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1. APRESENTAÇÃO  

“Devemos compreender de modo dialético a relação entre a educação 
sistemática e a mudança social, a transformação política da sociedade. Os 
problemas da escola estão profundamente enraizados nas condições 
globais da sociedade”. 

PAULO FREIRE e IRA SHOR 

 

Esta Proposta Pedagógica foi elaborada com a participação de toda comunidade 

escolar, que compreende: seu corpo docente e discente, servidores, mães, pais, 

responsáveis, equipe gestora e conselho escolar e está integrada à proposta educacional 

do Distrito Federal, fundamentada no Currículo em Movimento da Educação Básica, nas 

Orientações pedagógicas, nas Diretrizes de Avaliação Educacional, nas Diretrizes 

Pedagógicas para a Organização Escolar dos 2º e 3º Ciclos, no Regimento Escolar da Rede 

Pública de Ensino de 2015 e nas orientações contidas no PPP do professor Carlos Mota 

(2012). 

O Centro de Ensino Fundamental 602 atende alunas e alunos regularmente 

matriculados no Ensino Fundamental. Sua organização se dá conforme as Diretrizes 

Pedagógicas para a Organização Escolar dos 2º e 3º Ciclos da seguinte forma: 2º Ciclo - 

1º Bloco, 1º, 2º e 3º anos (Bloco Inicial de Alfabetização - BIA) e 2º Bloco, 4º e 5º anos, 3º 

Ciclo - 1º Bloco, 6º e 7º anos e 2º Bloco, 8º e 9º anos, além de atender parte dos estudantes 

na Educação Integral. 

Os projetos contidos neste documento buscam dinamizar e oferecer ao processo de 

ensino aprendizagem o acesso a uma diversidade de conhecimentos que interagem pela 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, buscando sempre um enfoque especial para 

nosso tema central, que é “Educação para a Paz”, em razão de inúmeras dificuldades 

vivenciadas pela comunidade escolar, onde, ao considerar a atual e dura realidade, as 

necessidades e os interesses individuais e coletivos, os envolvidos no processo 

educacional pretendem por meio de práticas pedagógicas garantir aos estudantes uma 

educação de qualidade, que favoreçam as aprendizagens, considerando os mais diversos 

aspectos, sejam motores, psicomotores, psicológicos, sociológicos, antropológicos ou 
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quaisquer outros mais que se fizerem necessários. 

As dificuldades vivenciadas diariamente foram as razões motivadoras para a criação 

dos projetos contidos neste documento, considerando sempre o caráter orgânico e visceral 

que nos permite, sempre que necessário, nos autoavaliar e repensar os rumos de nossas 

práticas, a fim de contemplar a realidade da escola e reverter as situações problemas que, 

de alguma forma, interferem negativamente no rendimento escolar e na prática docente. 

Também foram levadas em consideração as experiências anteriores que obtiveram 

resultados positivos. Sendo assim, a presente proposta pedagógica (PP) foi reanalisada, 

rediscutida, aprimorada e complementada para atender aos interesses da comunidade 

escolar, buscando sanar possíveis falhas ou dificuldades encontradas. 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 602 reflete o nosso 

propósito de tornar dinâmica e prazerosa a prática pedagógica, ofertando uma educação 

completa, que atenda as necessidades globais de conhecimento e de experiências que 

possam enriquecer a vida dos estudantes, de sua família e da comunidade em que vivem. 

Esta PP, por estar integrada à proposta educacional do Governo do Distrito Federal, 

considera-se, portanto, corresponsável pela afirmação do processo de democratização da 

educação, na medida em que, à luz de seus princípios educacionais, desenvolve uma 

proposta educacional emancipadora.  

Frisamos ainda, que o processo de construção da proposta se deu de forma 

democrática, a partir da consulta aos diversos segmentos atuantes nesta Instituição 

Educacional, sendo assim, os conceitos até aqui sistematizados não são e não podem ser 

estáticos e definitivos, pelo contrário, a Proposta Pedagógica do CEF 602 é viva, visceral, 

dinâmica e está aberta à novas propostas que venham a corroborar com as práticas 

pedagógicas e, portanto, se faz necessário seu constante repensar, rediscutir e reavaliar. 

Uma estratégia utilizada para a revisão/reavaliação da PP foi a avaliação da proposta 

pedagógica, projetos e instrumentos avaliativos utilizados em 2018. No dia 12/03/2019 foi 

realizada a reunião com toda a comunidade escolar para reflexão coletiva da proposta 
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pedagógica 2018 e reestruturação da mesma para 2019, onde todos os segmentos 

escolares foram chamados a contribuir e refletir sobre o funcionamento e eficiência da 

proposta pedagógica vigente, considerando a promoção das aprendizagens desenvolvidas 

nos mais diversos projetos executados e nos instrumentos avaliativos utilizados na 

instituição. 

O questionário foi aplicado a toda comunidade escolar, o objetivo foi também para 

que se utilize como proposta autoavaliativa, onde cada sujeito que participou da construção 

dos projetos no ano de 2018, ao ter a oportunidade de se perceber como parte fundamental 

na construção da escola que temos e da escola que queremos, realize a autoavaliação de 

sua contribuição ao longo do processo. Nesse espaço destinado à avaliação, foram também 

apresentados resultados de projetos trabalhados, expectativas de resultados esperados 

para os próximos projetos e os índices de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da 

instituição. A expectativa é que eventuais arestas sejam fechadas a partir de sugestões dos 

participantes e as adequações, alterações e implementações pertinentes sejam realizadas 

para o presente ano. 

Abaixo veremos a íntegra do formulário que norteou a avaliação da proposta 

pedagógica 2018. 

A ESCOLA QUE TEMOS É A ESCOLA QUE QUEREMOS? 

Uma reflexão acerca da Proposta Pedagógica do CEF 602 

 

Para realizarmos a construção coletiva da PP (Proposta Pedagógica) do CEF602-2019, será 
necessária uma breve reflexão sobre a satisfação da comunidade escolar em relação aos principais 
aspectos pedagógicos da escola. 

 Utilizaremos o presente formulário como indicador de satisfação, onde cada item será representado 

por um numeral seguindo a respectiva sequência: 

(1) RUIM, (2)REGULAR, (3)BOM, (4)MUITO BOM, (5) ÓTIMO e(NA)para indicar NÃO SE APLICA, caso 

não tenha participado do evento/atividade/avaliação. 

 

Indique o grupo da Comunidade Escolar que você representa: 

(  )Pais e/ou Responsáveis; 

(  ) Estudantes 
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(  ) Professores(as) 

(  ) Carreira Assistência 

(  ) Terceirizados 

1 - Avaliação dos principais projetos do CEF 602: 

1 

RUIM 

2 

REGULAR 

3  

BOM 

4 

MUITO BOM 

5 

ÓTIMO 

NA 

NÃO SE APLICA 

FESTA DA FAMÍLIA  

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO PROJETO? (     ) SIM     (     ) NÃO 

 

FESTA JUNINA 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO PROJETO?(     ) SIM     (     ) NÃO 

FEIRA DE CIÊNCIAS 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO PROJETO? (     ) SIM     (     ) NÃO 

FESTIVAL DE CURTAS 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO PROJETO?(     ) SIM     (     ) NÃO 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO PROJETO?(     ) SIM     (     ) NÃO 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU SUGESTÕESDE NOVOS PROJETOS: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2 – Avaliação dos principais instrumentos avaliativos utilizados na escola na perspectiva da 

avaliação formativa: 

1 

RUIM 

2 

REGULAR 

3  

BOM 

4 

MUITO BOM 

5 

ÓTIMO 

NA 

NÃO SE APLICA 

PROVAS OBJETIVAS 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS? (     ) SIM     (     ) NÃO 
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PROVAS SUBJETIVAS 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DAS PROVAS SUBJETIVAS? (     ) SIM     (     ) NÃO 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA? (     ) SIM     (     ) NÃO 

ATIVIDADES DIÁRIAS 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS? (     ) SIM     (     ) NÃO 

DEVER DE CASA 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO DEVER DE CASA? (     ) SIM     (     ) NÃO 

AUTOAVALIAÇÃO 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO? (     ) SIM     (     ) NÃO 

PROJETO INTERVENTIVO 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO PROJETO INTERVENTIVO? (     ) SIM     (     ) NÃO 

ANÁLISE PSICOGENÉTICA 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DA ANÁLISE PSICOGENÉTICA? (     ) SIM     (     ) NÃO 

CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO DECLASSE? (     ) SIM     (     ) NÃO 

AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB – PROVINHA BRASIL, PROVA BRASIL, ANA...) 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS?(     ) SIM     (     ) NÃO 

RAV – REGISTRO DE AVALIAÇÃO (Anos Iniciais) 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE AVALIAÇÃO? (     ) SIM     (     ) NÃO 
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RFA – REGISTRO FORMATIVO DE AVALIAÇÃO( Anos Finais) 

1  2  3  4   5  NA  

DESEJA A MANUTENÇÃO DO REGISTRO? (     ) SIM     (     ) NÃO 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU SUGESTÕESDE NOVOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3 - EIXOS TRANSVERSAIS – A educação para a promoção da diversidade, cidadania, direitos humanos 
e sustentabilidade estão de alguma forma presentes nos projetos e/ou instrumentos de avaliação do CEF 
602? 

(     ) SIM(     ) NÃO 

 

Se respondeu (SIM), cite no mínimo 01 (um) exemplo de como você percebe algum dos eixos transversais 

nos projetos ou nos instrumentos avaliativos do CEF 602. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4 – Você conhece alguma proposta pedagógica diferente que gostaria que fosse implementada 

narotina escolar de nossa escola? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

O questionário aplicado intitulado “A escola que temos é a escola que queremos? – 

Uma reflexão acerca da proposta pedagógica do CEF 602” avaliou de forma quantitativa e 

qualitativa todos os projetos desenvolvidos, os instrumentos avaliativos utilizados em 2018, 

as críticas, elogios, sugestões e resultados apontados foram subsídios para a reformulação 

dos projetos constantes nesta proposta pedagógica 2019. 

A pesquisa de satisfação foi aplicada a 394 pessoas pertencentes à comunidade 

escolar, ou seja, mais de 40% (quarenta por cento) da comunidade escolar, o que nos 

forneceu uma avaliação consistente e significativa.  

Vejamos os resultados referentes aos principais projetos da escola: 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS DO CEF 602 

 
FESTA DA 
FAMÍLIA FESTA JUNINA 

FEIRA DE 
CIÊNCIAS 

FESTIVAL DE 
CURTAS 

CONSCIÊNCIA 
NEGRA 

% 
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1 RUIM 3 5 12 2 2 1,2% 

2 RGULAR 43 30 41 12 34 8,2% 

3 BOM 92 74 75 33 84 18,1% 

4 MUITO BOM 65 96 87 82 103  21,9% 

5 ÓTIMO 83 132 108 159 119 30,5% 

N.A 108 57 71 106 52 20% 

TOTAL 394 394 394 394 394 1970 =100%  

 

 

Os resultados refletem a satisfação da comunidade escolar com o trabalho que vem 

sendo desenvolvido nos principais projetos da escola, porque mais de 70% (setenta por 

cento) dos que participaram da pesquisa consideram os projetos bom, muito bom e ótimo 

e apenas pouco mais de 1% (um por cento) consideram os projetos ruins e cerca de 8% 

indicam que os projetos são regulares.  

Os principais instrumentos avaliativos utilizados, na perspectiva de fomentar a 

avaliação formativa, que tem por objetivo principal considerar as diferentes maneiras de 

aprendizados dos indivíduos, suas particularidades, potencialidades, dificuldades, seu 

espaço-tempo e eventuais adversidades que venham a ocorrer durante o processo de 

ensino-aprendizado também fizeram parte da pesquisa de satisfação e trouxeram os 

seguintes resultados: 
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Vejamos a tabela e o gráfico a seguir: 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DO 

CEF 602. 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 % 

1 RUIM 20 47 14 23 70 14 11 10 19 27 5 6 5,6% 

2 REGULAR 37 100 50 55 72 45 40 17 35 47 20 35 11,6% 

3 BOM 120 120 97 129 109 102 57 34 81 84 31 64 22% 

4 MUITO BOM 73 45 81 78 46 63 47 21 58 62 30 51 13,8% 

5 ÓTIMO 101 40 70 71 64 64 82 26 98 82 27 50 16,4% 

N.A 43 42 82 38 33 106 157 286 103 92 281 188 30,6% 

TOTAL (MENOS N.A) 351 352 312 356 361 288 237 108 291 302 113 206 69,4% 

GERAL 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 100% 

 

LEGENDA: 

 

01 – PROVAS OBJETIVAS 

02 – PROVAS SUBJETIVAS 

03 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

04 – ATIVIDADES DIÁRIAS 

05 – DEVER DE CASA 

06 - AUTOAVALIAÇÃO 

07 – PROJETO INTERVENTIVO 

08 – PSICOGÊNESE  

09 – CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

10 – AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB...) 

11 – RAV – REGISTRO DE AVALIAÇÃO (ANOS INICIAIS) 

12 – RFA – REGISTRO FORMATIVO DE AVALIAÇÃO (ANOS FINAIS) 
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Os principais instrumentos avaliativos utilizados para garantir uma avaliação 

formativa também foram bem avaliados, de um total de 394 entrevistados, chegamos a 

mais de 50% (cinquenta por cento) do total somados os níveis de satisfação entre bom e 

ótimo e de pouco mais de 5% (cinco por cento) considerando os instrumentos avaliativos 

ruins, demonstrando que esses instrumentos estão sendo compreendidos como sendo de 

fundamental importância para a consolidação dos aprendizados trabalhados na unidade 

escolar. Vale ressaltar que temos mais de 30% dos entrevistados que marcaram a opção 

N.A (não se aplica), que são os membros da comunidade escolar entrevistados que não 

participam diretamente de um ou mais instrumentos avaliativos, que permanecem 

registrados mas de fora do processo. 

Se a análise for realizada sem computar os que marcaram N.A (não se aplica), 

teremos o resultado dos que de fato participaram dos processos avaliativos e esse 

percentual de satisfação sobe para mais de 75% (setenta e cinco por cento) dos 
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entrevistados que consideraram os processos avaliativos entre bom e ótimo e apenas 

pouco mais de 8% (oito por cento) consideraram os processos avaliativos ruins.   

Mesmo com os resultados positivos da pesquisa, se faz necessária uma reflexão 

mais aprofundada acerca das sugestões elencadas, porque muitas são pertinentes e foram 

ou serão consideradas, na medida do possível de sua implementação, para a execução da 

versão 2019 dos projetos constantes nesta proposta pedagógica. 

Tivemos as mais variadas sugestões, mas destacaremos as de maior relevância, 

sendo assim consideradas por terem aparecido em maior quantidade de formulários. 

Vejamos:  

• Foi solicitada a oferta de alimentação mais saudável nos eventos, com maior poder 

nutritivo e menor custo para ampliar o acesso dos que participam; 

• também temos sugestões que prezam pela segurança, com a solicitação de 

instalação de câmeras na escola; 

• sugestões de cultura e lazer, com instalação de piscina, playgrounds, intervalo 

musical; 

• e sugestões de interesse pedagógico, como a criação de um grêmio estudantil, ações 

mais efetivas de combate ao bullying, violências físicas e psicológicas e a ampliação 

das saídas de campo para teatros, museus, parques ecológicos e espaços que 

permitam consolidar saberes teorizados em sala de aula. 

As sugestões e críticas foram consideradas para além do atendimento aos anseios 

da comunidade escolar, pois as dificuldades e percalços identificados foram fonte de 

grandes aprendizados e foram utilizadas para que as falhas apontadas sejam revistas, 

sanadas e possa nos proporcionar um ano de grandes conquistas e aprendizados. 
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2. HISTÓRICO 

A Região Administrativa de número 15 (RA XV) foi criada em 28 de julho de 1993 

pela Lei nº 510/93, regulamentada pelo Decreto nº 15.046/93, para atender a demanda de 

moradia do Programa de Assentamento do Governo do Distrito Federal. Foi batizada com 

o nome de Recanto das Emas em função da junção do nome de uma planta característica 

do cerrado, chamada de “Canela de Ema”, abundante na região e de um sítio arqueológico 

chamado de “Recanto”. Possui uma área territorial de 101.48 Km2, 59 quadras residenciais 

e cerca de 145 mil habitantes. 

O Centro de Ensino Fundamental 602 foi inaugurado em 14 de dezembro de 2004 e 

começou a funcionar no ano de 2005. O objetivo inicial era atender estudantes matriculados 

no extinto Centro de Ensino Fundamental Granja das Oliveiras e que moravam nas quadras 

400, 600 e 800 do Recanto das Emas. 

