para o ano corrente são pensadas no sentido de atingir 

objetivos curriculares ainda não alcançados, além de recuperar as fragilidades 

observadas no ano anterior. Assim, é coletivamente que a interdisciplinaridade é 

pensada em nossa unidade escolar. Ao planejarmos as ações pedagógicas do ano 

também os conteúdos inerentes a cada componente curricular são pensados de forma a 

interagir amplamente com o máximo de componentes curriculares possíveis. Para tanto, 

as coordenações coletivas (geral e por área de afinidade) são fundamentais no trabalho 

pedagógico.  

Por outro lado, a interdisciplinaridade também é desenvolvida por meio dos 

projetos pedagógicos. No caso do CEF 410 Norte, a Festa Junina do Cerrado surge 

como único projeto interdisciplinar que movimenta toda a comunidade escolar. O bioma 

cerrado e as características socioculturais dos povos que o habitam configuram um eixo 

central que é perpassado pelos eixos transversais que norteiam nossas práticas 

pedagógicas (educação para a diversidade, cidadania e educação para os direitos 

humanos e educação para sustentabilidade).  

Assim, o projeto Festa Junina do Cerrado se propõe a atender uma necessidade 

de conscientização dos estudantes acerca de questões que afetam diretamente o meio 

ambiente no qual estão inseridos. Partindo de uma escala micro que envolve 

principalmente o espaço escolar e as redondezas (como a destinação do lixo que 

produzimos e as diferentes realidades sociais que compõem nossa comunidade, por 

exemplo) até chegar a uma escala macro, onde consideramos toda a cadeia de eventos 

que afetam diretamente a vida da população e o meio ambiente como racionamento de 

água, preservação da fauna e flora, ocupação irregular do solo, etc. Os estudantes são 

estimulados a pensar e se posicionar criticamente de modo a estabelecer relações de 

causa e consequência, além de repensar suas próprias ações. Desenvolvendo, dessa 

maneira, valores que acreditamos ser essenciais ao cidadão consciente de seus atos e 

do espaço em que vive.  
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Tanto no projeto Festa Junina do Cerrado como nas demais atividades 

pedagógicas, desenvolvidas em classe ou não, a relação da teoria com a prática é 

fundamental para a promoção de um aprendizado significativo para o estudante. Nesse 

sentido, nossas práticas valorizam a análise, a problematização, a reflexão e 

posicionamento crítico acerca dos conteúdos propostos a partir da relação com a própria 

realidade dos estudantes. Para tanto, sempre que possível, promovemos ações que 

extrapolam os muros da escola ou que trazem a realidade exterior para dentro de 

nossas salas. Atividades como visitas a museus, feiras, peças teatrais ou mesmo aulas 

em espaços públicos como praças e áreas verdes são exemplos disso.  

Também, na tentativa de reduzir defasagens de aprendizagens ou dificuldades 

apresentadas pelos estudantes, utilizamos o trabalho com projetos interventivos e 

reagrupamentos. Nesses casos, além dos professores, as demais equipes da escola 

(biblioteca, SOE, direção e coordenação) são acionadas a participar sempre que 

necessário. Como exemplo, o projeto “Hábito de ler, prazer em ler” foi criado após a 

identificação do alto grau de desinteresse pela leitura apresentado pelos estudantes. 

Assim, foram adotadas medidas como a transposição de algumas aulas de Língua 

Portuguesa para o espaço da biblioteca, visitas a bibliotecas de grande porte como a 

BCE/UnB ou a Biblioteca do IFB, figuram como ações que objetivam o estimulo à leitura. 

Além de trabalhos em que os estudantes devem apresentar suas releituras de textos 

literários a partir de formatos e gêneros diferentes do texto original.  

Ainda no intuito de tornar as aprendizagens mais significativas aos estudantes, a 

contextualização dos temas e conteúdos abordados em sala é fundamental pois 

relaciona a realidade dos jovens ao novo conhecimento que está sendo apresentado 

naquele momento. Para tanto, recorremos a utilização de textos, vídeos, músicas, 

imagens, entre outros suportes, que sejam atuais e dialoguem diretamente com 

discussões e interesses caros à sociedade civil e a comunidade escolar. 
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Organização curricular anual por componente  – 6º ano 

Língua Portuguesa  • Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a 
circunstâncias da situação comunicativa de que participam. 

• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes 
situações de participação social. 

• Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso a 
mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética. 

• Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de 
expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões. 

• Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, acesso, 
compreensão e uso de informações contidas nos textos. 

 
• Conhecer e analisar criticamente usos da língua como veículo de 

valores e preconceitos de classe, credo, gênero, procedência e ou 
etnia. 

• Desenvolver o letramento, utilizando o texto e sua diversidade no 
processo de construção de significados, assim como a expressão 
do pensamento. 

• Reconhecer e identificar principais diferenças tipológicas dos 
textos. 

• Identificar elementos que constituem os diversos gêneros orais ou 
escritos e produzi-los. 

• Reconhecer, identificar e refletir sobre a função das classes de 
palavras em diferentes textos. Reconhecer registros formal e 
informal, de acordo com as condições de produção/recepção de 
texto. 

• Explorar a sonoridade de palavras, com vistas à separação 
silábica e à tonicidade. 

Matemática  • Identificar conhecimentos matemáticos como meios de 
compreensão e conversão do mundo. 

• Estimular interesse, curiosidade, espírito de investigação e 
desenvolvimento da capacidade para resolver situações problema. 

• Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes 
campos e conhecimentos de outras áreas curriculares. 

• Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 
coletivamente na busca de soluções para problemas propostos. 

• Identificar aspectos consensuais, respeitando todas as 
diversidades, bem como todos os contextos sociais abordados por 
meio da Etnomatemática. 

• Reconhecer situações que podem ser descritas em linguagem 
matemática e serem capazes de aplicá-las. 

• Utilizar a Matemática Financeira como ferramenta para tomada de 
decisões no cotidiano. Resolver desafios e problemas que 
envolvam raciocínio lógico. 

• Compreender e realizar processos de cálculos mentais e escritos 
com operações no Conjunto de Números Naturais. 

• Conceituar frações e aplicá-las na resolução de problemas 
relacionando-as com números decimais e porcentagem. 
•Conhecer, compreender e aplicar conceitos básicos de geometria 
e estatística. 
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História  • Promover no aluno interesse por conhecimento histórico, 
desenvolvendo a capacidade de perceber a historicidade de 
elementos presentes em nossa sociedade. 

• Promover e capacitar no educando, potencialidades para a 
construção de seu conhecimento. 

• Compreender objetos e fatos históricos. 
• Comparar diversas teorias acerca do surgimento e 

desenvolvimento do ser humano na terra, bem como suas relações 
com o meio ambiente no período da pré-história. 

• Compreender a importância da arqueologia no estudo de diversas 
fontes históricas para a reconstituição do período: modo de vida no 
paleolítico e neolítico, e mudanças que a revolução agrícola trouxe 
para esses grupos humanos. 

• Identificar e diferenciar teorias da chegada dos primeiros grupos 
humanos no Continente Americano e no Brasil e identificar sítios 
arqueológicos e vestígios encontrados dos primeiros habitantes do 
Brasil e do Planalto Central História. 

• Identificar as principais características da civilização africana, 
conhecer os principais reinos e impérios e destacar suas 
características; enfatizar sua cultura reconhecendo a presença de 
uma arte refinada e original. 

• Compreender e apontar as principais características do processo 
de transição de comunidades primitivas estabelecendo relações 
com as transformações no tempo. A formação de primeiras 
cidades e surgimento de primeiras civilizações. 

• Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, 
em diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, 
econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e 
diferenças entre eles; reconhecer mudanças e permanências em 
vivências humanas, presentes em sua realidade e em outras 
comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; 
valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, 
reconhecendo-a como direito de povos e indivíduos como 
elemento de fortalecimento da democracia. 

• Caracterizar economia, sociedade e religião das primeiras 
civilizações; destacar a ação de seres humanos no aproveitamento 
das águas de rios e sua importância na construção de uma 
civilização. 

• Construir um conjunto de conhecimentos referentes a conceitos, 
procedimentos e atitudes relacionados à história e à importância 
de seu estudo, considerando evolução, conceitos e períodos para 
sua formação pessoal, com o objetivo de conhecer a África como 
surgimento da humanidade, bem como a importância de seu 
patrimônio étnico-cultural na construção da sociedade. 

Geografia  • Compreender a importância da ciência geográfica e seus 
conceitos, desenvolvendo a interpretação da Geografia relação da 
sociedade com a natureza, questões ambientais e interação com 
seu espaço de vivência. 

• Localizar a Terra no universo. 
• Entender e utilizar a cartografia identificando suas técnicas de 

localização e de orientação. 
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• Conhecer estrutura e dinâmica do planeta Terra. 

Ciências Naturais  • Compreender conceitos básicos de Ciências Naturais para melhor 
inter-relação de seres vivos com o ambiente, reconhecendo o ser 
humano como parte integrante da natureza e transformador do 
meio em que vive. 

• Compreender o universo e o planeta Terra, teorias sobre a origem 
da vida e condições necessárias para a vida na Terra, bem como a 
interação de seres vivos com água, ar e solo, entendendo a 
importância de ecossistemas, suas inter-relações e noções de 
sustentabilidade, assim como transformações do ambiente 
causadas por interferência humana e sua relação com o 
equilíbrio/desequilíbrio ambiental, identificando medidas de 
proteção e recuperação. 

• Aprimorar a cidadania ambiental em uma visão prospectiva, crítica 
e transformadora de desafios ambientais a serem enfrentados 
pelas atuais e futuras gerações. 