Nesse início, o CEF 602 vivenciava dificuldades com inúmeros episódios de 

depredação e danos ao patrimônio público, em razão de atender uma população que não 

possuía vínculo afetivo com aquele espaço escolar, que não compreendia a importância 

daquele lugar, onde, os que deveriam cuidar, estavam destruindo um local que fora 

construído para atender as necessidades educacionais dos mesmos que destruíam.  

Foi assim, por meio da percepção das necessidades e dificuldades vividas 

diariamente, que se iniciaram os projetos para desenvolver a autoestima, a concepção de 

coisa pública e a conservação ao Patrimônio Público. Hoje esse problema já não existe com 

tanta frequência. Passou-se então a trabalhar o grande desafio do baixo rendimento 

escolar, principalmente entre os estudantes do 6º ano. 

A equipe gestora, o corpo docente e toda a equipe pedagógica prezam pelos 

princípios da democracia, da coletividade, da solidariedade, da Cooperação, da lealdade, 

da responsabilidade e do comprometimento, o que nos levou a uma concepção de 

educação emancipatória, principalmente no que se refere à consciência da importância do 

exercício pleno da função de cada membro, pois uma escola de qualidade se faz com a 

participação e colaboração política e pedagógica de cada pessoa que ali se encontra 
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envolvida direta ou indiretamente. 

Ao ser inaugurado em 2004, o CEF 602 contou com a gestão da Professora Eunice 

Pessoa Amorim, que permaneceu na gestão durante o ano de 2005. Em seguida e até 

então, a Unidade Escolar vem sendo administrada pelas professoras Silvany Carlos dos 

Santos (Diretora) e Luciana Peixoto de Oliveira (Vice-Diretora), que conquistaram o cargo 

de gestoras após eleições diretas até o ano de 2013, com base na lei 4.751/2013. Foram 

reeleitas em novo processo eletivo ao final de 2013, onde conquistaram o direito a continuar 

no cargo de gestoras até 31/12/2016. Ao final de 2016, em mais um processo eleitoral, 

novamente se reelegeram para mais um mandato de três anos, que se iniciou no ano de 

2017 e tem previsão de encerramento em 2019. 

Atualmente a escola apresentou uma melhora nos índices de aprovação, porém, 

deve ser mantida a busca por pensar estratégias pedagógicas que visam os avanços do 

desempenho escolar, mesmo havendo melhora significativa, a indisciplina ainda é um 

desafio que dificulta o processo pedagógico, em especial nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, onde muitos educandos não têm assistência familiar no cotidiano escolar. 

Quanto à depredação e dano ao patrimônio publico, percebe se uma significativa redução 

de ocorrências. 

Pretende-se atuar firmemente para atingir resultados positivos no ano de 2019. 

Dessa maneira, é necessária a conscientização de toda comunidade escolar, levando à 

reflexão e posteriormente a um melhor desempenho das atividades pedagógicas e 

administrativas como um todo. 

Uma preocupação é a de construir uma organização curricular que esteja articulada 

e integrada de forma que possa atender à realidade desta Região Administrativa, para isso, 

consideramos os recentes dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios de 2018 

(PDAD/2018). O Centro de Ensino Fundamental 602 é parte de uma comunidade 

classificada e inserida no grupo 04 (baixa renda) da pesquisa, com renda familiar média de 

R$ 2.465,00, com 69,5% da população negra e parda, onde 86,6% não possuem planos de 

saúde e dependem da saúde pública, 33,9% da população possuem ensino fundamental 
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completo, 32,9% ensino médio completo e apenas 9,9% possuem nível superior, onde 

33,9% da população de 18 a 29 anos desse grupo faz parte do grupo do nem-nem, ou seja, 

nem trabalham, nem estudam e apenas 55,2% dos que trabalham possuem carteira 

assinada.  

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

“Se uma criança não pode aprender da maneira como é ensinada, é 

melhor ensiná-la da maneira como ela pode aprender...” 

(MARION WELCHMANN) 

A análise de dados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) não 

pode ser vista apenas como mero dado numérico, porque reflete um trabalho feito em 

equipe com objetivos de ofertar educação de qualidade à população. A queda nos 

resultados observados refletem demandas que vão para além dos muros escolares e serão 

posteriormente detalhadas. Toda comunidade escolar está trabalhando para que as metas 

estabelecidas sejam alcançadas e até mesmo superadas.  

 

 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fonte: ideb.inep.gov.br) 

Ano 
4ª Série / 5º Ano 8ª série / 9º Ano 

Observado Metas Observado Metas 

2005 4,2  3,3  

2007 4,2 4,3 2,8 3,3 

2009 5,0 4,6 3,6 3,5 

2011 4,8 5,0 3,8 3,8 

2013 4,6 5,3 2,8 4,2 

2015 4.9 5,5 2,7 4,5 

2017 5,5 5,8 4,3 4,8 

2019  6,1  5,1 

2021  6,3  5,3 
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Ressaltamos que a melhora observada com o passar dos anos se deu por meio de 

aperfeiçoamentos e reavaliações do trabalho pedagógico, por outro lado, encontramos 

dificuldades e ainda temos que superar grandes enfretamentos, como por exemplo, a 

quantidade excessiva de alunos por sala e a evasão escolar.  

Em 2009 das 42 turmas que constituíam a U.E, todas apresentavam supelotação, da 

qual comprometia a eficiência e eficácia de algumas estratégias de ensino aplicadas.  

Já no ano de 2016, tínhamos 1008 estudantes matriculados, sendo 428 estudantes 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo 2 (duas) classes de TGD (Transtorno 

Global do Desenvolvimento), e 578 matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental.  

No ano de 2017, tivemos 923 estudantes matriculados, sendo 405 nos Anos Iniciais, 

incluindo 2 (duas) classes de TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento)  e 518 nos Anos 

Finais, apontando uma redução no número de estudantes na U.E.  

Em 2018, tivemos 1.016 estudantes matriculados, sendo 445 nos Anos Iniciais, 

incluindo 2 (duas) classes de TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento) e 571 nos Anos 

Finais. 

No presente ano (2019), temos até o momento, 974 estudantes matriculados em 40 

turmas, sendo 483 nos Anos Iniciais (20 turmas) e 491 nos Anos Finais (20 turmas). As 

turmas de Classe Especial foram transferidas para outra Unidade Escolar.  

O trabalho está sendo realizado considerando estratégias que minimizem as 

retenções e potencializem a progressão continuada dos educandos. O índice de aprovação, 

que vem sendo acompanhado desde 2012, demonstra que as estratégias, de um modo 

geral, já trazem resultados positivos. Vejamos: 

ÍNDICE DE APROVAÇÃO ANOS FINAIS - CEF 602 

ANO PERCENTUAL 

2012 78% 

2013 77% 

2014 68% 
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2015 82% 

2016 75% 

2017 92% 

2018 % 

 

Fatores preocupantes foram os índices de retenção dos 6°s anos até o ano 2016, 

onde houve uma atenção especial na busca da redução destes índices que vinham 

constantemente apresentando resultados negativos ao longo dos anos. 

Vejamos os percentuais de retenção dos 6ºs anos na tabela abaixo:  

ÍNDICE DE RETENÇÃO 6ºs ANOS - CEF 602 

ANO PERCENTUAL 

2012 37% 

2013 34% 

2014 47% 

2015 42% 

2016 42% 

2017 0% 

 

A estratégia adotada para mudar essa realidade foi à adesão ao 3º ciclo para as 

aprendizagens, que se deu a partir de 2017, onde, ao ofertar um maior lapso temporal para 

os estudantes consolidarem as aprendizagens vem prometendo a redução dos impactos 

causados pela transição do 2º para o 3º ciclo. 

Nos anos seguintes, 2015 e 2016, os índices continuaram a apresentar elevados 

percentuais, o que contribuiu para a decisão de adesão antecipada ao 3º ciclo, onde, a 

partir de 2017, se faz necessário o acompanhamento das retenções ao final do 1º bloco do 

3º ciclo, ou seja, no 7º ano e não mais no 6º ano. 

 

ÍNDICE DE RETENÇÃO 7ºs ANOS - CEF 602 
ANO PERCENTUAL 

2017 22% 

2018  
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 Ainda é muito recente, mas ao analisarmos os primeiros resultados após à adesão 

ao 3º ciclo para as aprendizagens, já  é possível perceber uma redução significativa nos 

percentuais de retenção ao final do 1º bloco do 3º ciclo, o que nos deixa confiantes que as 

mudanças adotadas em 2017 foram acertivas.   

Conclui-se, portanto, que a escola enfrenta grandes dificuldades, das quais advém 

de diversos segmentos, tais como: problemas familiares e falta de profissionais em diversas 

áreas, porém a evolução do diálogo entre os sujeitos tem levado a Unidade Escolar a se 

reorganizar e a reelaborar estratégias que possam levar à escola que queremos, que é uma 

escola acolhedora, que garanta as aprendizagens adequadas aos educandos, onde todos 

têm espaço para ensinar, aprender e compartilhar saberes em paz. 

A instituição atualmente conta com um corpo docente distribuídos da seguinte 

maneira: 

• Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º Bloco – 1º, 2º e 3º Anos - BIA e 2º Bloco – 4º e 

5º Anos); 

• Ensino Fundamental Anos Finais (1º Bloco – 6º, 7º Anos e 2º Bloco – 8º e 9º Anos); 

• Educação Integral. 

Dessa forma, a Unidade Escolar possui, até então, 974 alunas e alunos matriculados 

nos dois turnos (matutino/vespertino), dos quais sua maioria reside na própria quadra onde 

a escola está localizada ou em quadras adjacentes.  

Dentre as várias conquistas alcançadas pelo CEF 602, podemos citar a participação 

e vitória alcançada por alunos e alunas no JEREM (Jogos Escolares do Recanto das Emas), 

Feira de Ciências, no Atletismo do CID (Centro de Iniciação Desportiva), participação no 

Concurso de Redação pelo Correio Braziliense, premiação entre os participantes da 

Olimpíada de Língua Portuguesa e da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas, premiações no Festival de Curtas do DF, alunos que fizeram parte do corpo 

discente e hoje estudam na UnB – Universidade de Brasília, dentre outras. 
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A Direção da escola, juntamente com toda comunidade escolar, vem desenvolvendo 

diversas atividades pedagógicas com objetivos de alcançar as metas estipuladas pelo 

Plano de Gestão proposto pela Equipe Gestora. 

A escola é composta fisicamente pelos seguintes ambientes: 

• 20 salas de aula, divididas em um bloco de dois pavimentos; 

• 01 sala de Arte (desviada para atendimento dos projetos Educação Integral e 

Reforço Escolar); 

• 01 laboratório de informática; 

• 01 sala de Leitura; 

• 01 laboratório de ciências (desviado para Sala de Recursos); 

• 01 Biblioteca; 

• 03 salas para administração (Secretaria, Diretoria e Apoio); 

• 01 sala de Coordenação (dentro da Secretaria); 

• 01 sala de Arquivo (dentro da Sala de Direção); 

• 01 sala de Professores/Coordenação; 

• 01 sala de Coordenação (dentro da Sala dos Professores); 

• 01 copa (dentro da Sala dos Professores) 

• 01 sala de Mecanografia 

• 01 sala de Orientação Educacional; 

• 01 Cozinha; 

• 01 depósito (dentro da Cozinha); 

• 01 depósito (dentro da Lanchonete); 
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• 15 banheiros; 

• 01 sala de vigias e funcionários da escola; 

• 01 depósito; 

• 01 depósito (desviado para Sala da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

- EEAA); 

• 01 quadra de esportes coberta; 

• 01 sala de Educação Física; 

• 01 depósito da Educação Física (desviado para depósito de bens inservíveis); 

• 01 depósito de Material de Limpeza. 

 

Composição da Equipe Gestora e Pedagógica: 

• 01 Diretora: 

• 01 Vice-diretora; 

• 01 Supervisora Pedagógica; 

• 01 Supervisora Administrativa; 

• 01 Secretário; 

• 04 Coordenadores Pedagógicos; 

• 01 Coordenadora para a Educação Integral; 

• 02 Professores para Sala de Recursos; 

• 02 Orientadores Educacionais; 

• 03 professoras Readaptadas. 
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A Equipe Gestora constituída pela Diretora e Vice Diretora, observando os princípios 

da Gestão Democrática nos aspectos administrativo, pedagógico e financeiro cuida para 

que as ações de formação continuada se traduzam efetivamente em contribuição ao 

enriquecimento das práticas pedagógicas em sala de aula e melhoria da aprendizagem, 

com ênfase no acesso, na permanência e no sucesso do aluno. 

A Supervisão Administrativa assiste a Diretora e a Vice Diretora em assuntos 

administrativos, assim como coordena o planejamento das atividades administrativas em 

sua execução e avaliação. 

A Supervisão Pedagógica assiste a Diretora e a Vice Diretora em assuntos 

pedagógicos e articula as ações dos coordenadores pedagógicos, de modo a implementar, 

acompanhar e avaliar a Proposta Pedagógica da instituição educacional. Divulga e 

incentiva a participação dos professores em todas as ações pedagógicas promovidas pela 

instituição educacional. 

A Coordenação Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar e acompanhar as 

atividades didático-pedagógicas a fim de dar suporte à Proposta Pedagógica, promovendo 

ações que contribuam para a implementação das Orientações Curriculares da Secretaria 

de Estado de Educação. 

A Secretaria Escolar conta com apoio técnico-administrativo necessário ao 

cumprimento de suas competências, atendendo a comunidade escolar com presteza e 

eficiência, especialmente no que se refere à vida escolar dos alunos da instituição.  

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza se como 

serviço de natureza pedagógica conduzido por professores especializados, que tem como 

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos no processo de ensino 

aprendizagem, considerando suas necessidades específicas. 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição 

educacional e da comunidade escolar na identificação, prevenção e superação de conflitos, 
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colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o respeito à 

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

e à valorização do aluno como ser integral. 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem constitui-se em apoio técnico 

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

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

conjunta de professores com formação em Pedagogia e com Licenciatura em Psicologia ou 

psicólogo, em um trabalho de equipe interdisciplinar. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 

Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, que garanta o acesso e 

incentive a permanência com êxito no decorrer do percurso escolar, que promova uma 

educação voltada para o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas elaboradas para 

fomentar a formação integral do ser humano, para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, priorizando o respeito à diversidade 

e formando seres críticos e conscientes, capazes de atuar na transformação da sociedade 

como multiplicadores do bem estar, do respeito mútuo a todas as formas de vida e da cultura 

da paz. 

 

5. PRINCÍPIOS 

Os princípios orientadores das práticas pedagógicas utilizados pelo CEF 602 levam 

em consideração seis princípios estabelecidos para a Educação Integral nas escolas 

públicas do Distrito Federal contidos nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento 

da SEDF, que são os princípios a serem observados pelas escolas no planejamento, na 

organização e na execução das ações, que são:  

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir 
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o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral 

a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade deve ser 

entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar 

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

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que 

a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem 

o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 

conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando o 

pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 

 • Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, 

em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

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

qualidade da educação.  

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

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de 

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

A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

alunos e da comunidade.  

• Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 

educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). 

Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, 

legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto 

pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais 

e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para 

receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares.  
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• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade 

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

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

centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de 

saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores.  

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

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

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

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

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

da escola e da rede de ensino.    

Dessa forma, o pensar a educação de forma integral no CEF 602, orientado pelos 

referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, propõe uma 

educação que a todo instante repensa a formação discente de maneira plena, crítica e 

cidadã. 

 

6. MISSÃO E BJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

A missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens serão expressos 

de maneira mais ampla por meio do objetivo geral e de forma mais detalhada, elencados 

em 14 itens, nos objetivos específicos.   