LEM – Inglês  • Sensibilizar-se para o estudo de LEM por meio de recursos lúdicos 
que auxiliem no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 
da competência estratégica. 

• Relacionar conteúdos linguísticos de LEM com a língua materna e 
identificar diferentes contextos de uso. 

• Compreender pequenos comandos do dia a dia e construir 
diálogos simples. 

• Compreender diferentes gêneros textuais. 
• Desenvolver as quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever) por 

meio de recortes comunicativos. 
• Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para compreensão de 

aspectos culturais e comunicativos da LEM. 
• Desenvolver vocabulário proposto e solicitado no contexto da aula 

ou de suas extensões, métodos de leitura e produção de texto. 
• Valorizar a identidade pessoal. 
• Manusear adequadamente o dicionário. 
• Compreender o termo sustentabilidade, estimulando o uso racional 

de bens e serviços ambientais. 

Artes  • Reconhecer, respeitar e valorizar no âmbito familiar, escolar e 
regional a diversidade cultural. 

• Localizar e analisar em produções artísticas o uso de elementos 
básicos da linguagem visual. 

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

• Indicar e conhecer produções visuais do/no Distrito Federal, e sua 
contribuição para a construção da identidade cultural. 

• Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem 
estética e comunicacional. 

• Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte 
rupestre brasileira e das demais manifestações artísticas ao longo 
da história. 

• Relacionar o estudo da arte da pré-história brasiliense a aspectos 
históricos e geográficos do DF. 

• Apreciar e entender as manifestações culturais de vários grupos 
étnico-raciais que compõem a nação brasileira em seu universo 
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pluricultural. 
• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das 

artes visuais, contextualizando-os em estilos/movimentos artísticos 
da Pré-história à Idade Média e utilizar as noções trabalhadas em 
suas produções artísticas. 

• Conhecer e valorizar a cultura visual local e global; fomentar a 
pluralidade cultural no espaço escolar. 

• Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e 
fruição da produção artística. 

• Despertar reflexão coletiva e debate. 
• Identificar, conhecer e utilizar os elementos da linguagem visual, a 

história da arte e os formadores da cultura brasileira, bem como 
reconhecer-se como sujeito de mudança de sua formação cultural. 

• Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem 
estética e comunicacional. 

• Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte 
rupestre brasileira e das demais 

• manifestações artísticas ao longo da história. Relacionar o estudo 
da arte da pré-história brasiliense a aspectos históricos e 
geográficos do DF. 

Educação Física  • Participar de atividades recreativas que possibilitem combinação 
de habilidades motoras básicas e introdução de habilidades 
motoras específicas. 

• Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e 
atividades rítmico-expressivas de forma orientada, recreativa e 
competitiva. 

• Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades às 
características da atividade. Resgatar brincadeiras e jogos, 
vivenciando-os para ampliação de oportunidades lúdicas. 

• Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a 
participação de todos em atividades propostas. 

• Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 
• Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 

recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado. 
• Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho em 

equipe. 
• Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, 

lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora 
(óculo-pedal e óculo-manual) 

• Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética 

• Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos, 
exercício do diálogo  

• Grupos Musculares (dorsais, lombares, abdominais, dos membros 
superiores e inferiores) 

• Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, 
repudiando qualquer espécie de discriminação e preconceito, 
reforçando conceitos de cidadania. 

• Perceber, respeitar e valorizar as diferenças individuais (gênero, 
etnias, orientações sexuais, classes sociais, biótipos, etc.), 
aproveitando situações de conflito como momentos de 
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aprendizagem e de valorização do diálogo. 
• Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade física 

que proporcionem benefícios à saúde. 
• Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 

estética corporal, analisando criticamente padrões divulgados pela 
mídia e evitando o consumismo e o preconceito. Conhecer noções 
básicas de higiene e alimentação voltadas para um estilo de vida 
saudável e sustentável. 

 

 

Organização curricular anual por componente  – 7º ano 

Língua Portuguesa  • Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las às 
circunstâncias da situação comunicativa de que participam. 

• Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não 
verbais, em diferentes situações de participação social. 

• Valorizar a leitura como fonte de informação, recorrendo a 
materiais escritos em função de diferentes objetivos. 

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 
pessoais, sendo capaz de expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e 
considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário. 

• Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão 
sobre a língua para expandir possibilidades de uso da linguagem e 
capacidade de análise crítica. 

• Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo 
de valores e preconceitos de classe, credo, gênero, procedência e 
ou etnia. 

• Identificar/analisar textos curtos produzidos com diferentes 
aspectos tipológicos em diferentes esferas. 

• Produzir gêneros narrativos, observando diferentes discursos 
narrativos, bem como o foco da pessoa do discurso. 

• Produzir gêneros orais e escritos expositivos e argumentativos 
mais curtos ligados a diferentes esferas. 

• Compreender relações de sujeito e verbo na oração e mostrar o 
papel desses termos na função referenciação. 

• Analisar diferentes discursos veiculados por meios de 
comunicação, considerando diversas tecnologias. 

• Desenvolver estratégias de leitura. 
• Localizar informações explícitas e implícitas em um texto 

Matemática  • Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes 
campos e conhecimentos de outras áreas curriculares. 

• Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 
coletivamente na busca de soluções para problemas propostos. 

• Reconhecer situações que podem ser descritas em linguagem 
matemática e capazes de aplicá-las. 

• Utilizar Matemática Financeira como ferramenta no cotidiano para 
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tomada de decisões. Resolver desafios e problemas que envolvam 
raciocínio lógico. 

• Raciocinar, expressar-se da linguagem matemática para a solução 
de problemas do cotidiano. 

• Raciocinar, expressar-se matematicamente e aplicar métodos 
matemáticos no que se refere operações com números inteiros, 
números racionais, equações e sistemas de equações com 
representação no plano cartesiano, proporcionalidade, 
conhecimentos geométricos e aritméticos, noções de estatística e 
matemática financeira, bem como suas aplicações na prática. 

• Estimular o pensamento lógico e a capacidade de abstração da 
linguagem matemática para a solução de problemas do cotidiano. 

• Compreender o significado de medidas, por meio de situações-
problema que expressam seu uso no contexto social e em outras 
áreas do conhecimento, possibilitando a comparação entre 
grandezas. 

História  • Promover no aluno interesse pelo conhecimento histórico, 
desenvolvendo a capacidade de perceber a historicidade de 
elementos presentes em nossa sociedade. 

• Identificar o surgimento de uma nova visão de mundo europeia, 
com reflexo no pensamento religioso, nas artes e no avanço 
científico, que favoreceu a expansão marítima europeia, 
transformando e ampliando relações comerciais durante a Idade 
Moderna. 

• Compreender o processo de formação do feudalismo na Europa 
Ocidental com base na combinação de elementos romanos e 
germânicos; caracterizar o feudalismo no plano social, econômico 
e cultural. 

• Caracterizar estruturas políticas da Idade Média, destacando 
formas descentralizadas de poder e posterior consolidação do 
poder absolutista; analisar a ruptura do pensamento medieval e a 
introdução do ideário renascentista como fator desencadeante da 
mentalidade moderna. 

• Evidenciar mudanças ocorridas na Europa a partir do século XI, 
relacionando inovações técnicas e crescimento populacional; 
compreender o revigoramento do comércio, das cidades e a 
formação da burguesia como processos interligados e caracterizar 
feiras, cidades e corporações medievais. 

• Caracterizar a doutrina luterana, debater sobre a reforma católica e 
a intolerância religiosa praticada por membros da Inquisição. 
Trabalhar o processo de formação de monarquias nacionais com 
ênfase na monarquia portuguesa; relacionar mudanças 
socioeconômicas a novas atitudes e ideias surgidas no 
Renascimento e trabalhar conceitos de renascimento, humanismo, 
mecenato, naturalismo, individualismo e antropocentrismo. 

• Relacionar a política mercantilista com o avanço para a 
colonização da América; identificar diferenças e semelhanças 
entre movimentos migratórios na América colonial e movimentos 
atuais. Comparar regimes de trabalho em colônias espanholas, 
inglesas e portuguesas. 

• Compreender a importância econômica e política da incorporação 
de áreas da América espanhola ao Brasil; 
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• Definir o papel das entradas e bandeiras para o alargamento de 
fronteiras. 

• Conhecer características fundamentais do Brasil em dimensões 
sociais, materiais e culturais como meio para construir 
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e 
sentimento de pertinência ao país. 

• Enfatizar o movimento barroco como identificador de uma arte 
nacional e estabelecer parâmetros entre cultura erudita e cultura 
popular. 

• Estabelecer relações entre sociedades açucareira e mineradora e 
apontar suas principais características. 

• Caracterizar estruturas políticas da Idade Média, destacando 
formas descentralizadas de poder e posterior consolidação do 
poder absolutista. 

• Conceituar o Iluminismo e conhecer as ideias e suas críticas às 
características políticas e culturais dos séculos XVII e XVIII; 
conhecer alguns dos principais pensadores e ideias que 
defendiam. 

• Compreender os fatores que levaram à Revolução Inglesa. 

Geografia  • Localizar e identificar o Brasil no Mundo. 
• Desenvolver conhecimento do espaço brasileiro, fatores que 

influenciam aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e 
ambientais, enfatizando diferenças regionais. 