6.1 . OBJETIVO GERAL 

Promover de forma progressiva e contínua a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem nos aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais por meio de 

projetos, ações pedagógicas e formação continuada de maneira integrada aos anseios da 

comunidade escolar. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Acompanhar os alunos do 2º Ciclo – 1º Bloco – BIA – Bloco Inicial de Alfabetização – (1º 

ao 3º anos); 

2. Acompanhar os alunos do 2º Ciclo – 2º Bloco (4º e 5º anos); 

3. Atender os alunos do Programa Educação Integral; 

4. Aplicar o Projeto Interventivo para os alunos com dificuldades de aprendizagem; 

5. Aplicar o Projeto Letramento; 

6. Aplicar o Projeto Família na Escola; 

7. Trabalhar o Projeto Diversidade Étnico-Cultural com o tema “Consciência Negra” de 

acordo com a lei nº 11.465, de 10 de março de 2008; 

8. Trabalhar com eficiência e eficácia o Serviço de Orientação Educacional (SOE); 

9. Conscientizar os estudantes sobre a importância da Conservação do Patrimônio Público; 

10. Propiciar aos alunos dos 2os , 5os e 9os anos as aprendizagem necessárias para superar 

as metas estabelecidas nas avaliações em larga escala (SAEB); 

11. Fomentar a participação dos estudantes na avaliação diagnóstica da SEEDF; 

12. Gerir os recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) 

de acordo com as instruções contidas em Portarias e manual, de forma a suprir as 

necessidades pedagógicas e administrativas da Instituição; do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDDE – PDE Escola) bem como sua aplicação nos 

diversos setores da escola; do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDDE – Mais 

Educação), bem como sua aplicação nos diversos setores da escola; do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDDE – Fundamental) bem como sua aplicação nos 

diversos setores da escola; 

13. Fortalecer o Conselho Escolar. 

14. Acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico, administrativo e financeiro da instituição. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Todo o grupo Docente e Gestor desta unidade de ensino comungam dos princípios 

que alicerçam uma prática pedagógica viva, intencional e significativa. São as teorias da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural que a subsidiam essa prática, 

uma vez que todo processo de ensino-aprendizagem deve ser perpassado por 

intencionalidades sociais e científicas, intencionalidades estas que só ocorrerão por meio 

da constante relação indissociável entre TEORIA e PRÁXIS. 

Partindo desse pressuposto, é necessário que tenhamos de maneira clara qual a 

concepção de educação que construímos para assumirmos uma posição e pensarmos: 

Para quê? Para quem? Como? E por que educar? Passando, através de estudos coletivos 

por uma reflexão sobre questões filosóficas, teóricas e práticas concluímos como Gadottii 

(2006, p.16) que diz: “A evolução da educação está ligada a própria evolução da 

sociedade”.  

O crer nessa evolução não pode ser apenas em sentido de progresso, mas também 

como modificações estruturais, sendo assim, a educação passa a ser o meio pelo qual se 

reflete, se age e se modifica a sociedade a qual se propõe a educar, corroborando com o 

pensar de Paulo Freire, onde a educação necessita de ser pautada por um processo de 

AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO, sob pena de sermos cobrados pela inautenticidade de nosso 

trabalho, senão vejamos: 

[...] A palavra inautêntica, por outro lado, com que não se pode 
transformar a realidade, resulta da dicotomia, que se estabelece entre 
seus entes constituintes. Assim é que, esgotada a palavra de sua 
dimensão de ação, sacrifica, automaticamente, a reflexão também, se 
transforma em palavreria, verbalismo, blábláblá. Por tudo isso, 
alienada e alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar 
a denúncia do mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem 
compromisso de transformação, nem este sem ação (FREIRE, 1987. 
p. 44). 
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Dentro da concepção de educação que nos pautamos, não poderíamos deixar de 

ressaltar nosso trabalho em busca de uma educação inclusiva e integral. Nesse momento 

nos voltamos aos eixos estruturantes do Currículo que nos norteia (SEDF), que são: 

Cidadania, Sustentabilidade, Aprendizagem e Diversidade, destacando o último item com 

o conceito de partida para uma educação efetivamente inclusiva, pois o termo é 

erroneamente utilizado quando pensado apenas para pessoas com deficiência, conceito 

esse que também pode ser questionado, pois qual ser não possui uma ou várias 

deficiências? 

Neste caminhar buscamos incluir toda a gama de diversidade existente e destacar a 

beleza advinda dessas diferenças tais como: o respeito ao outro e a convivência pacífica 

entre os distintos grupos existentes e percebidos na unidade escolar. 

Além de uma educação inclusiva, ofertamos uma educação integral, tanto no sentido 

de tempo quanto na visão de ser humano completo indissociável nos seus aspectos sócio 

afetivos, motores e psíquicos. No espaço-tempo escolar, incentivamos a troca de 

experiências aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, professor-professor, 

oportunizando situações intencionais e desafiadoras para que haja tomada de decisão e 

construção de conhecimentos. 

A Pedagogia Histórico-Crítica diz que: “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta 

e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1994, p. 17). Dessa forma, expressa 

a defesa do trabalho do professor no processo da disseminação do saber historicamente 

produzido pela humanidade. 

O trabalho dentro do Centro de Ensino Fundamental 602 do Recanto das Emas se 

pauta no pensamento de uma pedagogia progressista, fundamentada na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, interseccionada pela Teoria Crítico 

Social dos Conteúdos, onde a escola deve ser valorizada como instrumento de apropriação 

do saber, instrumento esse que contribui para sua auto democratização, assim como para 

a democratização da sociedade a qual está inserida. Além da base comum elencamos 
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conteúdos culturalmente e historicamente adquiridos contextualizando-os e 

ressignificando-os frente às realidades locais reafirmando os dizeres de Saviani quando 

expressa: 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação 
dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 
indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, 
de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais 
adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 1994, p. 24). 

 

Partindo da teoria acima citada, pensamos em cada aula como uma constatação da 

prática real, sendo o professor o mediador do conhecimento e o aluno participante ativo do 

processo. Pressupomos, assim, a aprendizagem como desenvolvimento da capacidade de 

processar e ressignificar informações e lidar com os estímulos do meio. 

Não poderíamos falar de qualidade em educação sem termos de forma consciente 

o conceito de currículo, o mesmo é elemento nuclear do projeto pedagógico, pois permite 

e sistematiza o caminhar do processo, Libâneo entende que:  

O currículo é a concretização, a viabilização das intenções e das 
orientações expressas no projeto pedagógico... compreende-se o 
currículo como modo de seleção da cultura produzida pela sociedade 
para a formação dos educandos; é tudo o que espera ser aprendido 
e ensinado na escola (LIBÂNEO 2011, p. 362). 

 

Por essa vertente buscamos construir e organizar um currículo que contempla 

elementos da teoria pós-crítica, concebendo-o de forma integrada ou globalizada. 

Importante ressaltar que as discussões sobre as manifestações do currículo (formal, real, 

oculto) ocorrem periodicamente e também orientam a nossa prática, pois tais reflexões nos 

reportam a constante revisão acerca do trabalho realizado, para que não fujamos do que 

cremos como teorias alicerçantes de nossas práxis. 

Um olhar que também se faz imensamente importante é o da relação que deve ser 

estreitada entre a pedagogia e as teorias psicológicas da aprendizagem, pois todo educador 
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deve buscar os caminhos pelos quais ele acredita que se constrói o conhecimento na mente 

humana, tendo assim seu leque de intervenções ampliado, uma vez que essa unidade de 

ensino crê em uma perspectiva pedagógica progressista, em um currículo aberto e 

globalizado, pensamos que a concepção interacionista é a que melhor contempla e se 

alinha à prática pretendida. Tal concepção afirma que o conhecimento acontece na 

interação entre o sujeito que aprende e o objeto a ser aprendido. Tal teoria conceitua-se 

como Histórico-Cultural ou Sócio-Histórica de Lev S. Vygotsky (1896 1934) em consonância 

com o currículo. 

Apesar desse psicólogo Bielo Russo não ter formulado uma teoria pedagógica, 

desenvolveu estudos visando à compreensão do processo de mediação e o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores que distinguem os seres humanos 

das outras espécies animais.  

Sem dúvida o foco de sua teoria é a questão social em que o sujeito possui uma 

capacidade real, com conhecimentos reais já adquiridos e uma capacidade potencial ou 

eminente de aprendizagem e a esse caminho a ser percorrido (entre real e potencial) dá-

se o nome de ZDP (zona de desenvolvimento proximal), neste percurso são indispensáveis 

as interações sociais, o diálogo entre professor (mediador) e o educando, considerando 

que a cooperação entre os agentes inclusos no processo para que se estimulem esses 

conhecimentos em eminência é de suma importância. 

Ante ao exposto, reafirmamos nosso objetivo de construir um Ensino fundamental 

pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e nas Diretrizes 

pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde possibilitam as 

aprendizagens a partir da democratização dos saberes em uma perspectiva inclusiva, 

considerando os eixos transversais Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos humanos e Educação para a Sustentabilidade, para promover as 

aprendizagens tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita, do cálculo e 

diversos letramentos que auxiliem nossos alunos e alunas na formação de atitudes e 

valores para um pleno convívio social capaz de oportunizar a compreensão dos processos 
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histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da 

tecnologia, das artes, cultura e dos direitos humanos que pautam a sociedade brasileira e 

mundial.   

Não podemos nos furtar do objetivo de fortalecer os vínculos da escola com a família, 

no sentido de proporcionar diálogos éticos, críticos e reflexivos e reforçar a 

corresponsabilidade educacional, compreendendo os estudantes como sujeitos centrais no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

A organização do trabalho pedagógico nesta unidade escolar respalda-se no artigo 

23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que estabelece o princípio 

da flexibilidade na organização do trabalho pedagógico em semestres ou forma diversa de 

organização para atender à melhoria do processo de aprendizagem; no artigo 12 da LDB, 

que define entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola 

na elaboração e execução do projeto político pedagógico; no artigo 4º da Lei de Gestão 

Democrática nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que garante autonomia pedagógica às 

escolas públicas do Distrito Federal para elaborar e implementar seu projeto político 

pedagógico em consonância com as políticas educacionais vigentes, nas normas e 

diretrizes da Rede Pública de Ensino do DF e no Regimento Escolar da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal de 2015, que prevê a organização dos anos iniciais do Ensino 

fundamental em Ciclos para as aprendizagens. 

A organização escolar de maneira seriada foi totalmente abolida pela Rede Pública 

de Ensino do DF no ano DE 2018. O CEF 602 optou, ainda no ano de 2017, por trabalhar 

de maneira ciclada tanto para anos iniciais quanto para anos finais, aderindo, assim, aos 2º 

e 3º Ciclos Para as Aprendizagens, em conformidade ao exposto no artigo 42 do Regimento 

Escolar, senão vejamos: 

Art. 42. O Ensino Fundamental com duração de nove anos estrutura-
se em cinco anos iniciais e quatro anos finais. 
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§1° Os Anos Iniciais organizam-se em um Ciclo para as 
Aprendizagens o 1° ao 5°ano com dois blocos ou seriação, conforme 
descrito a seguir: 

I. 2° Ciclo para as Aprendizagens: 

a) 1° Bloco - Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) (1°, 2° e 3° anos do 
Ensino Fundamental), com início aos 6 (seis) anos de idade, com 
duração de 3 (três) anos. 

b) 2° Bloco - 4° e 5° anos do Ensino Fundamental, com duração de 2 
(dois) anos. 

II. Ciclo e Seriação: 

a) 1° Bloco - Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) (1°, 2° e 3° anos do 
Ensino Fundamental), com início aos 6 anos de idade, com duração 
de 3 (três) anos. 

b) 4° e 5° anos do Ensino Fundamental (Seriação), com duração de 
2 (dois) anos.  

§2° Os Anos Finais organizam-se no 3° Ciclo para as Aprendizagens 
do 6° ao 9° ano ou na Seriação, conforme descrito a seguir: 

 I. a organização curricular do 3° ciclo para as aprendizagens 
estrutura-se em 1° bloco - 6° e 7° anos e 2° bloco - 8° e 9° anos; 

 II. Organização seriada: 6° ano, 7° ano, 8° ano e 9° ano/8ª série [...] 

  

A ampliação dos ciclos no Ensino Fundamental ampara-se também, nas Diretrizes 

Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo Conselho de Educação do 

Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e instituída pela Secretaria de Estado de 

Educação do DF por meio da Portaria nº 4 do dia 12 de janeiro de 2007. 

A compreensão de ciclos assumida neste Projeto caracteriza-se pelo que Brasil, 

Barreto e Sousa propõem: 

[...] alternativas de organização do ensino básico, que ultrapassam a 
duração das séries anuais como referência temporal para o ensino e a 
aprendizagem e estão associados à intenção de assegurar à totalidade 
dos alunos a permanência na escola e um ensino de qualidade. [...], 
demarcam mudanças de concepção de conhecimento e de 
aprendizagem, na ocupação do tempo escolar, bem como na própria 
função da educação escolar, vindo a constituir um caminho potencial 
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para a democratização do ensino (2005, p. 660). 

 

A adesão aos Ciclos Para as Aprendizagens no Ensino Fundamental nesta unidade 

escolar compartilham responsabilidades individuais e coletivas, sendo o trabalho 

pedagógico coletivo apresentado nesta Proposta Pedagógica uma das condições para a 

sua implementação, para isso são dinamizados colegiados como: Conselho de Classe; 

Conselho Escolar; reuniões de coordenação pedagógica coletiva; entre outros. 

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na 

organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu 

desempenho por meio de avaliações realizadas permanentemente, ou seja, necessita de 

uma avaliação formativa. É esse processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz 

professores e equipe pedagógica da escola a repensarem o trabalho pedagógico 

desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às 

necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes. 

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não 

permite que os estudantes avancem sem ter garantidas suas aprendizagens. Fundamenta-

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

os estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem. Isso significa que os 

estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem percalços que venham a 

interromper a evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS, PEREIRA, 

OLIVEIRA, 2012). 

Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico proposto 

nesta PP se fundamenta-se em: 

• Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos 

metodológicos, das avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando 

os ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica dos processos de 

aprendizagem humana.  
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• Ensino Heterogêneo e diferenciado caracterizado pelo respeito às 

potencialidades e ritmos de aprendizagem. 

• Na adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a 

atingir os objetivos de aprendizagem. 

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

conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional para a rede pública de 

ensino do ano de 2014. 

A implantação dos Ciclos para as Aprendizagens fundamenta-se na compreensão 

de que é urgente e necessário reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade, 

compreendendo e respeitando as diferenças, orientados pela convicção de que não se 

pode abrir mão de uma educação pública que priorize o pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, que oferte uma educação para todas e todos em seu sentido pleno, como 

preceitua a Constituição Federal de 1988, em especial os artigos 205 e 206. 

Os Anos Finais do Ensino Fundamental constituem um período que requer atenção 

especial por todos os agentes que atuam nesta fase, no sentido de proporcionar ações que 

reconheçam suas especificidades e que busquem formas alternativas para suas 

peculiaridades. Como fase intermediária, é protagonista da ruptura da lógica organizacional 

em relação à fase anterior, o que exige um olhar diferenciado para a comunidade escolar e 

seus estudantes, que agora são submetidos a uma organização que contempla maior 

quantidade de docentes e de componentes curriculares. 

Dessa forma, os conteúdos são organizados a partir de diferentes áreas do 

conhecimento, porém se articulam em uma perspectiva de unidade, progressividade e 

espiralização, ligadas diretamente à função social.  

Cada área do conhecimento apresenta o desafio de promover a ampliação para as 

aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas em que o ponto inicial deve ser 

orientado por levantamento de conhecimentos prévios do grupo de estudantes. Assim, a 

organização interna está sustentada levando em consideração especificidades de cada 
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área, no sentido de explicitar essencialidades às aprendizagens e promover o trabalho 

interdisciplinar e transdisciplinar, articulados aos eixos transversais e integradores do 

currículo em movimento.  

A organização curricular deve proporcionar a discussão e reflexão da prática 

pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda unidade escolar e sua 

comunidade, como exercício de planejamento coletivo e de ação concretizadora da 

proposta pedagógica; uma educação para além da escola, que busque ensinar na 

perspectiva de instigar, provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio de 

relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. 

Nessa ótica, o CEF 602 se fundamenta na pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural, considerando que o trabalho pedagógico se ampara na prática social e, 

por meio da mediação, da linguagem e da cultura, as aprendizagens ocorrerão na interação 

do sujeito com o meio e com os outros. 

Outro princípio que orienta nossa prática é a formação continuada, que abrange toda 

a equipe, em especial a equipe docente. A concessão do espaço/tempo destinado a 

formação pedagógica se faz necessário para que haja formação dos profissionais e se 

respalda na relevância do trabalho docente para a melhoria da qualidade social e 

emancipação do indivíduo e da comunidade escolar, onde se apresenta indiscutível a 

necessidade de investimento na formação continuada de gestoras(es), professoras(es), 

coordenadoras(es) e supervisoras(es) pedagógicos para:  

a) O aprofundamento teórico com vistas à práxis;  

b) construção de relações interpessoais colaborativas;  

c) subsidiar o trabalho pedagógico que esses profissionais desenvolvem na escola;  

d) aperfeiçoar as práticas pedagógicas num processo de ação-reflexão-ação;  

e) o compartilhamento de experiências numa mesma escola e entre escolas. 

A perspectiva do desenvolvimento profissional docente que ora se propõe, procura 
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identificar os processos intra e interpessoais que corroboram com o desenvolvimento das 

professoras e professores, bem como as condicionantes institucionais que podem interferir 

nesse processo, sendo assim, o constante diálogo com incentivo à participação dos 

envolvidos e o conhecimento da realidade educacional é determinante para assegurar os 

princípios da Gestão Democrática, conforme exposto por Libâneo. 

A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática 
da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários 
no processo de tomada de decisões e no funcionamento da 
organização escolar. Além disso, proporciona um melhor 
conhecimento dos objetivos e metas, estrutura e organização e de sua 
dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e favorece uma 
aproximação. (LIBÂNEO 2004, p. 102) 

 

Nesta unidade escolar, desde o ano de 2011 a formação continuada tem ocorrido de 

maneira sistêmica durante as coordenações pedagógicas, fortalecendo a Gestão 

Democrática com diálogos e temáticas voltadas às novas perspectivas de estratégias de 

aprendizagem tais como: implementação dos ciclos, PNAIC, GT´s para validação do 

currículo, fórum de coordenadores, entre outros itens que surgem como relevantes dentro 

do cotidiano escolar. 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Conforme os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, a avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa, necessária e diz 

respeito a questões tênues como o exercício do poder e a adoção de práticas que podem 

ser inclusivas ou de exclusão e as Diretrizes de Avaliação da SEEDF complementa ao dizer 

que se faz necessária e indispensável uma articulação entre avaliação, currículo e o 

planejamento. 

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende que 

a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública 
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democrática e emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica compõe a 

avaliação formativa, devendo ser comuns aos demais níveis da avaliação.  

A função formativa, independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é 

realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Essa função 

deve perpassar os níveis da aprendizagem, institucional (autoavaliação da escola) e de 

redes ou de larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor 

ou humilhar os estudantes por meio da avaliação. 

A SEEDF adota o termo Avaliação para as Aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012) 

porque nos situa no campo da educação com a intenção de avaliar para garantir algo e não 

apenas para coletar dados sem comprometimento com o processo. A avaliação da 

aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e, portanto, distancia-se do avaliado, 

buscando certa “neutralidade”. Enquanto isso, a Avaliação para as aprendizagens se 

compromete com o processo e não somente com o produto da avaliação. 

Em consonância com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96) e com as concepções teóricas expressas pelo grupo, a forma de avaliação 

trabalhada é contínua e formativa, os quesitos qualitativos se sobrepõem aos quantitativos. 

Destarte apostamos em uma proposta avaliativa processual cíclica e sistemática. 

(LUCKESI, 2009) ressalta o valor da avaliação no fato de o aluno poder tomar 

conhecimento de seus avanços e dificuldades cabendo ao professor, mediar e intervir 

nesses movimentos para que através dessas intervenções haja a superação das lacunas 

existentes, lembrando que as atividades avaliativas nunca são utilizadas como atividades 

fim. 

Segundo HAYDT (2008, p.11), “a avaliação consiste em fazer um julgamento sobre 

resultados, comparando o que foi obtido com o que se pretendia alcançar”. Assim, a 

avaliação está a serviço dos objetivos de ensino do projeto político pedagógico, do currículo 

e das metodologias.  

A avaliação, como parte de uma ação coletiva, pode ocorrer em várias esferas e com 
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vários objetivos. Segundo FERNANDES E FREITAS (2007) pode ocorrer em três níveis:  

 Avaliação de aprendizagem; 

 Avaliação escolar – da dinâmica escolar ou da própria escola; 

 Avaliação do sistema escolar. 

 

A equipe desta unidade escolar elabora instrumentos avaliativos e participa de 

processo avaliativo nos três níveis acima citados, buscando a transformação desse 

processo em prática de aprendizagem, rompendo com a falsa dicotomia entre ensino e 

avaliação. 

Destaca-se ainda que os processos avaliativos devam ser sensíveis às diferenças 

que permeiam a sala de aula e o contexto socioeducacional, devendo facilitar o diálogo e a 

mediação entre várias histórias de vida que a nossa instituição educacional acolhe. Busca-

se também explorar a autoavaliação, visando criar no educando o hábito de refletir e agir 

conscientemente sobre uma trajetória de aprendizagem. 

Esta instituição de ensino vivencia a organização curricular em ciclos, que prevê a 

progressão continuada do educando (e não automática). Nesse processo, no que diz 

respeito à avaliação, não difere do que já foi aqui concebido, sendo um processo formativo, 

sistemático e permanente. 

A progressão continuada rompe com a avaliação classificatória, fragmentada e 

permeada pela reprovação anual. O processo da progressão continuada “é um recurso 

pedagógico que, associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de 

modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo”.  

A equipe docente do CEF 602 aproveita o espaço-tempo das coordenações 

pedagógicas coletivas e conselhos de classe para manter o diálogo a respeito da 

elaboração de instrumentos avaliativos que assegurem aos educandos as aprendizagens 

propostas pelo currículo e com isso todos estão se ambientando à realidade de que não é 
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o medo da reprovação que garante a aprendizagem dos educandos ou uma quantidade de 

horas a mais com os livros e que o processo de progressão continuada está intrínseca ao 

ato de avaliar. 

O conselho de classe participativo também é momento de avaliação e autoavaliação, 

ocorre uma vez a cada bimestre e promove um diálogo profundo entre as práticas docentes 

e discentes para que ambos reflitam na melhor maneira de dar continuidade ao processo 

de ensino-aprendizagem e alcance os objetivos propostos para que as aprendizagens 

sejam concretizadas. 

A reunião de mães, pais ou responsáveis é também momento de avaliação e 

promove uma aproximação da família ao convívio escolar, fazendo com que se cumpra o 

disposto no art. 205 da Constituição Federal, onde diz que: “A educação é direito de todos 

e dever do Estado e da família”, atestando a necessidade de a educação ser pensada de 

maneira intrínseca, fomentando a relação família e escola – escola e família.  

Frisamos aqui que fazer as amarrações teóricas com a prática cotidiana não é uma 

tarefa fácil, pois concretizar e sistematizar intencionalidades exige um espaço-tempo rico 

em estudos, reflexões e construções que podem e são muitas vezes desconstruídos para 

darem lugar ao novo olhar e novas construções mais apropriadas. Para tal, é necessário 

se despir das vaidades pessoais e assumir uma postura profissional técnico-científica, 

assumir que somos de fato cientistas da educação, produtores de conhecimentos 

levantando e derrubando nossas próprias hipóteses, estando dispostos a sair da zona de 

conforto e ir ao encontro da resolução dos problemas diagnosticados. 

Não excluímos, entretanto, outras concepções e teorias existentes que não foram 

aqui citadas, mas que venham a orientar de forma positiva nossa práxis diária, porém, 

julgamos como válido ter norteadores prevalecentes e claros, para que de fato, como 

comunidade educacional, falemos a mesma linguagem em prol de nosso objetivo maior, 

que é buscar de forma contínua a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, 

educando para a cidadania, respeito à diversidade e consciência da importância da 

sustentabilidade humana como caminho para os avanços sociais. 
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Para que de fato essa construção ocorra deve ser entendido por todos os segmentos 

da unidade escolar e, em especial, a gestão, que deve proporcionar um ambiente 

impregnado do verdadeiro significado da democracia, onde não há debate de pessoas, mas 

sim de ideias. 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O CEF 602 adota a concepção de um currículo flexível, cujo foco é a preocupação 

com a integração e inter-relação entre as disciplinas, os objetivos propostos, os eixos 

estruturantes e transversais do currículo em movimento. 

É imprescindível que se tenha uma proposta curricular que realize a prática do 

processo de ensino-aprendizagem, vejamos o que diz Libâneo:  

“O currículo constitui o elemento nuclear do projeto pedagógico, é ele que 

viabiliza o processo de ensino e aprendizagem [...] é um desdobramento 

necessário do projeto pedagógico, materializando intenções e orientações 

previstas no projeto em objetivos e conteúdos.” (Libâneo, 2004, p.168).  

 

A proposta curricular do CEF 602, Anos Iniciais e finais do Ensino Fundamental para 

o ano de 2019 será a proposta curricular disponibilizada pelo projeto “Escola que 

Queremos. O projeto tem como objetivo principal melhorar os índices de aprendizagem, 

reduzir as taxas de abandono e reprovação escolar e valorizar os profissionais da educação 

e o CEF 602 foi uma das 185 escolas selecionadas para participar do referido projeto, 

iniciado no presente ano pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que 

dentre suas atribuições prevê a divisão curricular com objetivos de aprendizagens já 

predefinidos para cada ano e bimestre do ensino fundamental. 

Os professores das turmas de Integração Inversas, juntamente com os profissionais 

da Sala de Recursos e a Coordenação Pedagógica, definirão as adequações curriculares 

pertinentes após o diagnóstico inicial de cada estudante com deficiência, pois é necessário 

um prévio conhecimento das especificidades individuais para atender as necessidades 
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especiais, para somente após, desenvolver ações que realmente contribuam para o 

progresso pedagógico dos envolvidos. 

 

11. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Os Planos de ação a seguir explicitarão de forma clara e concisa como se pretende 

alcançar os objetivos propostos e solucionar as questões levantadas no momento do 

diagnóstico das dificuldades encontradas na realidade escolar. 

Os planos de ação também conterão os objetivos, metas, ações, acompanhamento 

e avaliação para que a implementação do Projeto Político Pedagógico aconteça de maneira 

mais efetiva e transparente possível. 

 

11.1. PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Objetivo geral: 

Prosseguir com sucesso a implantação do Programa do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e atingir 

100% de alunos alfabetizados até o 3º ano do Ensino Fundamental.  

Justificativa:  

Identificar os diferentes níveis de alfabetização por meio da psicogênese da língua escrita 

dos estudantes para possibilitar a realização das intervenções necessárias para a promoção 

dos avanços das aprendizagens. 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação 
das ações 
propostas 

Cronograma 

Proporcionar a 
capacitação aos 

professores do Bia 
através de formação 
continuada (interna e 

1. Reunir os 

professores 

do BIA 

durante as 

Equipe Gestora  

 

Corpo 
docente 

e 
discente 

Data 
Show 

Mesas 

Cadeiras 

Registros 
de 

encontros e 
produções  

Anual 
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externa) coordenações 

pedagógicas 

Livros 

 

Otimizar tempo e 
espaço da 

coordenação 
pedagógica para 

produção de 
materiais específicos 

para o Bia 

2. Avaliar o 

Teste da 

Psicogênese 

Equipe Gestora 
e Corpo docente 

Corpo 
docente 

Material 
pedagógi

co 

Registros 
de 

encontros e 
produções 

Bimestral  

Realizar oficinas 
sobre o teste da 

psicogênese 

3. Confeccion

ar material 

lúdico visual 

para melhorar 

o aprendizado 

dos alunos 

Corpo docente Equipe 
Gestora 
e corpo 
docente 

Materiais 
de 

papelaria 

Registros e 
Análises 

Anual 

Desenvolver 

atividades para a 

Recreação Dirigida 

4. Planejar 

atividades 

para a 

Recreação 

Dirigida 

Corpo docente Corpo 

docente 
Cordas 

Bolas 

Jogos 
pedagógi

cos 

Registros e 

Análises 
Anual 

Utilizar dados 

oriundos do Centro 

de Referência em 

Alfabetização (CRA) 

5. Repassar 

aos 

professores 

os informes 

do Centro de 

Referência 

em 

Alfabetização 

(CRA) 

Equipe Gestora Corpo 

docente 

Data 

show 

Som 

Microfone 

Registros e 

Análises  
Anual 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 602 

 
 

 

43 

 

 

 

 

 

11.2 PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

Objetivo geral: 

Continuar com o Programa Educação Integral passando a atender 130 alunos e alunas dos anos 

iniciais durante ano corrente. 

Justificativa:  

Ofertar atividades que proporcionem a melhora no desempenho das aprendizagens dos 

estudantes em maior vulnerabilidade social. 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação 
das ações 
propostas 

Cronogra
ma 

Diminuir a evasão 
escolar;  

Proporcionar 
ambientes 

diversificados por 
meio de atividades 

articuladas para 
aprendizagem com a 
utilização do lúdico. 

1. Oferecer a 

Educação 

Integral de oito 

horas diárias 

aos alunos 

participantes 

Equipe Gestora 
e Coordenador 
da Educação 

Integral 

Corpo 
discente 

Espaço 
Físico 

Registros 
e Análises 

da 
proposta 

Anual 

2. Oferecer 

almoço e 

lanche aos 

alunos 

Equipe Gestora 

e Coordenador 
da Educação 

Integral 

Corpo 

discente 
Mesas 

Cadeiras 

Talheres 

Pratos 

Copos 

Registros 

e Análises 
da 

proposta 

Anual 

3. Planejar as 

atividades a 

serem 

aplicadas aos 

alunos 

Equipe Gestora 

e Coordenador 
da Educação 

Integral 

Corpo 

discente 

Materiais 

Pedagógic
os 

Materiais 
de 

Papelaria 

Registros 

e Análises 
da 

proposta 

Anual 
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11.3. PLANO DE AÇÃO DO PROJETO INTERVENTIVO 

Objetivo geral: 

Aplicar o Projeto Interventivo para 100% dos alunos com dificuldades nas aprendizagens escolares e 

que estejam em idade superior a adequada para o ano matriculado, para que sua progressão se dê ao 

menor perído possível e que haja alternância dos grupos de alunos assistidos. 

Justificativa:  

Identificar os alunos com dificuldades nas aprendizagens e que estejam em idade distinta ao 

ano matriculado para iniciar o Projeto logo no início do ano letivo.   

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação 

das ações 
propostas 

Cronogra

ma 

Proporcionar aos 

educandos a 
apropriação das 
aprendizagens 
necessárias ao 

acompanhamento do 
ano em que está 

inserido. 

1. Identificar os 

alunos com 

defasagem de 

2 ou mais 

anos em 

relação à série 

em que estão 

matriculados 

Equipe Gestora 

e Coordenador 
Pedagógico 

Corpo 

discente 

Listagem 

de alunos 
Registros Quinzenal 

2. Apresentar 

aos 

professores os 

nomes dos 

alunos e 

definir 

procedimentos 

para 

desenvolver o 

Projeto 

Equipe Gestora Corpo 
discente 

Listagem 
de alunos 

Registros e 
Análises 

dos alunos 

Anual 
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3. Avaliar as 

dificuldades 

específicas de 

cada aluno, 

priorizando as 

disciplinas de 

Português e 

Matemática. 

Corpo Docente 

 

Corpo 
discente 

Materiais 
pedagógico

s 

Materiais 
lúdicos 

Registros e 
Análises 

dos alunos 

Anual 

4. Realizar 

vivências. 

Corpo Docente Corpo 

discente 

Mesa 

Cadeira 
Material 

pedagógico 

Registros e 

Análise 
Pedagógico

. 

Quinzenal 

 

11.4. PLANO DE AÇÃO DO LETRAMENTO 

Objetivo geral: 

Continuar com o Projeto Letramento durante o ano Letivo aplicando-o a 100% dos alunos. 

Justificativa:  

Interpretar situações cotidianas, não apenas de escrita e leitura como também interpretação 

de reportagens jornalísticas, obras de arte e adaptação de livros como peças teatrais. 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação das 

ações 
propostas 

Cronograma 

Oportunizar 

ao educando 
uma leitura 

crítica social 
dos diversos 
veículos de 

comunicação 
que o cercam 

Trabalhar 

diferentes 
formas de 
leitura e 

interpretação 
de textos de 

situações 
cotidianas 

Equipe gestora 

e corpo docente 

Corpo 

Discente 
Livros 

Jornais 

Revistas 

Registros e 

Análises 
Pedagógicos 

Anual 
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11.5. PLANO DE AÇÃO DA FAMILIA NA ESCOLA 

Objetivo geral: 

Aplicar o Projeto Família na Escola a 100% dos alunos da escola durante o 1º Semestre. 