Ciências Naturais  • Compreender a célula como unidade morfológica e fisiológica dos 
seres vivos 

• Identificar as principais características dos seres vivos em geral 
• Conhecer as principais hipóteses sobre a origem da vida 
• Compreender o pensamento evolutivo como integrador do 

conhecimento biológico. 
• Compreender a importância da biodiversidade 
• Conhecer as diferentes classes taxonômicas 
• Aprender o sistema binominal de nomenclatura das espécies 
• Caracterizar os organismos de acordo com o sistema de 

classificação em cinco reinos: 
• Monera, Protoctista, Fungi, Plantea e Animália. 
• Definir os vírus por sua estrutura e característica. 
• Compreender a reprodução dos vírus 
• Conhecer as principais viroses humanas, as formas de prevenção 

e os respectivos tratamentos. 

LEM – Inglês  • Compreender os fatores que levaram à Revolução Inglesa. 
• Comunicar-se de forma simples, em esferas de expressão oral e 

escrita, respondendo e fazendo perguntas, utilizando expressões 
usuais e familiares para apresentar-se, apresentar alguém, 
descrever atividades (como suas rotinas), lugares e pessoas. 

• Identificar e conhecer aspectos da cultura de países que falam a 
língua estudada. 

• Estabelecer relações entre datas comemorativas, eventos 
especiais e festivais do Brasil com os de outros países, enfocando 
aspectos socioculturais.  

• Relacionar conteúdos linguísticos do idioma estudado com a 
língua materna e identificar diferentes contextos de uso.  
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• Compreender diferentes gêneros textuais. 
• Compreender o vocabulário e expressões mais frequentes do dia a 

dia, de forma escrita ou verbal, utilizando uma série de frases e 
expressões para descrever em termos simples pessoas e lugares, 
condições de vida. 

• Comunicar-se de forma clara e coerente, mas ainda de forma 
simples, respondendo e fazendo perguntas, utilizando vocabulário 
e tempos verbais específicos e adequados a cada tópico. 

• Ler e compreender textos em diversos gêneros relacionados ao 
nível do estudante. 

• Ler e escrever textos curtos e simples, tais como e-mails, recados, 
cartões postais descrevendo lugares, cartas pessoais de convite e 
de agradecimento, relatos de acontecimentos passados e 
responder questionários. 

• Conhecer e usar a LEM como instrumento de acesso à 
informação. 

• Estimular o respeito a diferenças socioculturais. 
• Valorizar diversas composições familiares, a vida em comunidade 

e o meio ambiente. 

Artes  • Identificar e utilizar em produções artísticas elementos básicos da 
linguagem visual. 

• Conhecer, valorizar, respeitar espaços reservados à arte, 
reconhecer sua importância para a construção e preservação de 
bens artísticos e culturais brasileiros. 

• Apreciar manifestações artísticas ao longo da história da 
humanidade e suas influências e 

• contribuições como instrumento de transformação social. 
• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das 

artes visuais contextualizando-os em estilos/movimentos artísticos, 
do Renascimento ao Realismo. 

• Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio cultural brasileiro 
e de outros povos, posicionando-se de maneira crítica contra 
qualquer discriminação baseada em diversidade cultural, social, 
étnica, de gênero, crença, religião ou de qualquer natureza. 

• Conscientizar de maneira ampla questões e indagações sobre 
indivíduos em seu contexto social. 

• Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de expressões 
artísticas responsáveis pela formação da arte brasileira, além de 
identificar diversos artistas e suas características. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em 
diversas culturas, conhecendo, respeitando e observando sua 
constante mudança. 

• Entender a produção visual como produto cultural sujeito à análise 
e ao entendimento. 

• Compreender e reconhecer diferentes linguagens como forma de 
comunicação humana. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, 
entendimento e fruição da produção visual. 

• Compreender a influência de estilos/movimentos ocidentais do 
século XX sobre produções visuais Artes brasileiras. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das 
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artes visuais contextualizando-os nos movimentos artísticos do 
século XVIII ao XX. Desenvolver a compreensão da diversidade 
artística e cultural: -experimentar e conhecer materiais, 
instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte (Artes 
Visuais, Dança, Música, Artes Cênicas) em culturas diversas; 

• Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística 
pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e 
a de colegas; 

• Identificar, relacionar e compreender diferentes funções de arte, 
trabalho e produção de artistas; -pesquisar e saber organizar 
informações sobre arte em contato com artistas, obras de arte, 
fontes de comunicação e informação. 

• Conhecer e valorizar manifestações culturais afro-brasileiras e 
indígenas na cultura brasileira. 

• Conhecer elementos da linguagem visual relacionando-os à 
história da arte e às imagens cotidianas. 

• (Re)conhecer a importância do diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento, reforçando a importância da Arte na formação da 
sociedade por meio de estilos/movimentos artísticos e culturais, 
bem como identificá-los dentro do contexto histórico vigente. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das 
artes visuais contextualizando-os nos movimentos artísticos do 
século XVIII ao XX. 

• Desenvolver a compreensão da diversidade artística e cultural: -
experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos 
artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música, Artes 
Cênicas) em culturas diversas; -construir uma relação de 
autoconfiança com a produção. 

Educação Física  • Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação 
de habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades 
motoras específicas. 

• Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades às 
características da atividade. Criar, recriar e resgatar brincadeiras e 
jogos vivenciando-os para ampliação de oportunidades lúdicas. 

• Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 
• Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 

recreativas ou cooperativas desvinculadas de resultado. 
• Valorizar o outro como agente formador, parte integrante do 

processo de aprendizagem. Compreender de forma saudável a 
disputa como elemento inerente à competição e não como atitude 
de rivalidade frente aos demais. 

• Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre 
musculaturas diretamente relacionadas ao equilíbrio corporal. 

• Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, 
repudiando qualquer espécie de discriminação e preconceito, 
reforçando conceitos de cidadania. 

• Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, 
etnias, orientações sexuais, classes sociais, biótipos, etc.), 
aproveitando situações de conflito como momentos de 
aprendizagem e valorização do diálogo. 

• Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas corporais 
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que possibilitem novas aprendizagens de movimentos e 
expressões. 

• Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltadas para 
um estilo de vida saudável e sustentável. 

• Conhecer funções orgânicas relacionadas com a atividade. 

 

 

Organização curricular anual por componente  – 8º ano 

Língua Portuguesa  • Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em 
aquisição de saberes. 

• Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo. 
• Apropriar-se de conhecimentos interdisciplinares e aplicá-los na 

produção dos mais variados discursos. 
• Analisar e refletir sobre a língua e sua diversidade em diferentes 

situações comunicativas. 
• Identificar e analisar gêneros de diferentes constituições 

tipológicas (narrar, descrever, expor, argumentar e prescrever) em 
diferentes esferas (escolar, jornalística, televisiva, literária). 

• Produzir textos narrativos não lineares, expositivos, 
argumentativos e prescritivos-injuntivos. 

• Compreender a relação de sujeito e verbos para estruturação 
sintática, bem como questões decorrentes de diferentes formas de 
estruturação. 

• Incentivar o aluno a ouvir, transmitir e debater ideias de maneira 
organizada. 

• Analisar diferentes discursos veiculados por meios de 
comunicação, considerando as diversas tecnologias. 

• Localizar informações explícitas e implícitas em um texto. 
• Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros, com relação a 

conteúdo e forma. 
• Desenvolver argumentos e apresentar posicionamento crítico com 

relação a ideias apresentadas em diversos textos. 
• Reconhecer o valor expressivo de recursos linguísticos e 

paralinguísticos e o efeito de sentido gerado por eles. 
• Ampliar o repertório de leitura. 
• Aumentar e aprofundar esquemas cognitivos pela ampliação do 

léxico e de suas respectivas redes semânticas. 

Matemática  • Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes 
campos e conhecimentos de outras áreas curriculares. 

• Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 
coletivamente na busca de soluções para problemas propostos. 

• Identificar aspectos consensuais, respeitando todas as 
diversidades, bem como todos os contextos sociais abordados 
pela Etnomatemática. 

• Reconhecer situações que podem ser descritas em linguagem 
matemática e capazes de aplicálas. 
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• Utilizar Matemática Financeira como ferramenta no cotidiano para 
tomada de decisões. 

• Resolver desafios e problemas que envolvam raciocínio lógico. 
• Raciocinar, expressar-se matematicamente e aplicar métodos 

matemáticos no que se refere a (operações com números reais, 
monômios e polinômios, equações e sistemas de equações, 
representações no plano cartesiano, conhecimentos geométricos e 
aritméticos, noções de estatística e educação financeira), bem 
como suas aplicações práticas. 

• Estimular o pensamento lógico e a capacidade de abstração da 
linguagem matemática para a solução de problemas do cotidiano. 

História  • Promover no aluno interesse pelo conhecimento histórico, 
desenvolvendo a capacidade de perceber a historicidade de 
elementos presentes em nossa sociedade. 

• Promover e capacitar no educando, potencialidades para a 
construção de seu conhecimento Perceber a importância do 
movimento de ideias conhecido por iluminismo para compreender 
a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. 
Relacionar com lutas pela liberdade na época colonial, mobilizar 
conceitos revolucionários de liberdade e igualdade para refletir 
sobre a sociedade brasileira na atualidade. 

• Relacionar a crise do sistema colonial com transformações 
mundiais decorrentes da Revolução Industrial e da expansão da 
França napoleônica. 

• Identificar a quebra de pacto colonial como início do processo de 
independência e apontar causas e consequências econômicas, 
sociais e políticas da transferência da corte portuguesa para o 
Brasil; situar a Inglaterra como principal beneficiária da abertura 
dos portos brasileiros às nações amigas. 