Justificativa: 

Apresentar aos pais os critérios de avaliação, os direitos e deveres dos alunos e as regras 

disciplinares da escola. Levar informação aos pais e promover debates de forma a melhor 

conhecê-los e aos seus filhos, nossos alunos. Aliar a Semana de Educação para a Vida à 

Semana da Família, de forma a promover a parceria “Escola-Família”. 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação 

das ações 
propostas 

Cronograma 

Estabelecer 

comunicação 
contínua entre 

família e 
escola, 

buscando a 
melhoria do 

processo 
ensino 

aprendizagem 

1. Realizar 

reunião com 

os pais 

Equipe Gestora 

SOE 

Toda 

comunidade 
escolar 

Data Show 

Microfone 

Notebook 

Cadeiras 

Registros Semestral 

2. Realizar 

palestras 

com temas 

aplicados ao 

cotidiano da 

comunidade 

escolar 

SOE  

SEAA 

Professores  

Toda 
comunidade 

escolar 

Cadeiras 

Data Show 

Slides 

Registros e 
debates 

Semestral 

3. Promover a 

semana da 

Família na 

escola, 

juntamente 

com a 

Semana de 

Educação 

para a Vida 

Equipe Gestora 

SOE 

SEAA 

Sala de 
Recursos 

Professores 

Toda 

comunidade 
escolar 

Materiais 

didáticos, 

Microfone; 

Data 
Show. 

Auto 

Avaliação; 

Debates 

registros 

Semestral 
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11.6. PLANO DE AÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL 

Objetivo geral: 

Trabalhar com 100% dos alunos o Projeto Diversidade Étnico-Cultural com o tema “Consciência Negra” 

de acordo com a lei nº 11.465, de 10 de março de 2008, durante o ano letivo, com ênfase no 4º 

Bimestre. 

Justificativa:  

Conhecer a realidade dos alunos em relação ao preconceito racial. O Dia da Consciência 

Negra é 20 de novembro, portanto trabalharemos a semana com atividades culturais negras 

e indígenas. 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação 
das ações 
propostas 

Cronograma 

Valorizar a 
cultura negra 

em suas 
diversas 

manifestações 

1. Trabalhar 

efetivamente 

a lei em sala 

de aula 

Corpo Docente Corpo 
discente 

Materiais 
didáticos 

Materiais 
pedagógicos 

Registros 

Debates 

4º bimestre 

Conscientizar 
da importância 
do respeito às 

diferenças. 

2. Trabalhar a 

Semana da 

Consciência 

Negra 

Corpo Docente Corpo 
discente 

Espaço 
Físico 

Materiais 
didáticos 

Materiais  
pedagógicos 

Registros 

Debates 

4º bimestre 

 

11.7. PLANO DE AÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS E CULTURA COM O TEMA 
“BIOECONOMIA, DIVERSIDADE E RIQUEZA PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL” 

Objetivo geral: 

Realizar a Feira de Ciências e Cultura com o tema “BIOECONOMIA, DIVERSIDADE E RIQUEZA 

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” como culminância do trabalho realizado ao longo 
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do 1º semestre. 

Justificativa: 

Promover o desenvolvimento sustentável e refletir sobre intervenções possíveis de ser 

implementadas na rotina diária da comunidade escolar se faz necessário para construirmos uma 

sociedade sustentável. 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação 

das ações 
propostas 

Cronograma 

Fomentar a 

importância do 
desenvolvimento 
sustentável para 
a vida saudável 
no planeta. 

Trabalhar o 

desenvolvimento 
sustentável nos 

seus mais 
diversos 

ambientes. 

Equipe Gestora 

Corpo Docente 

Corpo 

discente 

 

Materiais 

didáticos, 
livros, 

filmes e 
etc. 

 

Registros 

 

1º semestre 

Aplicar 
atividades que 
informe sobre o 

assunto e 
praticar ações 

que demonstrem 
a importância e 
a necessidade 
da educação 

para a 
sustentabilidade. 

Equipe Gestora 

Corpo Docente 

 

Corpo 
discente 

 

Ciclos de 
palestras, 

filmes, 
atividades 
lúdicas e 

práticas do 
cotidiano. 

 

Registros 

 

1º semestre 

 

11.8. PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivo geral: 

Gerir 100% dos recursos do PDDE e PDAF de acordo com as instruções contidas no manual e na 

legislação regulamentadora, de forma a suprir as necessidades pedagógicas e administrativas da 

Instituição durante o ano letivo. 

Justificativa: 
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Promover a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis e adquirir materiais e 

bens definidos na ata de prioridades. 

Objetivos Ações Responsáveis 
Público 

alvo 
Recursos 

Avaliação 

das ações 
propostas 

Cronograma 

Subsidiar a 

implementaçã
o da PP 

Aquisição de 

bens de 
capital para 
aplicação do 

PPP. 

 

Equipe Gestora Corpo 

discente e 
docente 

PDDE 

Fundamental 
e PDAF 

Registros  

e Analise, 
Nota fiscal 

Anual 

Compra de 
materiais de 
expediente, 

pedagógicos, 
esportivos, 
necessários 
a aplicação 

da PP 

Equipe Gestora Corpo 
discente e 
docente 

PDDE 
Fundamental 

e PDAF 

Registros  

e Analise, 
Nota fiscal 

Anual 

Melhorar a 

qualidade da 
alimentação 

escolar 

Aquisição de 

materiais de 

limpeza para 

atendimento 

da 

alimentação 

escolar 

Equipe gestora Corpo 

discente 
PDAF Registros 

Nota fiscal 

 

Anual 

Promover a 
manutenção 

do patrimônio 
escolar 

Aquisição de 

materiais de 

manutenção 

de bens 

imóveis, 

conserto de 

bens móveis, 

compra de 

bens 

permanentes

. 

Equipe gestora Corpo 
discente e 
docente 

PDDE 
Fundamental 

E PDAF 

Registros e 
Analise 

Anual 
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Aplicar o 
Plano de Ação 

do PDE – 
Escola 

conforme 
cadastrado no 

SIMEC 

Cumprir 
adequadame
nte as ações 
cadastradas 
no SIMEC, 

verificando o 
que já foi 

cumprido na 
escola 

Equipe gestora Corpo 
discente e 
docente 

PDE – Escola  Registros e 
Análise e Nota 

Fiscal 

Anual 

Aplicar o 
Plano de Ação 

do PDDE – 
Mais 

Educação 
conforme 

cadastrado no 
PDE Interativo 

Cumprir 
adequadame
nte as ações 
cadastradas 

no PDE 
Interativo 

Equipe Gestora Corpo 
discente e 
docente 

PDDE – 
Mais 

Educação 

Registros e 
Nota fiscal 

Anual 

 

11.9  PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 

Neste campo listar quais os objetivos pretende atingir, partir das necessidades e 
prioridades da escola. 

 
✓ Garantir o desenvolvimento pleno do aluno por meio de atividades contextualizadas que 

o integrem a tudo aquilo que exerce influência sobre sua formação. 
✓ Promover a mediação entre aluno, família, escola e comunidade, atendendo às 

necessidades educacionais e sociais do educando. 
✓ Ajudar o aluno a construir uma visão, na qual ele se descubra, desenvolva e saiba seu 

lugar no mundo por meio da afetividade e da relação com os demais. 
✓ Orientar o aluno com base nos objetivos atuais de educação, visando a sua formação 

consciente. 
✓ Adaptar o aluno egresso ao meio em que está inserido. 
✓ Diminuir a repetência escolar por falta. 
✓ Auxiliar a direção/coordenação com projetos sobre temas transversais. 
✓ Ser o elo entre a escola e os órgãos de assistência social e cuidados com infância e 

juventude. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/escola-familia.htm
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Justificativa 

As ações do SOE no CEF 602 para o ano de 2019 visa a implementação plena do serviço na 
unidade escolar, uma vez que a referida unidade não teve orientador durante os últimos quatro 
anos. Dessa forma, as ações descritas abaixo estão em conformidade com as metas 2,4,5 e 7. 

         Tem-se por objetivo principal, contribuir com a comunidade escolar para a melhoria da 
aprendizagem e integração com a comunidade local. Tornando a escola a referência em 
aprendizagem e ralações humanas. 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS 

(o que?) 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

(como?) 

ENVOLVIDOS 

(para quem?) 

PERÍODO 

(quando) 

 

PARCEIROS 

(com 

quem?) 

EIXO DE AÇÃO 

DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

DA O.E 

DESENVOLVIDA 

Organização 

do SOE 

Organização Orientadores 

Educacionais 

1º e 2º 

bimestre 

  

Divulgação 

do SOE 

Apresentação Orientadores 

Educacionais 

1º 

Bimestre 

Supervisão 

pedagógica. 

Ação junto 

aos 

professores. 

Participação 

na coletiva 

dos 

professores. 

Diálogos com os 

professores. 

 

Professores 

do 

fundamental I 

e II 

Durante o 

ano. 

Professores Ação junto 

aos 

professores. 

Semana de 

educação 

Palestras Professores  

Alunos e 

Maio 2º 

bimestre. 

Psicóloga 

coaching 

Ação junto a 

comunidade 
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para a vida. família. escolar.  

Educação 

Sexual 

Oficinas  Alunos e 

família 

3º 

bimestre 

Coordenação 

e Programa 

saúde da 

família. 

Ação junto a 

estudantes e 

família. 

Dificuldades 

de 

aprendizagem 

Atendimentos, 

avaliações e 

encaminhamento 

aos 

profissionais . 

Alunos 2º,3º e 4º 

bimestre. 

Professores 

e pedagogos 

itinerantes. 

Ação junto a 

estudantes. 

Semana de 

inclusão 

educacional. 

Auxiliar na 

organização. 

Professores e 

estudantes. 

3º 

bimestre. 

Direção e 

EAA. 

Ação junto 

aos 

professores 

e 

estudantes. 

 

Auto estima 

 

Palestra 
individuais e 

coletivas. 

 

Estudantes do 

6º ao 9º ano  

 

1º, 2º, 3º e 

4º 

bimestre. 

 

Professores  

 

Ação junto 

aos 

estudantes. 

      

Alunos 

faltosos 

Convocação de 
pais. 

Professores, 

direção e 

família. 

1º, 2º, 3º e 

4º 

bimestre. 

Professores, 

direção e 

Conselho 

Tutelar. 

Ação junto 

aos 

estudantes e 

rede. 
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11.10  PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS 

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar, 

oferecendo diversos tipos de atividades com os alunos atendidos na sala de recursos, 

complementando e/ou suplementando os conteúdos do ensino regular, visando uma maior 

interação e socialização dos alunos na sala de aula como também na sociedade, 

disponibilizando apoio aos professores da sala de aula em que os alunos estão incluídos. 

 

Justificativa: Observar o processo de inclusão dos ANEEs no ensino regular, assegurando o 

êxito dos mesmos no processo educacional; preparando-os para o exercício da cidadania, por 

meio da socialização no espaço escolar de conhecimentos, competências, habilidades, valores 

e atitudes. 

 

Dimensões de atuação: Institucional/Pedagógica/Familiar. 

Objetivos Específicos: 
 

 

Ações  
 

 

Integração 
 
 

Cronograma 
 
 

Promover reuniões com os 
pais dos alunos para 
discutir a inclusão dos 
filhos nas classes comuns 
 

Convocar os pais e reunir 
com eles para refletirmos 
sobre a inclusão. 
Apresentar textos, vídeos 
e realizar dinâmicas com 
o intuito de sensibilizá-
los. 
 

 

Profissionais da sala 
de recursos / Pais 

 

Bimestral 
 

 

Atender os ANEEs para 
aprimorar o seu processo 
de ensino aprendizagem 
aos conteúdos da sala 
comum; 

Promover estudos 
direcionados que visem a 
sensibilização dos 
alunos/professores. 

Profissionais da sala 
de recursos/ Alunos/ 
Professores / 
Comunidade Escolar. 

 
1º semestre 
 

 

Produzir recursos 
pedagógicos considerando 
as especificidades dos 

Confeccionar jogos 
lúdicos por meio de 
oficinas. 

Alunos/professores 
 

1º semestre 
2º semestre 
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alunos, que eliminem as 
barreiras no processo de 
ensino aprendizagem; 
 
 

  

Proporcionar um ambiente 
favorável à aprendizagem 
dos alunos; 

Perceber as 
necessidades 
educacionais especiais 
dos alunos valorizando a 
educação inclusiva. 
Sensibilizando os alunos 
das classes regulares 
quanto ao auxílio dos 
alunos com deficiência 
nas dependências da 
escola e para que os 
mesmos sejam 
disseminadores das 
ideais inclusivas.  
 

Profissionais da sala 
de recursos/ Alunos/ 
Professores / 
Comunidade Escolar. 

 

Anual 

Ampliar a noção de 
inclusão existente no 
âmbito da comunidade 
escolar e refletir sobre os 
desafios enfrentados pelas 
pessoas com deficiências, 
preparando-os para terem 
cada vez mais autonomia, 
sendo pessoas atuantes e 
criticas no mundo em que 
vivemos. 

Promover a construção 
de uma consciência 
coletiva em torno dos 
desafios que as pessoas 
com deficiência 
enfrentam e da 
contribuição que 
diferentes agentes 
escolares podem dar no 
sentido de melhorar sua 
qualidade de vida, 
combater o preconceito e 
desenvolver um clima de 
tolerância e respeito na 
escola. 
 

Profissionais da sala 
de recursos/ Alunos/ 
Professores / 
Comunidade escolar. 

 

Anual 

Promover uma melhora na 
frequência e no 
desempenho do aluno nos 
atendimentos e na sala de 
aula comum. 

Acompanhar 
sistematicamente a 
frequência dos alunos.  

Profissionais da sala 
de recursos/ Alunos/ 

Professores 

Anual 
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Tornar a escola um espaço 
atrativo e democrático, 
garantindo a permanência 
de todos. 

Jogos atrativos que 
envolvam todos os alunos 
com ou sem deficiência. 
Filmes paradidáticos 
relacionados ao tema 
inclusão. 
 

Profissionais da sala 
de recursos/ Alunos/ 

Professores 

Anual 

Promover o acesso as 
tecnologias digitais. 
 

Jogos on-line, softwares, 
prancha de comunicação, 
álbum de figuras PEC’S. 

Profissionais da sala 
de recursos/ Alunos 

Anual 

 

11.11. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

SUPERVISORA: 

• Rosa Maria de Oliveira 

COORDENADORA PEDAGÓGICA ANOS FINAIS: 

• Marília Luiz do Nascimento 

• Cristiane dos Santos Maier 

COORDENADORA PEDAGÓGICO ANOS INICIAIS: 

• Jaime Fonseca de Miranda Neto 

• Cássia Alves Ribeiro 

COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 

• Ana Cristina Silva de Lemos 

 

OBJETIVO GERAL: Orientar e acompanhar as atividades pedagógicas, em consonância com 
o Currículo em Movimento da Educação Básica e Diretrizes Pedagógicas, colaborando para o 
desenvolvimento eficaz em todo o fazer pedagógico. 

JUSTIFICATIVA: As ações da equipe pedagógica predominam-se em um trabalho que visa 
um melhor desempenho didático-pedagógico e a melhoria da qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem com vistas à formação do leitor e escritor proficiente. A função do 
Coordenador de Anos Iniciais requer ampla percepção dos fundamentos, princípios e 
aplicações das metodologias e práticas de alfabetização para a promoção das aprendizagens.  
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A dinâmica desse processo solicita do Coordenador Pedagógico de Anos Finais e Iniciais a 
promoção de hábito de estudos, leituras e discussões coletivas de textos, tanto os que trazem 
subsídios aos conteúdos específicos, quanto os que ampliam e aprofundam bases, 
encaminhamentos e concepções do ato educativo de ensinar e aprender, que caracteriza a 
especificidade da escola e do aprendizado que deve ser garantido. 

Objetivos Ações Público alvo 
Avaliação das 

ações propostas 
Cronograma 

Divulgar e 
incentivar a 

participação nas 
reuniões e cursos 

oferecidos pela 
SEDF, EAPE e 

CRE 

Elaborar pautas 

para serem 
entregues nas 
coordenações 

contendo 
informes sobre as 
reuniões e cursos 
pela SEDF, EAPE 

e CRE. 

Corpo Docente 
Arquivos dos 

folders e pautas 
Semanal 

Compartilhar as 
práticas 

pedagógicas 
trabalhadas nos 

Fóruns de 
Coordenadores. 

Realizar oficinas 
pedagógicas por 

grupos; 

Realizar o teste 
da psicogênese 

no BIA. 

Corpo Docente 

Participação nas 

oficinas através da 
produção de 

materiais 
pedagógicos; 

Análise dos testes 
da psicogênese. 

Mensal 

Estudar e 

consolidar o 
currículo em 
movimento. 