• Entender como ocorreu a independência do Brasil, bem como 
mudanças e permanências advindas desse processo; relacionar 
com o processo de independência das demais colônias latino-
americanas, identificando seus limites; 

• Compreender que a dependência e a fragilidade econômica de 
países latino-americanos estão relacionadas com o processo de 
colonização e de organização desses Estados; situar o Brasil no 
contexto de alianças políticas e econômicas da América Latina, na 
atualidade. 

• Caracterizar Estado, nação, diferentes sistemas políticos e formas 
de governo; apontar suas diferenças e semelhanças; considerar a 
importância da elaboração de uma Constituição para organização 
política de um país e discutir sobre o real alcance de normas 
constitucionais diante da atualidade brasileira. 

• Contextualizar o processo de formação do Estado brasileiro 
durante o império; apontar principais aspectos e contexto de 
assembleias constituintes de 1923 e 1924; traçar panorama de 
dificuldades econômicas e sociais brasileiras do Primeiro Reinado. 
•Relacionar as chamadas revoltas regenciais a embates políticos, 
econômicos e sociais do período e suas consequências. 

• Descrever características do sistema político brasileiro do século 
XIX. 
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• Caracterizar economia cafeeira da segunda metade do século XIX; 
identificar semelhanças e permanências com a cultura canavieira; 
apontar condições favoráveis para o surto industrial do século XIX 
no Brasil e relacionar transformações da sociedade brasileira e da 
industrialização com a lavoura cafeeira. 

• Caracterizar aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do 
Segundo Reinado bem como o processo de crise da monarquia no 
Brasil, detectando principais fatores que contribuíram para a 
Proclamação da República. 

• Identificar mudanças de mentalidade e de interesses em torno da 
questão da escravidão; analisar o processo de crise da monarquia 
no Brasil, detectando principais fatores que contribuíram para a 
Proclamação da República. Descrever transformações em 
relações de trabalho a partir do século XIX; contrastar o trabalho 
escravo com o trabalho livre e comparar condições do trabalhador 
ao final do século XIX com o da atualidade 

Geografia  • Localizar e identificar os continentes americano e africano no 
mundo. 

• Compreender o processo histórico de dependência econômico-
político-cultural da América e da Geografia África na construção do 
mundo globalizado. 

• Conhecer aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, 
sociais e econômicos do continente americano. 

• Conhecer aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, 
sociais e econômicos do continente africano 

Ciências Naturais  • Compreender conceitos básicos de Ciências Naturais para melhor 
inter-relação de seres vivos com o ambiente, reconhecendo o ser 
humano como parte integrante da natureza e transformador do 
meio em que vive. 

• Compreender o universo e o planeta Terra, teorias sobre a origem 
da vida e condições necessárias para a vida na Terra, bem como a 
interação de seres vivos com água, ar e solo, entendendo a 
importância de ecossistemas, suas inter-relações e noções de 
sustentabilidade, assim como transformações do ambiente 
causadas por interferência humana e sua relação com o 
equilíbrio/desequilíbrio ambiental, identificando medidas de 
proteção e recuperação. 

• Aprimorar a cidadania ambiental em uma visão prospectiva, crítica 
e transformadora de desafios ambientais a serem enfrentados 
pelas atuais e futuras gerações. 

LEM – Inglês  • Comunicar-se de forma clara e coerente, em modalidade escrita 
ou oral, com certa espontaneidade, em assuntos corriqueiros como 
família, trabalho, lazer e outros, argumentando e questionando 
conceitos e suposições. 

• Identificar e conhecer a cultura de países que falam a LEM. 
• Conhecer locais de interesse cultural, artístico e ambiental que se 

tornaram referências mundiais. 
• Relacionar conteúdos linguísticos da LEM com a língua materna e 

identificar diferentes contextos de uso. 
• Diferenciar tempos de ações em discursos orais e escritos. 
• Compreender diferentes gêneros textuais 
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• Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. 
• Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para compreensão de 

aspectos culturais e comunicativos da LEM. 
• Desenvolver o vocabulário proposto, métodos de leitura e 

produção de texto. 
• Reconhecer a presença da LEM no cotidiano. 
• Usar a LEM como instrumento de acesso à informação. 

Artes  • Compreender a arte como fato histórico contextualizado em 
diversas culturas, conhecendo, 

• respeitando e observando sua constante mudança. •Entender a 
produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao 
entendimento. 

• Compreender e reconhecer diferentes linguagens como forma de 
comunicação humana. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, 
entendimento e fruição da produção visual. 

• Compreender a influência de estilos/movimentos ocidentais do 
século XX sobre produções visuais brasileiras. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das 
artes visuais contextualizando-os nos movimentos artísticos do 
século XVIII ao XX. 

• Desenvolver a compreensão da diversidade artística e cultural: -
experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos 
artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música, Artes 
Cênicas) em culturas diversas; -construir uma relação de 
autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento 
estético, respeitando a própria produção e a de colegas; -
identificar, relacionar e compreender diferentes funções de arte, 
trabalho e produção de artistas; -pesquisar e saber organizar 
informações sobre arte em contato com artistas, obras de arte, 
fontes de comunicação e informação. 

• Conhecer e valorizar manifestações culturais afro-brasileiras e 
indígenas na cultura brasileira. 

• Conhecer elementos da linguagem visual relacionando-os à 
história da arte e às imagens cotidianas. 

• (Re)conhecer a importância do diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento, reforçando a importância da Arte na formação da 
sociedade por meio de estilos/movimentos artísticos e culturais, 
bem como identificá-los dentro do contexto histórico vigente. 

Educação Física  • Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas utilizadas 
em diversas modalidades esportivas, ginásticas e atividades 
rítmico-expressivas. 

• Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a jogos, 
lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas. 

• Participar da organização de campeonatos, gincanas e outros 
eventos em âmbito escolar. 

• Compreender processos histórico-sociais relacionados a 
brincadeiras, jogos, lutas, esportes, 

• atividades rítmicoexpressivas e ginásticas. 
• Vivenciar danças folclóricas e regionais compreendendo seu 

contexto sociocultural. 
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• Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura afro-
brasileira e indígena por meio de sua expressividade corporal. 

• Identificar e analisar a postura corporal adequada, evitando 
situações prejudiciais nas ações do cotidiano. 

• Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre 
musculaturas diretamente 

• Educação física relacionadas ao equilíbrio corporal. 
• Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de 

atividade física que proporcionem benefícios à saúde. 
• Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 

estética corporal, analisando criticamente padrões divulgados pela 
mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

• Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho em 
equipe. 

• Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas corporais 
que possibilitem novas 

• aprendizagens de movimentos e expressões. 
• Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 
• Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 

(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro). 
• Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades 

rítmico-expressivas com o 
• desenvolvimento das capacidades físicas e elementos 

psicomotores. 
• Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o 

autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e limitações 
através de atividades rítmicas, expressivas e esportivas. 

• Compreender a disputa como um elemento da competição e não 
como uma atitude de rivalidade frente aos demais, reconhecendo o 
desempenho do outro como base para a própria evolução. 

• Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, 
repudiando qualquer espécie de discriminação e preconceito, 
reforçando os conceitos de cidadania. 

• Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas 

• desvinculadas do resultado. 
• Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, 

etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, etc.), 
aproveitando situações de conflito como momentos de 
aprendizagem e valorização do diálogo. 

• Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e danças 
vivenciando-os para ampliação de oportunidades motoras. 

• Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades às 
características da atividade. 

• Conhecer noções básicas de nutrição associadas a um estilo de 
vida saudável. 

• Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de 
atividade física que proporcione benefícios à saúde. 

• Estabelecer a relação entre funções orgânicas e a atividade física. 
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Organização curricular anual por componente  – 9º ano 

Língua Portuguesa  • Reconhecer a relevância da prática cidadã e humanista em 
aquisição de saberes. 

• Valorizar a leitura como elemento do processo comunicativo. 
• Apropriar-se de conhecimentos interdisciplinares e aplicá-los na 

produção dos mais variados discursos. 
• Analisar e refletir sobre a língua e sua diversidade em diferentes 

situações comunicativas. 
• Identificar e analisar gêneros de diferentes constituições 

tipológicas (narrar, descrever, expor, argumentar e prescrever) em 
diferentes esferas (escolar, jornalística, televisiva, literária). 

• Produzir textos narrativos não lineares, expositivos, 
argumentativos e prescritivos-injuntivos. 

• Compreender a relação de sujeito e verbos para estruturação 
sintática, bem como questões decorrentes de diferentes formas de 
estruturação. 

• Incentivar o aluno a ouvir, transmitir e debater ideias de maneira 
organizada. 

• Analisar diferentes discursos veiculados por meios de 
comunicação, considerando as diversas tecnologias. 

• Localizar informações explícitas e implícitas em um texto. 
• Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros, com relação a 

conteúdo e forma. 
• Desenvolver argumentos e apresentar posicionamento crítico com 

relação a ideias apresentadas em diversos textos. 
• Reconhecer o valor expressivo de recursos linguísticos e 

paralinguísticos e o efeito de sentido gerado por eles. 
• Ampliar o repertório de leitura. 
• Aumentar e aprofundar esquemas cognitivos pela ampliação do 

léxico e de suas respectivas redes semânticas. 

Matemática  • Estabelecer relações entre temas matemáticos com diferentes 
campos e conhecimentos de outras áreas curriculares. 

• Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 
coletivamente na busca de soluções para problemas propostos. 

• Identificar aspectos consensuais, respeitando diversidades, bem 
como contextos sociais abordados pela Etnomatemática. 

• Reconhecer situações que podem ser descritas em linguagem 
matemática e ser capazes de aplicá-las. 

• Utilizar Matemática Financeira como ferramenta no cotidiano para 
tomada de decisões. 

História  • Conhecer e respeita o modo devida de diferentes grupos sociais, 
em diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais, 
econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e 
diferenças entre eles; reconhecer mudanças e permanências nas 
vivências humanas, presentes em sua realidade e em outras 
comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; 
valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, 
reconhecendo-a como um direito de povos e História indivíduos e 
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como um elemento de fortalecimento da democracia. 
• Promover no aluno o interesse pelo conhecimento histórico, 

desenvolvendo a capacidade de perceber a historicidade de 
elementos presentes em nossa sociedade. 

• Promover e capacitar no educando, potencialidades para a 
construção de seu conhecimento. 

• Compreender o processo de expansão e dominação imperialista 
no século XIX, como um novo colonialismo e apontar seu 
desdobramento para a América Latina. 

• Indicar formas de resistência e organização de operários do início 
do século XX e da atualidade. 

• Relacioná-las com concorrentes ideológicas do respectivo 
momento histórico. 

• Descrever a partilha do continente africano e asiático dentro do 
contexto de imperialismo. Perceber a diversidade cultural, histórica 
e social que caracterizava os povos que habitavam África e a Ásia 
no século XIX. 

• Analisar a Primeira Guerra Mundial e suas consequências para o 
Brasil. 

• Caracterizar a Revolução Russa e principais teorias socialistas 
difundidas pelo movimento operário no mundo. 

• Caracterizar o regime republicano federalista brasileiro; apontar 
semelhanças e diferenças entre Monarquia e República; identificar 
pontos fundamentais da Constituição de 1891 e compará-la à 
Constituição de 1824. 

• Compreender sistema de dominação oligárquica, efetivado através 
de coronelismo, política de governadores e política do café com 
leite; identificar permanências dessas práticas políticas na 
atualidade. 

• Apontar razões e origens de movimentos populares rurais e 
urbanos do período, traçando paralelo com movimentos populares 
da atualidade. 

• Analisar o caráter da religiosidade popular no Brasil; descrever seu 
aspecto histórico e suas influências culturais; mostrar que, ao 
longo da história, polêmicas, conflitos, diferenças e afinidades 
entre indivíduos e nações ganharam caráter religioso ou místico. 

• Analisar crise do capitalismo liberal, surgimento de sistemas 
totalitários na Europa e políticas intervencionistas na economia. 
Explicar as principais cisões de ordem oligárquica brasileira; 
analisar motivos de seu esgotamento e relacioná-los com fatores 
que conduziram à crise de 1929 e ao movimento revolucionário de 
1930. 

• Identificar origens de novos grupos sociais essencialmente 
urbanos; relacionar a busca de uma identidade nacional com 
movimentos culturais da década de 1920; contextualizar o papel 
da mulher na sociedade do século XX; descrever a situação do 
negro na sociedade brasileira após a abolição. 

• Caracterizar em períodos do governo Vargas trabalhismo, 
nacionalismo e autoritarismo. 

• Compreender a Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto de 
expansionismo nazista; analisar impacto e consequências desse 
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grande conflito sob aspectos sociais, éticos e culturais; explicar o 
imperialismo norte- americano e suas consequências para o Brasil 
e América Latina. 

• Compreender o mundo pós-guerra; analisar o surgimento de novas 
organizações políticas mundiais no contexto conhecido como 
“Guerra Fria”; relacionar essas novas organizações com a 
bipartição de eixos políticos, seus conflitos e alinhamentos; 
descrever impacto do avanço tecnológico e científico em relações 
de trabalho e de comportamento, das sociedades no período. 

• Relacionar industrialização brasileira, abertura para o capital 
estrangeiro a partir da década de 1950, com o processo de 
urbanização e consequente êxodo rural; avaliar a importância da 
criação de Brasília, nesse contexto, como fator de 
desenvolvimento, urbanização e integração do Centro-Oeste do 
país. 

• Identificar características de governos populistas no Brasil de 1945 
a 1964 e comparar com práticas políticas da atualidade; 
compreender a estrutura democrática do período e razões de sua 
queda em 1964. 

• Descrever principais movimentos culturais da década de 1960, no 
mundo e no Brasil; analisar suas influências na atualidade, 
identificando permanências e diferenças. 

• Interpretar o contexto histórico de experiências autoritárias da 
América Latina; analisar a instauração de regime militar no Brasil e 
na América Latina, calcado na supressão de direitos políticos e 
civis e no intervencionismo estatal na economia; identificar 
importância da liberdade de expressão e de garantias individuais 
do cidadão como fundamentos da sociedade democrática. 

• Compreender a participação de movimentos sociais no processo 
de redemocratização da América Latina, dando ênfase à “Nova 
República” brasileira com a culminância da promulgação da 
Constituição de 1988. 

• Identificar reivindicações de grupos minoritários; analisar a 
temática indígena e negra na atualidade; discutir a situação do 
adolescente, analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente 
como regulamentador da questão. 

• Caracterizar a queda de sistemas socialistas da Europa do Leste, 
relacionando com o processo de globalização. 

Geografia  • Localizar e identificar os continentes: Europa, Ásia, Oceania e 
Antártida. 

• Compreender o processo de desenvolvimento industrial, a 
revolução tecnológica e sua influência no mundo globalizado. 

• Conhecer e analisar aspectos físicos, ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos do continente europeu. 

• Conhecer aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, 
sociais e econômicos do continente asiático. 

• Conhecer aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, 
sociais e econômicos da Oceania. 

Ciências Naturais  • Compreender os conceitos básicos de Ciências Naturais para uma 
melhor inter-relação dos seres vivos com o ambiente, 
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reconhecendo o ser humano como parte integrante da natureza e 
transformador do meio em que vive. 

• Compreender os conceitos básicos de química e de física a partir 
de suas aplicabilidades no cotidiano. 

• Aprimorar a cidadania ambiental em uma visão prospectiva, crítica 
e transformadora de desafios ambientais a serem enfrentados 
pelas atuais e futuras gerações. 

LEM – Inglês  • Compreender discursos e conferências mais longas, seguindo uma 
argumentação complexa de assuntos do cotidiano extraídos de 
sites, jornais, revistas, seriados de TV, vídeos e filmes originais, 
interagindo de forma clara e coerente, em modalidade escrita e 
oral, em assuntos corriqueiros como família, trabalho, lazer e de 
interesse pessoal, argumentando e questionando conceitos e 
suposições. 

• Identificar e conhecer textos literários em LEM. 
• Reconhecer a existência de variedades linguísticas em países 

onde a LEM é falada. 
• Relacionar conteúdos linguísticos com a língua materna e 

identificar diferentes contextos de uso. 
• Compreender diferentes gêneros textuais. 
• Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. 
• Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para compreensão de 

aspectos culturais e comunicativos da LEM. 
• Desenvolver vocabulário proposto e solicitado por estudantes, 

métodos de leitura e produção de texto. 
• Conhecer e usar a LEM como instrumento de acesso à formação. 
• Estimular o respeito às diferenças socioculturais. 
• Valorizar diversas composições familiares e a vida em 

comunidade. 
• Manusear adequadamente o dicionário. 
• Compreender o termo sustentabilidade, estimulando o uso racional 

de bens e serviços ambientais. 
• Compreender diferenças ideológicas e políticas entre países onde 

a LEM é falada. 

Artes  • Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em 
espaço bidimensional e tridimensional em diferentes possibilidades 
expressivas.  

• Identificar profissões que envolvem o universo artístico. 
• Reconhecer influências da ciência e da tecnologia sobre 

produções visuais do século XX. 
• Reconhecer diferentes tipos de obra de arte e suas características 

próprias, e compreender tendências artísticas do século XX. 
• Compreender manifestações artísticas em diversos continentes e 

sua influência na arte realizada no Brasil. 
• Perceber desdobramentos no cenário mundial de novas 

tecnologias digitais relacionadas à arte. 
• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos de 

artes visuais, contextualizando-os em movimentos artísticos do 
século XX até os dias atuais. 

• Desenvolver um pensamento reflexivo sobre a realidade a partir da 
análise crítica, da pesquisa e Artes investigação do objeto artístico 
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contextualizado. 
• Compreender o universo poético da linguagem visual. 

Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma 
atitude de busca pessoal e ou coletiva, articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão 
ao realizar e fruir produções artísticas. 

• Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística 
pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e 
a dos colega. 

• Relacionar os elementos da linguagem visual às produções 
históricas e imagens cotidianas. 

• Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos 
artísticos diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), 
de modo que os utilize nos trabalhos pessoais, identifique-os e 
interprete-os na apreciação e contextualizá-los culturalmente. 

• Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a cultura 
produzida pela humanidade; respeite e valorizar a diversidade 
cultural e perceber a arte como linguagem expressiva estética e 
comunicacional. 

Educação Física  • Conhecer e vivenciar técnicas e ou táticas relativas a jogos, lutas, 
e esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas. 

• Compreender os processos histórico-sociais relacionados a 
brincadeiras, jogos, lutas, esportes, atividades rítmico-expressivas 
e ginásticas. 

• Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo 
(goleiro, defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro). 

• Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades inerentes a jogos, 
esportes, lutas, ginásticas e atividades rítmico-expressivas. 

• Vivenciar exercícios de alongamento, conscientizando-se sobre 
musculaturas diretamente 

• relacionadas ao equilíbrio corporal. 
• Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de 

atividade física que proporcione benefícios à saúde. 
• Conhecer conceitos básicos de primeiros socorros. 
• Vivenciar e valorizar a consciência Corporal, permitindo o 

autoconhecimento, reconhecendo 
• capacidades e limitações através de atividades rítmicas, 

expressivas e esportivas. 
• Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e 

estética corporal, analisando criticamente padrões divulgados pela 
mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

• Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e danças, 
vivenciando-as para ampliação de oportunidades motoras. 