Planejar os 
percursos 

pedagógicos 
subsidiados pelo 

currículo em 
movimento 

Corpo Docente 
Entrega dos 

planejamentos 
propostos. 

Quinzenal 

Conceituar o 
procedimento 

avaliativo de forma 
teórica e prática. 

Elaborar 

instrumentos 
avaliativos 

condizentes com 
a práxis proposta 
pela unidade de 

ensino. 

Corpo Docente 

Através da 
elaboração dos 
instrumentos de 

avaliação. 

Bimestral 
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Identificar no 
contexto de 
trabalho dos 

professores os 
fatores de risco à 

saúde 
ocupacional. 

Escutas dirigidas 

partir dos temas 
propostos pelos 

docentes. 

Corpo Docente 

Registros escritos 

dos atendimentos e 
depoimentos orais 

durante as 
sessões. 

Quinzenal 

Consolidar o 

PNAIC no BIA 

Acompanhar e 
implementar as 

atividades 
propostas. 

Corpo Docente 

Registro de 
frequência no 

curso. 

Implementação 
das atividades 
propostas no 
processo de 

alfabetização. 

Reelaboração da 
proposta curricular 
do BIA através dos 

critérios de 
introdução 

aprofundamento e 
consolidação das 

aprendizagens 
para cada ano. 

Semanal 

Subsidiar a equipe 
com propostas de 

intervenções 
referentes às 

principais 
dificuldades de 
aprendizagem 
apresentadas 

pelos educandos. 

Realizar palestras 
e oficinas sobre 

as principais 
dificuldades dos 

educandos. 

 

Corpo Docente 

Registros 

descritivos das 
intervenções com 
os educandos e 

análise dos 
resultados das 
avaliações pós 

intervenção. 

Bimestral 

 

11.12. PLANO DE AÇÃO DA SECRETARIA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Atualizar os 

históricos 

Atingir 

100% da 
atualização 

Separação dos 

dossiês dos 
alunos para 

Verificar por 

ano/série se os 
históricos 

Marcelo e Luzia Semestral.  
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escolares no ano de 
2017. 

atualização dos 
históricos 

estão 
atualizados. 

Organizar/revisar 

os alunos que se 
encontram em 
dependência no 
ano de 2017. 

Organizar 

em sua 
totalidade 
antes do 
término do 
ano letivo os 
alunos em 
dependência 
no ano de 
2017. 

Verificar 

individualmente 
os dossiês dos 
alunos. 

Verificar por 

disciplina se 
estão lançadas 
as 
dependências. 

Silvia  Semestral. 

 

11.13. PLANO DE AÇÃO DA PORTARIA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Proporcionar 
acesso às 
dependências 
da escola a 
toda 
comunidade 
escolar e às 
pessoas que 
necessitarem 
de acesso. 

Fazer com que o 
acesso seja 
realizado de 
maneira cordial 
e o mais breve 
possível. 

Designar um 
servidor 
responsável 
para o 
atendimento ao 
público na 
portaria. 

Realizar 
reuniões 
bimestrais 
para oitiva dos 
servidores 
sobre as 
dificuldades 
encontradas 
para a oferta 
do 
atendimento. 

Servidor 
responsável pela 
portaria. 

Todos os dias 
letivos. 

Ofertar um 
acesso mais 
humanizado ao 
público. 

Proporcionar 
acesso visual às 
dependências 
internas da 
escola por meio 
de uma janela no 
portão no horário 
de 
funcionamento. 

Realizar 
reforma no 
portão de 
entrada para 
viabilizar o 
acesso visual às 
dependências 
internas da 
escola no 
horário de 
funcionamento 
da mesma.  

Dialogar com 
a comunidade 
escolar na 
reunião de 
mães, pais ou 
responsáveis 
para avaliar se 
a reforma 
atendeu o 
objetivo 
esperado. 

Corpo diretivo da 
instituição 

Segundo 
semestre. 
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11.14. PLANO DE AÇÃO DA COZINHA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter um 

bom 
relacionamento 
entre os 
funcionários. 

Trabalhar com 

motivação e 
comprometiment
o, que os 
recursos 
humanos e 
materiais sejam 
suficientes para 
sua execução. 

Roda de 

diálogos e 
troca de escala 
(se 
necessário) 

Avaliação 

ocorrerá 
bimestralment
e em uma roda 
de diálogos 
com esta 
finalidade 

Todos os 

envolvidos no 
trabalho. 

Durante todo o 

ano letivo. 

Adquirir 

condimentos e 
temperos para 
a preparação 
dos alimentos 

Realizar um 

levantamento 
quantitativo e 
qualitativo de 
condimentos e 
temperos 
necessários para 
o preparo dos 
alimentos. 

Realizar uma 

campanha 
para 
arrecadação 
de temperos. 

Avaliação 

trimestral 

Equipe gestora, 

docentes, 
discentes e 
servidores 
envolvidos no 
processo de 
preparo dos 
alimentos. 

Durante todo o 

ano letivo. 

Melhorar a 

distribuição do 
lanche. 

Servir o lanche 

num espaço 
apropriado para 
esse fim. 

Construção de 

um refeitório. 

Reunião ao 

final do ano 
letivo. 

Equipe gestora. Até o final do ano 

letivo. 

11.15. PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Contribuir para 
maior 
participação e 
interação entre 
a escola e a 
família com 
vistas a 
melhorar o 
processo de 
ensino-
aprendizagem 
do educando e 
da efetivação de 
uma gestão 
democrática. 

Aumentar a 
participação da 
família em 50% 
até o final do 
ano. 

Incentivar a 
freqüência da 
família na 
escola com o 
envolvimento 
dos pais nas 
atividades 
pedagógicas e 
na participação 
dos eventos de 
datas 
comemorativas 
e feira de 
ciências. 

Monitorar a 
freqüência da 
família na 
escola 

Conselho de 
classe 
participativo. 

Gestores da 
escola e 
coordenação 
pedagógica. 

Anual. 
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11.6. PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Garantir o 

desenvolvimento 
do Currículo da 
Educação 
Básica – Ensino 
Fundamental (1º 
ao 9º anos) de 
acordo com os 
parâmetros 
curriculares 
nacionais. 

Realizar um 

estudo a cada 
15 dias e avaliar 
os estudos uma 
vez a cada 
bimestre. 

Promover, nas 

coordenações 
pedagógicas, 
grupos de 
estudos 
envolvendo 
temas de 
interesse dos 
professores, 
incluindo-se 
também 
documentos 
que norteiam a 
Educação 
Básica (LDB, 
Currículo em 
Movimento, 
Regimento 
Escolar, 
Constituição 
Federal e etc.) 

Reuniões 

pedagógicas. 

Gestores, 

supervisão e 
coordenação 
pedagógica. 

Quinzenal e 

bimestral. 

Diminuir o índice 

de evasão e 
reprovação 
escolar. 

Reduzir em no 

mínimo 20% o 
índice de 
evasão e 
reprovação no 
ano letivo. 

Acompanham

ento 
sistemático 
dos resultados 
escolares, 
divulgação 
para a 
comunidade os 
rendimentos 
escolares a 
cada bimestre 
(conselho de 
classe 
participativo). 

Comunicar 
aos órgãos 
competentes 
os casos de 
evasão 
escolar. 

Oferecer aula 

Reuniões 

pedagógicas 

Gestores, 

supervisão, 
coordenação 
pedagógica e 
orientação 
pedagógica. 
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de reforço em 
horário 
contrário para 
os alunos com 
dificuldade de 
aprendizado. 

Promover 
reunião 
bimestral 
informativa e 
de 
sensibilização 
com os pais 
e/ou 
responsáveis. 

 

11.17 PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Proporcionar 
um ambiente de 
trabalho 
agradável e 
produtivo. 

 Promover 
confraternizaç
ões 
incentivando 
maior união e 
solidariedade 
entre 
professores e 
servidores da 
escola. 

Avaliação 
Institucional. 

Gestão escolar, 
orientação 
educacional e 
supervisão e 
coordenação 
pedagógica. 

Semestral.  

Atender s todos 

os servidores da 
escola em suas 
necessidades e 
observar 
critérios legais 
pertinentes a 
cada segmento. 

 Atualizar 

dados 
funcionais 
gerais. 

Orientar 
quadro de 
férias, recesso 
e progressões 
funcionais. 

Acompanhar 
gratificações e 
folha de 
pagamento. 

Orientar sobre 
afastamentos 

Avaliação 

Institucional. 
Gestão Escolar. Diariamente, 

mensalmente. 
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legais tais 
como: 
atestado 
médico, 
abonos e 
demais 
afastamentos. 

 

11.18. PLANO DE AÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO (ESV) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

 DAS 

 AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover 

suporte aos 
estudantes das 
turmas de 
Educação 
Inclusiva e 
exclusiva 
durante o 
período de 
regência 
escolar. 

 

Ofertar acesso à 

adequada 
higienização, 
locomoção, 
alimentação e 
outras 
atividades 
relacionadas à 
área de 
Educação 
Especial que 
estejam de 
acordo com o 
previsto na 
Portaria SEEDF 
nº 22, de 
02/02/2018, aos 
estudantes com 
deficiência das 
salas inclusivas 
e exclusivas. 

Auxiliar, sob 

supervisão do 
professor o 
momento das 
refeições, do 
uso do 
banheiro, troca 
de fraldas e 
atividades 
recreativas; 

Ajudar a 
sentar, 
levantar, 
locomover e 
socializar com 
os demais 
estudantes e 
membros da 
comunidade 
escolar; 

Informar ao 
professor 
regente as 
observações 
relevantes 
relacionadas 
ao estudante 
em 
atendimento; 

Apoiar o 
estudante que 
apresentar 
episódios de 

Mensalmente 

por meio de 
relatório de 
atividades 
mensais. 

Direção, 

supervisão, 
coordenação, sala 
de recursos e 
professores. 

Diariamente, das 

13h às 17h. 
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alteração de 
comportament
o; 

Intermediar a 
comunicação e 
interação 
social. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Segundo Veiga (1998, p. 11), a proposta pedagógica é um documento que não se 

reduz ao conjunto de projetos, atividades diversas e planos de aula ou mero cumprimento 

de tarefas burocráticas, porque deve apontar um norte, uma direção, um sentido explícito 

para o compromisso estabelecido coletivamente e ainda explicitar os fundamentos teórico 

metodológicos, objetivos, tipo de organização e as formas de implementação e avaliação 

da escola. Em suma, se fundamenta na unicidade teorias e práticas estabelecidas por 

Parâmetros Curriculares, ações conscientes e organizadas da escola, tendo como 

pressuposto a reflexão coletiva que articule escola, família e comunidade. 

Em concordância com a concepção acima citada e partindo da realidade, a Proposta 

Pedagógica do CEF 602 foi construída a partir da percepção dos sujeitos atuantes na 

unidade sobre a importância de se trabalhar de maneira coletiva e sistemática em busca de 

uma melhoria da qualidade da educação. Para isso, acompanhamos e controlamos nossa 

proposta educacional por meio de registros em atas, construção de cronogramas, 

avaliações institucionais e principalmente através da releitura reflexiva das concepções 

teóricas que fundamentam nossa prática, pois, assim, quando os planos de ação e os 

projetos são desenvolvidos, o foco de como ensinar, para quem ensinar e por que ensinar 

continuam bem definidos. 

Ao final de cada projeto, de cada reunião (no interior da unidade educacional ou não) 

e na construção diária dos percursos pedagógicos do chão da sala de aula, avaliamos 

nossa proposta, revendo a realidade e as peculiaridades de cada momento, registrando as 

modificações necessárias que, quando possível, já são implantadas para que os objetivos 
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inicialmente propostos sejam alcançados de forma concreta. Desta maneira, a avaliação 

ocorre quinzenalmente no que se refere à prática dos percursos pedagógicos (planos de 

aula), bimestralmente (acerca de ações e projetos) e anualmente (análise geral das metas 

alcançadas ou não já com propostas para novas intervenções e estratégias). 

Destacamos que o acompanhamento, o controle e a avaliação da PP se dão 

buscando ouvir todos os segmentos envolvidos, partindo do princípio de que sua 

construção se deu de maneira dialógica, na discussão e reflexão da comunidade escolar 

acerca das finalidades e problemas da escola. 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA 

 Os projetos específicos aqui listados serão minuciosamente detalhados para que 

sejam melhores compreendidos e aplicados durante sua execução no CEF 602.  

 

13.1. JOGOS INTERCLASSE 

JUSTIFICATIVA: 

O esporte é um veículo de integração social que nos permite exercitar com os jogos, 

a capacidade de lidar com os sentimentos que despertam e com os desafios superados. 

Apenas quando deixamos de lado nossas diferenças étnicas, psicológicas, sociológicas, 

buscamos competência para administrar, coletivamente situações problema que envolve as 

relações conflituosas do cotidiano. Aumenta nossa capacidade de empatia e envolvimento 

com nossos semelhantes. Brincar e jogar são exercícios prazerosos, que proporcionam a 

construção da relação afetuosa e respeitosa entre os indivíduos. Adquirimos 

autoconsciência e estabelecemos regras básicas de convivência. 

Buscamos por meio deste projeto promover a integração entre os alunos e dos 

alunos com os professores e demais funcionários da escola, dando lhes a oportunidade de 

demonstrar suas habilidades e seus talentos, de forma que possam exercitar o espírito de 

competitividade e estimular o senso de integração e cooperação de toda comunidade 
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escolar. 

OBJETIVOS: 

• Integrar os alunos das diversas séries do Centro de Ensino Fundamental, 

desenvolvendo o intercâmbio sócio desportivo entre estudantes e professores; 

• Exercitar o espírito de competição e interação; 

• Despertar o espírito esportivo; 

• Favorecer a integração social dos alunos e comunidade escolar; 

• Promover o intercâmbio de classes; 

• Desfrutar momentos de lazer, participando de trabalho em grupo ou individual 

respeitando as limitações dos participantes; 

• Compreender as regras dos jogos e brincadeiras; 

• Preocupar se com a segurança física própria e alheia nos jogos e brincadeiras; 

• Buscar o melhor desempenho esportivo; 

• Estimular o espírito em grupo. 

PÚBLICO ALVO: 

Corpo discente e docente 

DESENVOLVIMENTO: 

• Organização de um torneio que envolva todas as turmas da escola; 

• Divulgar amplamente o regulamento dos jogos; 

• Promover competições em grupos de acordo com a série/ ano a modalidade 

e a categoria; 

• Realizar as inscrições dos alunos com antecedência; 

• Organizar as tabelas e o cronograma dos jogos; 

• Mobilizar os alunos para ornamentação e busca de equipamentos necessários 

para a realização dos jogos, tais como uniforme, bolas e etc; 

• Premiar as equipes que tiverem melhor desempenho com medalhas, troféus, 
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além dos destaques individuais. 

AVALIAÇÃO: 

• Participação e comportamento individual; 

• Organização de grupos; 

• Desempenho dos jogos (em termo de esforço); 

• Cumprimento das regras; 

• Análise da participação ativa dos alunos. 

CRONOGRAMA: 

 Junho e Julho 

 

 

13.2. PROJETO INTERVENTIVO DE APRENDIZAGEM 

TEMA: 

Projeto Interventivo de Aprendizagem 

JUSTIFICATIVA: 

Diante das dificuldades apresentadas aluno/idade/série, buscamos alternativas que 

possibilitem o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. 

A intervenção será realizada priorizando as dificuldades, ao invés de conteúdos. 

Partindo do pressuposto de que cada criança tem perfis cognitivos tão diferentes uns 

dos outros, as escolas deveriam, ao invés de oferecer uma educação padronizada, tentar 

garantir que cada um receba a educação que favoreça o seu potencial individual. 

Portanto, o projeto interventivo é uma forma de resgate a isso, ou seja, intervir 

diretamente mediante as dificuldades dos alunos. E quanto a esse ambiente educacional, 

é de suma importância chamar a atenção para o fato de que as escolas dizem a respeito 

da preparação de seus alunos, que preparam para a vida, mas convém dizer que esta 
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preparação para a vida não se limita apenas a raciocínios verbais e lógicos. 

Sendo assim, o professor juntamente com os envolvidos diretamente ao ambiente 

escolar, Supervisor Pedagógico, Diretor e Vice Diretor, devem oferecer suporte necessário 

ao alunado, condições adequadas e favoráveis ao desenvolvimento de suas 

potencialidades. Então preocupado com teses que indicam uma única e geral inteligência 

(QI) a todos os indivíduos, Gardner, redefiniu o conceito da inteligência à luz das origens 

biológicas da habilidade para resolver problemas. Contudo, propôs a teoria das 

inteligências múltiplas, na qual conceitua que cada indivíduo tem potencial para 

desenvolver todas essas inteligências; lógico matemática, linguística, musical, espacial, 

sinestésica, interpessoal e intrapessoal. 

Cabe ao professor possibilitar ao educando uma aprendizagem significativa, 

oferecendo habilidades para gerar competências, trabalhando de forma diferenciada, 

oferecendo recursos propícios e necessários à aprendizagem, utilizando se de meios, ou 

seja, seguindo a proposta de que o indivíduo é capaz de desenvolver várias inteligências, 

de acordo como que lhe é proposto, sua vivência, seus estímulos, sua experiência cultural 

e etc. 

OBJETIVOS: 

 

• Trabalhar textos informativos, poéticos e outros usando a ludicidade; 

• Desenvolver a oralidade; 

• Explorar músicas, teatros e onomatopeias; 

• Explorar jogos matemáticos; 

• Executar oficinas com materiais recicláveis; 

• Incentivar o gosto pela leitura; 

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático; 

• Promover o letramento de forma lúdica; 
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• Incentivar a afetividade e as relações interpessoais; 

• Diferenciar os vários gêneros textuais 

 

PÚBLICO ALVO: 

 

Corpo Discente 

 

DESENVOLVIMENTO: 

• Trabalhar textos informativos, poéticos e outros usando a ludicidade; 

• Desenvolver a oralidade; 

• Explorar músicas, teatros e onomatopeias, encenando e ilustrando músicas, 

histórias infantis e poesias e com apresentações teatrais (música e dança sobre as datas 

comemorativas) 

• Explorar jogos matemáticos e executar oficinas com materiais recicláveis 

abordando o tema meio ambiente e preservação da natureza. 

• Incentivar o gosto pela leitura com a montagem de livros com temas 

escolhidos pelos alunos, construção de textos e poesias a partir de desenhos, mímica e 

interpretação de textos teatrais voltados para a literatura brasileira. 

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático com a utilização de jogos 

(tangram, origami, xadrez, bingos e sudoku) e com a criação de objetos através de 

materiais recicláveis, tais como bandinha, figuras geométricas, etc. 

• Oficinas de matemática, artes e leitura. 

• Promover o letramento de forma lúdica com a montagem de cartazes, painéis 

usando temas atuais e fatos jornalísticos; utilizar filmes para a construção de textos; e 

realizar atividades extraclasse como visitas a museus, exposições e teatros. 
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• Incentivar a afetividade e as relações interpessoais com a escrita de bilhetes 

(troca entre os alunos da sala do turno contrário) 

• Diferenciar os vários gêneros textuais com a aplicação de caça palavras, 

cruzadinhas, enigmas a partir dos textos apresentados e trabalhados. 

• Realizar reforço escolar no contra turno. 

AVALIAÇÃO: 

Processual e qualitativa de acordo com o desenvolvimento. 

Avaliação da Aprendizagem: serão utilizados os seguintes instrumentos durante o 
processo avaliativo: 

• Registro das aulas de reforço no diário; 

• Diário de bordo com anotações de cada aluno, 

Como procedimentos serão utilizados: atividades interdisciplinares a serem 

recolhidas e observadas, seminários temáticos, desenvolvimento de pesquisas em grupo 

e/ ou individuais. 

Os resultados encontrados a partir dos instrumentos e procedimentos utilizados 

integrarão a Ficha de Acompanhamento da Instituição Educacional (anexo 3) a ser 

encaminhada para a Diretoria Regional de Ensino – Núcleo de Monitoramento Pedagógico. 

 Avaliação do Projeto Interventivo: Os professores analisarão os pontos positivos 

e os negativos do que foi aplicado para os alunos, bem como sua evolução.  

Serão utilizadas para a avaliação do projeto as reuniões entre os professores 

participantes do projeto para verificar a eficácia das atividades pedagógicas desenvolvidas 

e o desenvolvimento dos alunos. 

Além disso, o projeto interventivo será avaliado a cada dois meses. Neste momento, 

os professores irão observar os seguintes aspectos: 
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• Quantidade de alunos atendidos 

• Atividades diversificadas desenvolvidas 

• Frequência e desempenho dos alunos atendidos no projeto 

• Ao final da realização do projeto interventivo, faz se necessário o 

registro dos resultados finais alcançados pelos alunos, tendo em vista: 

diagnóstico inicial, objetivos e metas educacionais propostas para os alunos.  

CRONOGRAMA: 

O cronograma é flexível de acordo com as necessidades do educando. 

 

13.3. EDUCAÇÃO INTEGRAL 

TEMA: A escola como espaço de transformações sociais 

JUSTIFICATIVA: 

A Educação Integral no Brasil tem suas origens históricas nos ideais democráticos 

do educador Anísio Teixeira, fundador da Escola Parque. Pronunciada com força legal 

através da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nos seus artigos 34 e 87: 

Art. 34 A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 

menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 

§2° O ensino fundamental será ministrado progressivamente 

em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 

Art. 87 ... 

§5° Serão conjugados todos os esforços objetivando a 

progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino 

fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 

A palavra integral significa inteiro, completo, total. Portanto, defender uma educação 

integral, é defender uma educação completa, que pense o ser humano por inteiro, em todas 
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as dimensões. Não só em tempo, mas principalmente em qualidade, é rimar e unir 

quantidade e qualidade. É pensar uma educação que discuta e construa valores, cidadania, 

ética, na valorização e fortalecimento da identidade étnica, cultural, local, de gênero, valores 

estes essenciais para construção uma sociedade sustentável, com justiça social. 

Crianças e adolescentes até os 15 anos são pessoas em desenvolvimento. Quanto 

mais se investir, inovar, mais inteligente e criativo serão no presente e no futuro. Isto é um 

direito! Temos uma educação hoje que pouco trabalha as diversas dimensões humanas: 

cognitiva, afetiva, espiritual, física, artística, esportivas recreativas, etc. Quando muito 

trabalha o cognitivo e físico. Hoje a escola não busca desenvolver as potencialidades e 

habilidades das crianças. Muitas vezes a escola busca reproduzir conhecimentos e os 

alunos a decorar. Assim, os alunos saem com o Ensino Médio sem saber ao menos 

interpretar o que lêem sem saber fazer a leitura do mundo que cercam, com dificuldades 

de pensamento lógico, sem saber fazer uma redação de forma crítica e criativa. 

A compreensão da formação integral associada à Educação Integral, conforme 

propõe Guará (2006) é a que queremos destacar como referência: 

Na perspectiva de compreensão do homem como ser 

multidimensional, a educação deve responder a uma 

multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto 

em que vive. Assim a Educação Integral deve ter objetivos que 

construam relações na direção do aperfeiçoamento humano. (...) 

A educação como constituinte do processo de humanização, que 

se expressa por meio de mediações, assim papel central na 

organização da convivência do humano em suas relações e 

interações matéria prima da constituição da vida pessoal e social 

(GUARÁ, 2006, p.16). 

É no pensamento de Anísio Teixeira, que a perspectiva de Educação Integral em 

tempo integral ganha espaço: 
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O sistema escolar para isso funcionará em dois turnos, para 

cada criança (...) no primeiro turno a criança receberá, em prédio 

adequado, o ensino propriamente dito; no segundo receberá, em 

um parque escola aparelhado e desenvolvido, a sua educação 

propriamente social, a educação física, a educação musical, a 

educação sanitária, a assistência alimentar e o uso da leitura em 

bibliotecas infantis e juvenis (TEIXEIRA, 1997, p.243). 

Na escola integral, a jornada educativa foi ampliada para 8 horas. São 5 horas em 

regência com os seus respectivos professores e 3 horas com atividades de diferentes áreas 

de conhecimento, formação social e pessoal, lazer, esportes, cultura e artes, 

acompanhamento pedagógico desenvolvido em oficinas que completam o currículo de 

forma a integrar as diversas dimensões formadoras do ser humano. 

No ano de 2019, participam do projeto 130 estudantes. Utilizamos como critério de 

seleção os estudantes que apresentam maior vulnerabilidade social, dificuldades de 

aprendizado e disponibilidade de tempo para participar do projeto. Os discentes atendidos 

serão somente dos anos iniciais do Ensino Fundamental que estudam no turno vespertino, 

onde entrarão às 09:30h para participar das atividades extracurriculares até às 13h, 

perfazendo assim, um período de 3:30h de acréscimo no período de permanência na 

escola. Essa rotina será de segunda à sexta-feira, onde os atendimentos serão feitos por 

meio de oficinas e atividades diferenciadas, utilizando o sistema de rodízio. 

Aplicaremos o plano de atendimento elaborado para o corrente ano, onde as oficinas 

oferecidas serão de acompanhamento pedagógico, pintura, artesanato e futsal. Dispomos 

de 06 (seis) monitores do programa Educador Social voluntário que são ressarcidos pelo 

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira repassados diretamente aos 

monitores pela Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas mensalmente, 02 

(dois) mediadores das aprendizagens e 02 (dois) facilitadores, ressarcidos pelo Programa 

Novo Mais Educação do MEC, com repasse pela própria Unidade Executora.  

As oficinas e aulas visam atender às demandas do universo infantil e juvenil na 
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perspectiva de desenvolvimento, de competências múltiplas e vivências capazes de 

proporcionar uma aprendizagem significativa, sintonizada com a realidade de cada 

educando. 

Os alunos e alunas que participam da Educação Integral possuem uma alimentação 

diferenciada, nutritiva e balanceada, para atender as necessidades diárias de nutrientes 

que necessitam. 

A prática de uma alimentação escolar balanceada evita que os alunos se exponham 

a hábitos alimentares inadequados. 

A alimentação como necessidade básica do ser humano, pressupõe o direito de 

acesso ao alimento e a formação de hábitos alimentares e estilo de vida saudável. Hoje 

sabe-se que se tivermos uma alimentação adequada na infância e adolescência podemos 

nos prevenir de uma série de doenças ao ficarmos adultos e envelhecermos, daí parte a 

premissa da importância das crianças receberem uma alimentação adequada no ambiente 

escolar.  

Assim percebe-se que o ambiente escolar é, além de favorável para a construção de 

cidadania, excelente também para formação de bons hábitos alimentares na saúde dos 

alunos. É nele que os educandos passam a maior parte de seu dia e, portanto, um local de 

grande importância na formação de seus valores e estilo de vida, entre eles, o da 

alimentação. 

Sendo assim, o aluno receberá uma alimentação escolar composta por 02 lanches 

e um almoço. O almoço será oferecido em um refeitório adaptado utilizando o espaço da 

biblioteca. 

A Educação Integral institui novas formas de pertencimento comunitário. Ao 

promover a articulação família, escola e comunidade, revitaliza espaços de convivência e 

favorecem relações dialógicas que reconhecem e reafirmam o potencial educativo.  

OBJETIVOS: 
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• Melhorar o ensino aprendizagem focando leitura e interpretação; 

• Diminuir a evasão escolar; 

• Trabalhar as dificuldades apresentadas pelos alunos durante os anos 

letivos anteriores que ocasionaram a reprovação; 

• Propiciar ambientes diversificados por meio de atividades articuladas 

para aprendizagem com a utilização do lúdico; 

• Ofertar uma alimentação balanceada para subsidiar uma 

aprendizagem significativa. 

PÚBLICO ALVO: 

Alunas e alunos dos anos iniciais do Ensino fundamental do CEF 602. 

 

METAS: 

• Melhorar em 100% o ensino aprendizagem até o final do ano, focando 

leitura e interpretação; 

• Diminuir em 100% a evasão escolar até o final do 4º bimestre; 

• Trabalhar ao longo do ano as dificuldades apresentadas pelos alunos 

durante os anos letivos anteriores que ocasionaram a reprovação; 

• Propiciar ambientes 100% diversificados por meio de atividades 

articuladas para aprendizagem com a utilização do lúdico ao longo do ano letivo; 

•  Ofertar em 100% uma alimentação balanceada para subsidiar uma 

aprendizagem significativa ao longo do ano letivo. 

 

CRONOGRAMA: 

Trabalhar durante o ano letivo.  
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13.4. FESTA JUNINA 

TEMA: SOMOS IGUAIS, MAS DIFERENTES 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Constituir uma rica e dinâmica oportunidade para a comunidade escolar desenvolver 

o gosto pelos aspectos artísticos, folclóricos e culturais deste país, proporcionando uma 

profunda reflexão sobre a redução das diferentes desigualdades. 

 

OBJETIVOS: 

• Promover a socialização e a integração entre professores, alunos, 

servidores, comunidade e gestão escolar; 

• Promover junto aos alunos e a comunidade escolar o momento de 

integração das regiões brasileiras e sua diversidade através de atividades, 

promovendo conhecimento e o convívio com a pluralidade cultural; 

• Conhecer os símbolos e as crendices do nosso país; 

• Conhecer a cultura do nosso país. 

• Fomentar a redução das mais diversas desigualdades. 

 

AVALIAÇÃO: 

Objetivamos com este projeto desenvolver a socialização do aluno e promover a 

valorização da cultura brasileira, por meio do estudo das tradições regionais e da redução 

das desigualdades. 

 

REGULAMENTO: 

Regulamento Gincana da Festa Junina 
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I - Das Disposições Gerais 

1. Este documento contém os dispositivos de regulamentação da Gincana que será 

promovida pelo Centro de Ensino Fundamental 602 do Recanto das Emas por 

intermédio de uma Comissão Organizadora especialmente designada para tanto. 

2. Estarão sujeitos aos termos deste Regulamento todas as pessoas que participarem 

da gincana, não sendo admissível a alegação de seu desconhecimento, uma vez 

que lhe será dada suficiente publicidade pela Comissão Organizadora com o 

imperioso apoio das equipes participantes. 

3. Eventuais omissões deste Regulamento serão analisadas e sanadas 

exclusivamente pela Comissão Organizadora. 

 

II - Dos Objetivos 

1. Promover a integração entre alunos, professores, servidores e demais funcionários 

da escola. 

2. Despertar o lado artístico-cultural dos participantes. 

3. Exercitar o espírito de liderança e motivação. 

4. Desenvolver os valores éticos e exercitar a cooperação entre os membros da equipe. 

5. Arrecadar prendas e brindes (brinquedos, gêneros alimentícios, etc) para serem 

utilizados na preparação e premiação XIII Festa Junina do Centro de Ensino 

Fundamental 602 do Recanto das Emas. 

6. Os recursos financeiros auferidos com a festa serão aplicados na premiação das 

equipes vencedoras, na melhoria da alimentação escolar, na Festa do dia da 

Criança, na Festa de Encerramento da Educação Integral, na Formatura do 5̊ e 9̊ 

ano, na comemoração do Dia do Estudante, na confraternização do Dia dos 

Professores, para troca da vela do filtro da sala dos professores, aquisição de um 
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microondas e   demais eventos a serem definidos pela comunidade escolar. Após a 

prestação de contas os valores serão definidos para cada evento. 

 

III - Dos Participantes 

1. Todos os alunos regularmente matriculados, professores, servidores e funcionários 

da escola. 

2. Visando cobrir o evento com a desportividade e equilíbrio físico cronológico a 

competição será disputada dentro de cada turno. 

 

IV - Das Inscrições 

1. A Comissão Organizadora considera que todos os alunos estão inscritos. 

 

V - Das Equipes 

1. Cada equipe dos anos iniciais será composta por 03 (três) turmas, totalizando 06 

equipes. A escolha das turmas será por sorteio a ser realizado em data a ser definida. 

2. Cada equipe dos anos finais será composta por 04 turmas, sendo 01 turma de cada 

ano. A escolha das turmas será por sorteio a ser realizado em data a ser definida. 

3. Cada equipe terá obrigatoriamente que apresentar 08 (oito) alunos, sendo 02 alunos 

de cada turma e os professores conselheiros que representarão a equipe perante a 

Comissão Organizadora para todas as questões e efeitos inerentes a gincana. 

4. Os alunos terão por incumbência representar sua equipe, entregar as prendas 

arrecadadas e instruir a equipe quando necessário. 

 

VI - Da Disputa e da Classificação 
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1. A Comissão Organizadora oferecerá uma relação com valores em pontos das 

prendas alvos a serem arrecadadas (anexo ao regulamento) e um cronograma 

contendo as datas das provas relâmpagos e tarefas a serem cumpridas, bem como 

os dias de recolhimento das prendas e sua pontuação. 

2. Vencerá a equipe de cada turno que obtiver o maior número de pontos no final da 

competição. 