• Participar de práticas corporais, adaptando suas capacidades às 
características da atividade. 

• Compreender criticamente condições de trabalho ligadas ao 
mundo profissional relativo às atividades físicas. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POL ÍTICO 

PEDAGÓGICO 

Dimensão Pedagógica  

Objetivo Meta Ações 
Responsáv

el 

Cronogram

a 
Avaliação 

Promover a 
redução de 
fragilidades 
de 
aprendizagen
s dos 
estudantes no 
que diz 
respeito, 
principalment
e, a Língua 
Portuguesa e 
Matemática.  

Melhorar em 

50% os índices 

referentes a 

habilidades de 

leitura e 

interpretação 

textual.  

Projetos 

interventivos 

que foquem no 

desenvolviment

o dos 

letramentos e 

na recuperação 

de conteúdos. 

Professores 

Coordenaçã

o 

Equipe 

gestora 

2º, 3º e 4º 

bimestre. 

Bimestralmente, 

por meio das 

avaliações 

externas de 

acompanhament

o de 

aprendizagens e 

avaliações 

internas.  

Incentivar 

abordagens 

que 

privilegiem os 

eixos 

transversais a 

partir do 

planejamento 

curricular 

individual dos 

professores. 

Ampliar em 

50% a 

abordagem de 

temáticas de 

grande 

interesse 

social, 

contextualizand

o e 

incentivando o 

pensamento 

crítico dos 

estudantes. 

Fortalecimento 

dos espaços de 

coordenação 

como espaços 

de estudos 

coletivos e 

produção de 

material e 

metodologias.  

Coordenaçã

o  

Equipe 

gestora. 

1º ao 4º 

bimestre.  

Questionários 

aplicados aos 

estudantes.  

Tornar 

frequente os 

debates 

relativos a 

questões do 

Projeto 

Político 

Pedagógico 

Aumentar em 

80% a 

participação da 

comunidade 

escolar na 

construção do 

projeto.  

Dinamizar a 

coleta de dados 

por meio de 

suportes 

eletrônicos e 

web. Usar os 

dados no 

embasamento 

de novas 

propostas.  

Coordenaçã

o e equipe 

gestora 

2ºe 4º 

bimestre 

Reuniões entre 

os responsáveis 

pela construção 

do PPP. 
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Dimensão Participativa  

Objetivo  Meta Ações  Responsável  Cronograma  Avaliação  

Fortalecer a gestão 

democrática 

Ampliar em 

80% a 

participação 

de 

estudantes, 

professores 

e familiares 

na gestão 

escolar; 

Ampliação 

do número 

de reuniões, 

questionários 

e enquetes.  

Equipe 

Gestora 

1º, 2º, 3º e 4º 

bimestre. 

Por meio de 

questionários, 

reuniões e 

observações.  

 

 

 

Resultados Educacionais  

Objetivo  Meta Ações  Responsável  Cronograma  Avaliação  

Melhorar o 

desempenho da 

escola no IDEB 

Aumentar 

em pelo 

menos 

25% a 

nota de 

2017. 

Projetos 

interventivos 

de 

recuperação 

de 

aprendizagens 

defasadas.  

Coordenação e 

equipe gestora 

1º, 2º, 3º e 4º 

bimestre 

Resultado 

obtido na 

Prova Brasil.  

Reduzir o número 

de estudantes em 

progressão 

continuada.  

Baixar o 

índice de 

progressão 

continuada 

em pelo 

menos 

50% por 

turma. 

Investir em 

ações 

pedagógicas 

que foquem 

nas 

fragilidades, 

bem como 

diversificar as 

formas 

avaliativas.  

Professores, 

coordenação e 

equipe gestora. 

1º, 2º, 3º e 4º 

bimestre 

Resultados 

do 

desempenho 

bimestral e 

avaliações 

externas. 
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Dimensão de Pessoas  

Objetivo  Meta Ações  Responsável  Cronograma  Avaliação  

Ampliar as 

formas de 

comunicação 

entre a escola 

e a 

comunidade 

escolar.  

Melhorar em 

80% o transito 

de 

informações, 

tornando a 

comunidade 

mais engajada 

no cotidiano 

escolar. 

Reativação do 

blog escolar, 

criação de 

listas de 

transmissão 

no whatsapp. 

Equipe 

Gestora 

1º, 2º, 3º e 4º 

bimestre. 

Questionários 

a serem 

respondidos 

por 

estudantes, 

familiares e 

professores.  

 

Dimensão Financeira  e Administrativa  

Objetivo  Meta Ações  Responsável  Cronograma  Avaliação  

Ampliar a 

participação 

da 

comunidade 

nas decisões 

administrativas 

e financeiras. 

Aumentar em 

50% a 

participação 

de 

representantes 

de todos os 

segmentos  

Programar 

reuniões, 

criação de 

grupos de 

interação via 

whatsapp.  

Equipe Gestora 1º, 2º, 3º e 4º 

bimestre. 

Questionários 

a serem 

respondidos 

por 

estudantes, 

familiares e 

professores.  

Ampliar acervo 

de 

equipamentos 

eletrônicos 

(áudio-visual) 

Aquisição de 

um bom 

sistema de 

som. 

Realização 

de eventos 

abertos ao 

público, rifas 

e bingos. 

Equipe Gestora 2º, 3º e 4º 

bimestre. 

Reuniões 

posteriores ao 

evento.  
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

O acompanhamento, assim como a avaliação, dos processos e ações 

relacionadas à execução e implementação do projeto político pedagógico será feito 

ao longo do ano. Inicialmente, por meio de reuniões bimestrais com a participação 

de todos os membros da comunidade (estudantes, familiares e professores),  

também, por meio de questionários de opinião, caixas de sugestões e espaços on-

line.  
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

Projeto Leitura: hábito e prazer em ler 

Local:  Biblioteca Machado de Assis 

Responsável:  Professora Simara (Língua Portuguesa)  

Apresentação 

O projeto em questão surgiu a partir da verificação de um alto índice de 

desinteresse do jovens estudantes pelo hábito da leitura e o pouco contato com 

livros e espaços como bibliotecas.  

Justificativa 

Diante da cada vez mais crescente expansão tecnológica, temos notado cada vez 

menos interesse por parte dos estudantes na leitura de livros literários. Também, a 

biblioteca e seu acervo tem se configurado apenas como um espaço para reuniões 

e pesquisas feitas on-line (nos smartphones). Assim, o hábito de ler materiais 

impressos, livros, revistas, etc, tem sido deixado de lado pelos estudantes.  

Público-alvo:  Estudantes do ensino fundamental 1º e 2º ciclo.  

Período de realização do projeto:  bimestralmente  

Objetivo geral 

Promover o hábito da leitura de livros, revistas e demais materiais impressos. Além 

de incentivar os estudantes a utilizarem o espaço da biblioteca escolar.  

Metodologia 

Algumas aulas de língua português, a escolha da professora de acordo com o 

planejamento, serão ministradas dentro do espaço da biblioteca. Os alunos poderão 

circular entre o espaço, escolher livros e demais materiais de leitura para ler durante 

a aula e após, em outros espaços da biblioteca.  

Atividadades previstas:  visita à Biblioteca Central da Universidade de Brasília – 2º 

bimestre.  

Acompanhamento e avaliação: ao final do projeto por meio de formulários de 
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sugestão/opinião.  

Festa Junina do Cerrado 

Local:  Pátio do CEF  Norte 

Responsável:  Equipe Gestora e Coordenação Pedagógica  

Apresentação 

O projeto surgiu a partir de uma necessidade de dar uma aplicação pedagógica a 

um evento que já acontece anualmente em nossa instituição.   

Justificativa 

Partindo da tradicional festa junina que já acontece anualmente, tomamos o cerrado 

como tema central. Tal escolha foi feita considerando a importância desse bioma 

para todo o meio ambiente brasileiro, além da localização central que Brasília ocupa 

no território do centro-oeste. Também, há que se considerar a riqueza da fauna e 

flora, além das mais diversas manifestações culturais que expõem a diversidade 

centroestina.   

Público-alvo:  Estudantes do ensino fundamental 1º e 2º ciclo.  

Período de realização do projeto:  1º e 2º bimestre  

Objetivo geral 

Promover atividades que levem os estudantes a pensar sobre as questões ligadas 

ao bioma cerrado. Considerando a sustentabilidade e a diversidade como eixos 

transversais, os professores levam para as aulas textos, vídeos, pesquisas, etc, que 

dão um panorama da importância do cerrado para todo o ecossistema brasileiro. 

Também, procura-se valorizar as formas de expressões culturais e histórias dos 

povos que habitam a região do centro-oeste.   

Metodologia 

Aulas interdisciplinares baseadas na temática Cerrado e cruzadas pelos eixos 

transversais da sustentabilidade, diversidade, cidadania e cultura de paz, servirão 

de base teórica para a produção da festa junina temática. Para tanto, serão 

ministradas aulas com textos e vídeos que abordem o cerrado como tema central, 

além de visitas a parques. 

Atividadades previstas:  produção de barracas temáticas com elementos da fauna, 
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flora e cultura do centro-oeste na festa de culminância do projeto em junho.    

Acompanhamento e avaliação: por meio de fichas de opinião/sugestão dos 

participantes da festa.  
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14. APÊNDICE  

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos 

específicos 
Ações Responsáveis  

Público -

alvo 
Cronograma Avaliação 

Definir estratégias 
coletivas de 
atuação para os 
blocos I e II  

 

Compartilhar 
experiências 
elaborar 
coletivamente 
projetos 
interdisciplinares 
e interventivos  

Direção, 
coordenadora 
pedagógica,  
sala de  
recursos e 
SOE  

Corpo 
docente  

Coordenações 
coletivas de 
segunda-feira.  

Comparação  
dos índices 
de 
aprendizagem  
dos blocos 
com os de 
2018.  

Informar ao  
corpo docente  
sobre as 
particularidades 
dos ENEEs, 
assim como 
metodologias 
mais adequadas 
a cada caso  

Palestras e 
oficinas com a 
EEAA, Sala de 
Recursos e SOE  

SOE, EEAA, 
Sala de 
Recursos  

Corpo 
docente  

Quinzenalmente 
nas 
Coordenações 
coletivas 
(segunda ou 
quarta-feira).   

Adequações 
curriculares  
para os  
alunos com 
deficiência 
e/ou 
transtorno 
funcional. 

Acompanhamento 
dos índices de 
faltas do 
estudantes.   

Sondar os que 
tem faltas não 
justificadas,  
contactar às  
famílas e, se 
necessário 
encaminhar ao 
Conselho 
Tutelar 

Direção, 
coordenadora 
pedagógica e 
SOE  

Corpo 
docente 

Semanalmente 
nas  
coordenações 
coletivas de 
quarta feira  

Acompanhar  
se o aluno 
está com a 
frequência 
regular  

Incentivar a 
participação  
nos diversos 
cursos  
ofertados pela 
SEDF  

Divulgar cursos  
por e-mail  

Direção, 
coordenadora 
intermediária e 
coordenadora 
pedagógica  

Corpo 
docente 

Coordenações  
coletivas de 
quarta feira  

Devolutiva 
aos 
professores  
ao final de 
cada  
atividade  
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS - 2019 

Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/ Cruzeiro 

Centro de Ensino Fundamental 410 Norte 
 

Professora Fabrizia Oliveira (Humanas) 
Professora Elaine Paiva (Exatas) 
Monitor Pedro  
 
Objetivo Geral  
          Estimular o potencial dos alunos ANEE nos aspectos do desenvolvimento: 

• Cognição; 
• Linguagem; 
• Autocuidado; 
• Motor; 
• Social. 

          Por meio da observação direta do comportamento do aluno e suas 
necessidades, o professor, em conjuntos com os professores da sala de recursos, 
planeja e proporciona, a cada aluno, atividades adaptadas voltadas para o 
desenvolvimento de habilidades específicas. 
Objetivos Específicos  
           Através da leitura de laudos e relatórios e da observação do comportamento 
de cada aluno, o professor regente em conjunto com os professores da sala de 
recursos, planejam para que possam promover no aluno um desenvolvimento 
intelectual e social. 
Etapas do Plano de Ação  

1. Sondagem: Realizar observação do ANEE no que consiste em 
comportamento e desempenho do aluno nas habilidades esperadas para 
série/idade. Com esta avaliação diagnóstica fica possível programar o 
trabalho para o nível de desenvolvimento de cada aluno. 

2. Planejamento: Organizar e, se necessário, adaptar o conteúdo geral da 
turma/série, juntamente com o professor regente de cada disciplina, a fim de 
tornar compatível em quantidade e aprofundamento o nível de 
desenvolvimento de cada aluno. 

3. Recursos: Aquisição ou preparação de material concreto o para facilitar 
aprendizagem, Exemplos: material dourado, ábacos, globos, mapas, livros de 
apoio da série, jogos, dominó e jogos relacionados aos conteúdos. 

4. Ações: Execução das atividades conforme o planejamento elaborado para 
cada aluno juntamente com o professor regente. Atuar como docente no turno 
contrário, dando complementação e/ou suplementação curricular quando 
necessário. 

− Orientar, dar suporte e providenciar material pedagógico para a 
realização das atividades bem como das avaliações; 

− Providenciar palestras com o objetivo de sensibilizar os professores e 
também os alunos; 

− Estimular a apresentação e participação dos ANEEs, em programas e 
atividades de classe e extraclasse; 
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− Acompanhar e observar os ANEEs, durante os intervalos, bem como 
em atividades pedagógicas sendo realizadas sob a supervisão do 
monitor; 

− Orientar os educadores quanto ao suporte e acompanhamento dos 
alunos ANEEs; 

− Desenvolvimento de projetos. 
5. Avaliação: Questionário Avaliativo para professores e pais sobre o 

desenvolvimento. Avaliação oral com os alunos ANEEs. 

Cronograma  
• Preparação de material – Diário ou Mensal 
• Palestras e sensibilização – Semestral  
• Reuniões de pais – Bimestrais 
• Avaliação – Semestral  

 
Responsáveis  

• Professores Regentes; 
• Professores da Sala de Recursos; 
• Pais; 
• Monitores/ Educadores 
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PLANO DE AÇÃO DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS 

 
OBJETIVOS 

GERAL: Divulgar a Biblioteca Machado de Assis, promovendo atividades que 

otimizem o uso de seus recursos, possibilitando o espaço de mediação do 

conhecimento e de articulação do desenvolvimento curricular. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Desenvolver atividades de incentivo à prática da leitura; 

• Sensibilizar a comunidade escolar para o uso da biblioteca como espaço de 

trabalho, de leitura e de atividades culturais afins; 

• Estimular os usuários à interiorizarem as normas de conduta adequadas à 

situações de leitura e de trabalho no espaço da biblioteca. 

 

METAS 

• Atender 100% da comunidade escolar, considerando a totalidade de alunos, 

professores e funcionários da escola; 

• Ampliar em 25% a oferta de computadores com acesso a Internet, como 

importante recurso tecnológico de pesquisa escolar; 

• Resgatar, no mínimo, 95% dos livros emprestados aos alunos; 

• Realizar, no mínimo, dois eventos de incentivo à leitura ao longo do ano letivo. 

 

AÇOES E ESTRATÉGIAS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS 

Preparação da biblioteca 

para recepcionar os alunos 

• Organizar o acervo bibliográfico; 

• Classificar as estantes com etiquetas 

indicativas e cores diferenciadas; 

• Descartar e dar baixa nos materiais 

defasados e danificados; 

• Decorar o ambiente adequando-o a um 

espaço de leitura prazeroso e sugestivo. 

Campanha de 

conscientização, 

• Elaborar cartazes, informativos de 

orientação para a conservação do livro 
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conservação e cuidado com 

o livro didático 

didático; 

• Realizar reunião com pais/responsáveis, 

professores e alunos para orientação 

quanto aos procedimentos de 

distribuição e utilização adequada do 

livro didático. 

Distribuição do livro didático • Receber, conferir e organizar os livros 

didáticos; 

• Elaborar Termos de Responsabilidade 

para a assinatura dos 

Pais/Responsáveis; 

• Elaborar e distribuir folheto explicativo 

para orientação ao aluno e familiares 

sobre o manuseio adequado e boa 

conservação dos livros recebidos. 

Divulgação da biblioteca • Elaborar informativo e cartazes 

ilustrativos 

• Realizar palestra com os alunos  

Visita Orientada • Dividir as turmas de 6º e 7º ano em 

grupos menores para conhecer o espaço 

físico da biblioteca, o acervo 

bibliográfico; 

• Orientar quanto aos procedimentos de 

utilização dos recursos em atividades de 

leitura, empréstimo e de pesquisas 

escolares. 

Campanha promocional de 

leitura 

• Confeccionar cartazes ilustrativos com 

frases de incentivo à leitura; 

• Distribuir marcadores de páginas para 

estimular o bom uso e conservação dos 

livros de literatura 

Mural “Leio e Recomendo” • Estimular a realização de resenhas dos 

livros lidos pelos alunos como forma de 
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incentivo à leitura das obras de maior 

interesse da comunidade leitora. 

Campanha do Livro de 

Literatura 

• Adquirir livros novos de acordo com 

indicação de professores e alunos 

Tratamento documental • Conservar o acervo bibliográfico, por 

meio da seleção e restauração dos livros. 

Escrituração: Registro, 

catalogação e classificação 

do acervo bibliográfico 

• Registrar e catalogar os livros. 

 

Orientação aos alunos na 

elaboração das pesquisas 

escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaborar apostila de orientação para a 

realização de trabalhos de pesquisa; 

• Conduzir os alunos na localização das 

informações pertinentes ao seu objeto de 

estudo; 

• Selecionar metodologias de pesquisa 

adequadas para a otimização do tempo e 

obtenção de bons resultados nos 

estudos. 

 

Encontro com escritor • Convidar escritores locais para 

possibilitar a interação direta entre o 

escritor e os leitores, com vistas a 

incentivar as iniciativas de criação 

próximas. 
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ATIVIDADES MESES  

 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Preparação da 

biblioteca para 

recepcionar os alunos 

X X         

Campanha de 

conscientização, 

conservação     e 

cuidado com    o livro 

didático 

X X X X X X X X X X 

Distribuição    do livro 

didático 

X          

Divulgação     da 

biblioteca 

X X X X X X X X X X 

Visita Orientada X          

Campanha 

promocional  de leitura 

X X X X X X X X X X 

Mural “Leio    e 

Recomendo” 

  X  X  X  X  

Campanha      do Livro                 

de Literatura 

X      X  X  

Tratamento 

documental 

X X X X X X X X X X 

Escrituração: registro, 

Catalogação e 

classificação   do 

acervo 

bibliográfico. 

X X X X X X X X X X 

Orientação    aos 

alunos             na 

elaboração    das 

Pesquisas escolares 

X X X X X X X X X X 

Encontro com escritor    X   X    
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Oficina “Uso do 

Dicionário” 

  X   X     

Releitura         de obra 

literária 

X X X X X X X X X X 

Galeria “Capitu” X X X X X X X X X X 

Premio “Leitor”         X  
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EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 PLANO DE AÇÃO – 2019 

 
Psicóloga: Lílian Mariana de Oliveira Fernandes Cardoso 

Pedagoga: Rogéria Adriana de Bastos Antunes 
 

 O presente documento tem como objetivo subsidiar o trabalho da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA, durante o ano de 2019, no âmbito das 

seguintes instituições educacionais Centro de Ensino Fundamental GAN, Centro de Ensino 

Fundamental 410 Norte e Centro de Ensino Fundamental 306 Norte, tendo em vista que o 

serviço realizado por essa equipe é itinerante. Esse documento também será anexado ao 

Projeto Político Pedagógico (PPP) das instituições citadas. 

 O trabalho contempla ações de acordo com as dimensões “Mapeamento 

Institucional, Assessoria ao trabalho coletivo e Acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem”. Tais ações devem ser revistas sempre que necessário e devem ser 

adequadas às demandas das instituições.  

 

1ª DIMENSÃO: MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecer o contexto e 

a dinâmica da escola 

em seus aspectos físico, 

organizacional e 

político, buscando 

reflexões sobre a 

prática escolar e suas 

implicações no 

processo de 

escolarização. 

 

Conhecer a estrutura 

física disponível para o 

trabalho a ser 

desenvolvido pelo SEAA. 

 

 Fazer o reconhecimento dos 

espaços físicos disponíveis e de 

sua utilização bem como dos 

materiais didático-pedagógicos 

disponibilizados para o uso 

escolar. 

 

1º Bimestre 

 

 

 

 

Compreender a estrutura 

organizacional e política 

da escola, as relações e a 

dinâmica da gestão 

escolar, da coordenação 

pedagógica, serviços 

administrativos e 

assistenciais. 

Leitura e análise dos 

documentos e projetos 

desenvolvidos na escola. 

 

1º Semestre 

Diálogo contínuo entre as 

profissionais da equipe sobre 

suas percepções sobre a escola. 

 

Bimestralmente 

Conhecer e analisar listas de 

distribuição das turmas e de 

alunos em avaliação pelo SEAA 

(estratégia de matrícula). 

 

2º Semestre 
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  Analisar, em parceria com a 

Orientação Educacional, o 

desempenho geral das turmas, 

buscando estratégias para 

intervir nas dificuldades no 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

Bimestralmente 

 

 

 

 

Investigar a influência 

do clima escolar na 

aprendizagem 

  

Identificar as tendências 

educacionais, as rotinas 

pedagógicas e as 

concepções sobre o 

ensino e sobre o 

desenvolvimento do 

aluno. 

 

Participação nas coordenações 

coletivas. 

Semanalmente, 

quando a EEAA 

for convocada ou 

precisar tratar 

com os 

professores 

Realizar escutas individuais com 

as professores. 

Ao longo do ano 

letivo 

Participação nos conselhos de 

classe. 

Bimestralmente 

Identificar a forma como 

se dá a interação entre 

os diferentes segmentos 

da comunidade escolar. 

Participação das reuniões de 

pais. 

Bimestralmente 

 

Participação em eventos 

promovidos pela escola. 

De acordo com o 

calendário da 

escola 

 

Conhecer a parte 

documental dos alunos 

da escola, 

principalmente os 

sinalizados para a EEAA 

 

Fazer o levantamento 

dos estudantes com 

transtornos funcionais e 

com necessidades 

educativas especiais. 

Pesquisa das pastas dos alunos 

no arquivo da secretaria da 

escola, fotocópia da 

documentação pertinente à 

EEAA, reunião com a equipe 

das escolas de procedência do 

aluno para obter a 

documentação e reunião com 

pais com o mesmo intuito. 

 

 

1º semestre 

2ª DIMENSÃO: ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO 

OBJETIVO METAS AÇÕES CRONOGRAMA 

 

 

 

Fomentar o trabalho 

colaborativo 

Organizar Estudos de 

Caso como forma de 

intervenção em casos de 

alta complexidade. 

 

 Convocar e preparar roteiro 

do estudo de caso. 

Quando houver 

necessidade 

Promover diálogo entre a 

equipe diretiva e os 

serviços de apoio (SEAA, 

SOE e AEE). 

 Propor a realização de 

reunião mensal para avaliação 

e (re)planejamentos das ações 

implementadas.  

Quando houver 

necessidade 
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3ª DIMENSÃO: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

OBJETIVO METAS AÇÕES CRONOGRAMA 

 

Implementar, em 

parceria com outros 

profissionais da 

escola, reflexão com 

estudantes, pais e 

professores, visando 

promover melhores 

condições de diálogo 

e encaminhamentos 

de acordo com a 

demanda 

 

 

 

Criar vivências de acordo 

com as demandas para 

professores, alunos e 

pais. 

Fazer levantamento das 

demandas 

Fevereiro 

Planejar cronograma as 

vivências 

Abril 

 

 

Realizar os encontros semanais 

com esses públicos. 

 

De acordo com 

as demandas 

que surgirem 

 

 

 

 

 

 

 

Construir 

conjuntamente com 

 

 

 

 

 

 

 

Dar devolutivas para as 

solicitações de apoio, em 

Entregar fichas de solicitação 

de apoio para professores de 

acordo com a necessidade de 

elaboração de relatório 

psicopedagógico, após 

observação do aluno pela 

EEAA. 

Ao longo do 

ano letivo 

Esclarecer a demanda e queixa 

apresentada pelo professor na 

Auxiliar a gestão/OE nos 

casos relacionados a 

comportamento de 

indisciplina, 

automutilação, violência 

sexual ou familiar, 

mediação de conflitos e 

evasão. 

 

 

Participar das reuniões 

quando a EEAA for convocada. 

 

Quando houver 

necessidade 

 

 

Contribuir para o 

aperfeiçoamento de 

competências técnicas, 

metodológicas e 

pessoais dos 

profissionais de 

educação que atuam na 

escola 

 

 

 

 

Organizar coordenações 

coletivas sobre temáticas 

pertinentes às 

necessidades da escola. 

Fazer levantamento de 

assuntos que interessam aos 

professores. 

Quando houver 

necessidade 

Participar das coordenações 

coletivas com os professores 

de acordo com as 

necessidades da escola. 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Estudo de temas pertinentes à 

prática da EEAA. 

 

Quinzenalmente, 

às sextas-feiras 

 

 

Aperfeiçoar 

continuamente os 

conhecimentos teóricos, 

metodológicos bem 

como a legislação 

pertinente ao trabalho 

desenvolvido no SEAA 

 

Participar das 

coordenações coletivas 

do SEAA. 

Estudo de temas pertinentes à 

prática. 

 

Quinzenalmente, 

às sextas-feiras Estudos de caso e debates 

sobre procedimentos de 

análise e intervenção na 

instituição escolar. 

 

Participar de cursos 

fornecidos pela EAPE. 

 

Estudo dos temas 

relacionados às atividades do 

SEAA a fim de formação 

continuada. 

De acordo com as 

datas definidas 

pela EAPE 
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os professores 

situações didático-

metodológicas de 

apoio à aprendizagem 

nas situações 

encaminhadas ao 

SEAA. 

ordem de prioridade 

avaliada pela EEAA. 

solicitação de apoio. 

Fazer observações em sala de 

aula. 

Assessorar o professor no 

planejamento, na seleção de 

conteúdos, recursos didáticos 

e avaliativos para a situação 

para a qual se solicita apoio. 

Elaborar planos de ação para 

intervenção e 

acompanhamento do aluno. 

Quando necessário, escutar os 

pais/responsáveis pelos 

estudantes sobre o contexto 

familiar do aluno, sobre seu 

desenvolvimento e sobre a 

percepção da família acerca da 

queixa escolar do estudante. 

Fazer atendimento direto aos 

alunos que demandem 

intervenção do SEAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar avaliação 

mediada, processual e 

contextual de 

estudantes que 

apresentem alguma 

necessidade 

educacional especial 

contemplada na 

Estratégia de 

Matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar aos 

estudantes avaliados as 

adequações educacionais 

pertinentes às suas 

necessidades. 

Realizar avaliação pedagógica, 

considerando as necessidades 

pedagógicas e as intervenções 

necessárias para o estudante. 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano, a partir do 

momento que 

se suspeita da 

possibilidade 

do aluno 

apresentar 

alguma 

necessidade 

educacional 

especial 

Realizar avaliação psicológica, 

considerando os aspectos 

subjetivos que podem auxiliar 

e/ou inibir o sucesso escolar do 

estudante. 

Escutar os pais/responsáveis 

pelos estudantes sobre o 

contexto familiar do aluno, 

sobre seu desenvolvimento e 

sobre a percepção da família 

acerca da queixa escolar do 

estudante. 

Quando necessário, fazer 

encaminhamentos externos 

para atendimentos com outros 

profissionais, visando 

esclarecimento sobre a 

necessidade educacional 

especial do estudante. 

Elaborar Relatório de Avaliação 

e Intervenção Educacional ou 

Relatório de Reavaliação ou 

Estudo de caso, conforme o 

caso. 
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