 

VII - Da Premiação 

1. A Comissão Organizadora oferecerá ao primeiro colocado de cada turno como 

prêmio um passeio a ser posteriormente definido.  

2. Será realizada em data ainda a definir, às 17h uma contagem parcial da gincana e 

as duas equipes primeiras colocadas em cada turno ganharão um kit contendo 01 

(uma) pipoca e 01 (um) copo de 200 ml de refrigerante a ser retirado com o professor 

conselheiro ou regente no dia da festa. 

3. Dependendo da arrecadação das prendas a Comissão Organizadora poderá 

oferecer um kit a ser definido para cada aluno 

 

VIII – Da arrecadação de Prendas 

1. Os alunos representantes e os professores conselheiros, da equipe, farão 

diariamente a motivação para a arrecadação de prendas para suas equipes e, de 

posse dessas, entregar à Comissão Organizada. 

2. O local de entrega das prendas será na sala do depósito pedagógico. Um membro 

da Comissão organizadora registrará no mapa de pontuação da equipe. 

3. O horário de recebimento de prendas será das 09h às 11h e das 14h às 16h. 
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4. As prendas para a realização do bazar serão arrecadadas por meio de doações 

feitas pelos professores, servidores e funcionários da escola. 

 

IX - Das Tarefas, provas relâmpagos e surpresas 

1. O acompanhamento da execução das tarefas, provas relâmpagos e surpresas 

estarão sob a responsabilidade da Comissão Organizadora. 

2. As tarefas, bem como sua pontuação e tempo de execução serão divulgadas com 

antecedência para contemplar a organização das equipes. 

3. A descrição das provas relâmpagos e surpresas, bem como sua pontuação e tempo 

de execução, serão divulgadas no momento de sua realização. 

 

X – Das Barracas 

1. Será realizado o sorteio para definir quem trabalhará nas barracas e na organização 

da festa. 

XI- Da Venda antecipada dos Kits 

1. Será vendido na direção da escola, em data que está a definir, um kit contendo 01 

cachorro quente, 01 copo de refrigerante de 200ml e 01 pipoca ou canjica por um 

valor menor que o valor vendido no dia do evento. 

2. Cada kit adquirido valerá 150 pontos para a equipe. 

3. A venda do kit encerrará em data ainda a ser divulgada. 

 

XII- Da Quadrilha 
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1. Cada equipe do turno matutino terá, obrigatoriamente, que apresentar 04 (quatro) 

casais para participarem da dança. A cada falta do casal nos ensaios a equipe 

perderá 100 pontos, sendo excluído se tiver 03 faltas.  

2. A participação na quadrilha valerá 500 pontos por casal 

3. Os ensaios das quadrilhas das equipes dos anos finais serão no contraturno e com 

acompanhamento obrigatório dos professores organizadores da quadrilha. 

4.  A participação de professores na quadrilha valerá 500 pontos para a equipe, limitado 

a 1.000 pontos, porém todos os professores da equipe poderão participar. 

5. A quadrilha dos anos iniciais será 01 (uma) apresentação por ano e não computará 

pontos para a equipe.  

6. Os ensaios da quadrilha dos anos iniciais ficam sob a responsabilidade dos 

professores regentes. 

 

XIII - Da Comissão Organizadora 

1. A Comissão Organizadora será constituída por membros da equipe gestora, 

coordenadores pedagógicos locais e professores, que terão a incumbência de tomar 

todas as providências para a realização da gincana. 

2. A Comissão Organizadora reunir-se-á extraordinariamente todas as vezes que se 

fizer necessário para analisar sugestões, emitir parecer e dirimir as dúvidas para o 

bom andamento da gincana. 

 

XIV – Da Comissão Julgadora 

1. A Comissão Julgadora será constituída por membros da equipes gestoras, da 

coordenação pedagógica, servidores da carreira assistência e funcionários 

terceirizados. 
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2. A Comissão Julgadora analisará as apresentações nas tarefas prévias e emitir 

padrões avaliativos para parecer de vencedor da prova. 

 

XIV - Disposições Gerais  

1. A gincana, no que se refere à arrecadação das prendas terá início em data a ser 

definida e será encerrada em data a ser definida para os dois turnos. 

2. O resultado final da gincana será divulgado após a dança das quadrilhas dos 

Anos Finais.  

3. A escola não fornecerá nenhum tipo de material para caracterização ou 

cumprimento das tarefas e provas relâmpagos. 

4. Esse regulamento entra em vigor a partir de sua publicidade.  

5. Eventuais questionamentos serão recebidos para análise da Comissão 

Organizadora em data ainda a ser definida. Após o prazo, deverá ser 

integralmente cumprido por todas as equipes participantes da gincana. 

Provas e tarefas a serem cumpridas 

1. Criação do mascote da equipe.  

✓ Tarefa a ser cumprida no momento da abertura da gincana. 

✓ Serão computados 2.000 pontos para a equipe que executar. 

2. Criação da bandeira da equipe 

✓ Tarefa a ser cumprida no momento da abertura da gincana. 

✓ Serão computados 1.000 pontos para a equipe que executar. 

 

3. Criação do grito de guerra 

✓ Tarefa a ser cumprida no momento da abertura da gincana. 
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✓ Serão computados 1.000 pontos para a equipe que executar. 

4. Criação da coreografia do grito de guerra 

✓ Tarefa a ser cumprida no momento da abertura da gincana. 

✓ Serão computados 1.000 pontos para a equipe que executar. 

5. Prova da cor da equipe 

✓ Os componentes das equipes deverão, na abertura da gincana, estar vestidos 

com roupas da cor da equipe. Serão computados 100 pontos por aluno no 

limite de 5.000 pontos por equipe quando atingirem 50 participantes 

caracterizados. 

6. Prova da Performance Cover 

✓ A Comissão Organizadora apresentará uma lista com 15 opções de 

performance cover. 

✓ As equipes deverão apontar a performance a ser apresentada. Haverá um 

sorteio para definição da ordem da escolha. Após a escolha não caberá em 

hipótese alguma substituição da performance a ser apresentada. 

✓ Cada equipe deverá apresentar uma performance completa (dublagem, 

coreografia) em data a ser definida pela Comissão Organizadora. 

✓ Serão computados 3.000 pontos para a equipe que cumprir a tarefa, acrescido 

de 1.000 pontos caso o professor participe da apresentação da performance.  

✓ Será julgado pela Comissão Julgadora a melhor performance apresentada e 

para a equipe vencedora será acrescentada a pontuação de 1.000 pontos. 

✓ Prova específica para os anos finais. 
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7. Prova da arrecadação da latinha 

✓ Serão atribuídos 05 (cinco) pontos para cada latinha entregue pela equipe. A 

latinha tem que ser entregue amassada e dentro de sacolas plásticas.  

✓ O período de arrecadação será de 00/00 até as 16h do dia 00/00. 

8. Prova do Traje Junino 

✓ Os componentes das equipes deverão, em data previamente definida pela 

Comissão Organizadora, estar vestidos com traje junino completo durante o 

turno de aula. Sendo meninos camisa xadrez, calça com retalhos, chapéu e 

maquiagem e meninas vestido, chapéu ou tranças e maquiagem. 

✓ Serão computados 100 pontos por aluno no limite de 5.000 pontos por equipe 

quando atingirem 50 participantes caracterizados. 

✓ Serão computados 500 pontos para cada professor caracterizado na equipe 

respeitando o limite de 2.000 pontos. 

✓ A Comissão Organizadora fará a contagem dos alunos em sala de aula até 

as 09h30. 

✓ Cada equipe deverá apresentar 01 (um) casal para participar do desfile de 

melhor caracterização que será realizado durante o intervalo. Serão acrescido 

1.000 pontos para a equipe que apresentar a melhor caracterização. 

✓ Ficará sob a responsabilidade da Comissão Julgadora a escolha da melhor 

caracterização. 

 

9. Prova da Peruca 

✓ Os componentes das equipes deverão, em data previamente definida pela 

Comissão Organizadora, usar perucas durante o turno de aula. 
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✓ Serão computados 100 pontos por aluno no limite de 5.000 pontos por equipe 

quando atingirem 50 participantes caracterizados. 

✓ Serão computados 200 pontos para cada professor caracterizado na equipe 

respeitando o limite de 800 pontos. 

10. Prova da fantasia de personagens 

✓ Os componentes das equipes deverão, em data previamente definida pela 

Comissão Organizadora, se fantasiarem de algum personagem e permanecer 

caracterizados durante o turno de aula. 

✓ Serão computados 100 pontos por aluno no limite de 5.000 pontos por equipe 

quando atingirem 50 participantes fantasiados. 

✓ Serão computados 500 pontos para cada professor fantasiado na equipe 

respeitando o limite de 2.000 pontos. 

✓ Cada equipe deverá escolher a melhor fantasia para ser apresentada durante 

o intervalo. Serão acrescidos 1.000 pontos para a equipe que apresentar a 

melhor fantasia. 

✓ Ficará sob a responsabilidade da Comissão Julgadora a escolha da melhor 

fantasia. 

11. Prova da caracterização meninos x menina 

✓ Os componentes das equipes deverão, em data previamente definida pela 

Comissão Organizadora, se caracterizarem de sexo oposto e permanecer 

caracterizados até o intervalo. 

✓ Serão computados 100 pontos por aluno no limite de 5.000 pontos por equipe 

quando atingirem 50 participantes caracterizados. 

✓ Serão computados 500 pontos para cada professor caracterizado na equipe 

respeitando o limite de 2.000 pontos. 
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✓ Cada equipe deverá escolher a melhor caracterização para ser apresentada 

durante o intervalo. Serão acrescidos 1.000 pontos para a equipe que 

apresentar a melhor caracterização. 

✓ Ficará sob a responsabilidade da Comissão Julgadora a escolha da melhor 

caracterização. 

12. Criação de Paródias 

✓ Cada equipe deverá apresentar em data previamente estabelecida uma 

paródia. 

✓ As temáticas serão propostas pela Comissão Organizadora. 

✓ Serão computados 2.000 pontos para cada equipe que executar a tarefa. 

✓ Serão acrescidos 1.000 pontos para a equipe que apresentar a melhor 

paródia.  

✓ Ficará sob a responsabilidade da Comissão Julgadora a escolha da melhor 

paródia. 

 

Competição de embaixadinha (A equipe deverá escolher uma menina e um menino 

e a dupla que conseguir fazer o maior número de embaixadinha 

 

Provas Relâmpagos 

1. Prova do estoura bexiga com alunos  

✓ Cada equipe deverá apresentar 02 (dois) participantes, sendo uma menina e 

um menino. Cada jogador terá uma bexiga amarrada em seu tornozelo. O 

objetivo é estourar a bexiga dos adversários e proteger a sua. Ganha a equipe 

que ficar com a bexiga intacta ao final da prova. 

✓ Serão computados 1.000 pontos para a equipe vencedora. 
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2. Prova do estoura bexiga com professores  

✓ Cada equipe deverá apresentar 02 (dois) professores para participar. Cada 

jogador terá uma bexiga amarrada em seu tornozelo. O objetivo é estourar a 

bexiga dos adversários e proteger a sua. Ganham as duas últimas equipes 

que ficarem com a bexiga intacta ao final da prova. 

✓ Serão computados 2.000 pontos para as equipes vencedoras. 

3. Prova das embaixadinhas 

✓ Cada equipe deverá apresentar 02 participantes, sendo 01 (um) menino e 

01(uma) menina. A dupla que conseguir fazer o maior número de 

embaixadinhas ganha à prova. Deixou cair para a contagem e recomeça com 

o outro(a) aluno(a). 

✓ Serão computados 1.000 pontos para a equipe vencedora. 

✓ Prova exclusiva para os anos iniciais. 

4. Provas de conhecimentos gerais e específicos 

✓ Serão formuladas pela Comissão Organizadora e serão apresentadas como 

provas relâmpagos previamente estabelecidas no cronograma da gincana. 

✓ A Comissão Organizadora apresentará as regras e o perfil dos participantes, 

bem como a pontuação antes do inicio das provas. 

5. Prova do Morto/Vivo 

✓ Cada equipe deverá apresentar 02 participantes alunos, sendo 01 menino e 

01 menina e 01 participantes professor. Ao comando de morto ou vivo os 

participantes deverão obedecer a posição de morto agachado e vivo em 

posição de pé. Com o decorrer da prova os participantes que errarem as 

posições vão sendo eliminados até que fique um participante somente. 

✓ Serão computados 500 pontos para a equipe vencedora. 
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6. Prova da cara na farinha 

✓ 01 participante por equipe. Os participantes são colocados em uma bancada 

com pratos de farinha. Serão escondidas 05 (cinco) balas em cada prato. O 

número de balas será anunciado aos participantes. Com as mãos para trás, 

os participantes devem colocar o rosto no prato da farinha e retirar com a boca 

as 05 balas. Ganha a equipe que retirar em um  menor espaço de tempo. 

✓ Serão computados 500 pontos para a equipe vencedora. 

7. Prova da toca  

✓ Espalham-se bambolês ou círculos em um espaço amplo que serviram de 

tocas. O número de tocas de ser sempre um a menos do que o número de 

participantes. Distante do terreno onde estão as tocas, os participantes todos 

de mãos dadas, em roda, estarão rodando ao som de uma música animada. 

Quando a música parar, todos devem soltar a mão, correr e entrar em uma 

toca. Quem não conseguir é eliminado e retirar-se uma toca. Ganha quem 

ficar na última toca. 

✓ Cada equipe deverá apresentar 01 participante aluno e 01 participante 

professor.  

✓ Serão computados 500 pontos para a equipe vencedora. 

✓ Prova exclusiva para os anos iniciais. 

8. Prova do mascote  

✓ Cada equipe deverá apresentar o seu mascote devidamente caracterizado, 

em data previamente definida pela Comissão Organizadora. 

✓ Serão computados 1.000 pontos para a equipe que executar a tarefa. 

✓ O mascote que apresentar uma performance com expressão corporal, oral 

será acrescido 1.000 pontos. 
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✓ Prova exclusiva para os anos iniciais. 

9. Prova do Conselho de Classe 

✓ Será atribuída pontuação para a presença dos alunos no Conselho de Classe 

Participativo do 1º bimestre. 

✓ A pontuação será de 3.000 pontos para 100% de presença. A contagem será 

feita a partir das atas de presença e atribuída a pontuação de acordo com o 

percentual presente. 

10. Prova da Reunião de pais e/ou responsáveis 

✓ Será atribuída pontuação para a presença dos pais e/ou responsáveis na 

reunião de pais do 1º bimestre. 

✓ A pontuação será de 3.000 pontos para 100% de presença. A contagem será 

feita a partir das atas de presença e atribuída a pontuação de acordo com o 

percentual presente. 

11. Prova das Olimpíadas de Matemática 

✓ Será atribuída pontuação para a participação nas Olímpiadas de Matemática. 

✓ A pontuação será de 3.000 pontos para 100% de presença. A contagem será 

feita a partir das atas de presença e atribuída a pontuação de acordo com o 

percentual presente. 

✓ O aluno que obtiver a maior nota na avaliação em cada ano será acrescido 

1.000 para a equipe. 

12. Prova da imitação do professor 

✓ Será realizado um sorteio para a ordem de escolha do professor a ser imitado. 

✓ Cada equipe deverá apresentar o aluno ou aluna que realizará a prova. 

✓ Serão computados 2.000 pontos para cada equipe que executar a tarefa. 
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✓ Serão acrescidos 1.000 pontos para a equipe que apresentar a melhor 

imitação. 

✓ Ficará sob a responsabilidade da Comissão Julgadora a escolha da melhor 

imitação. 

13. Prova da Contação de história 

✓ Cada equipe apresentará 01 (um) aluno de cada turma, e 01 (um) professor 

para a realização da prova. 

✓ Cada participante da equipe escolherá 01 (uma) carta contendo imagens 

aleatórias, porém as imagens não serão reveladas no momento da escolha. 

✓ A equipe terá 01 (um minuto) que se organizar para a produção da história, 

levando em consideração a ordem de apresentação de participante. 

✓ A equipe terá até 03 (minutos) para criar e apresentar oralmente a história, 

utilizando todas as cartas. 

✓ Serão computados 2.000 pontos para cada equipe que executar a tarefa. 

✓ Serão acrescidos 1.000 pontos para a equipe que apresentar a melhor 

história. 

✓ Ficará sob a responsabilidade da Comissão Julgadora a escolha da melhor 

história. 

 

13.5. LETRAMENTO 

TEMA: 

A importância da leitura e escrita para a formação do cidadão 

JUSTIFICATIVA: 
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Tendo em vista que a leitura é fundamental no processo de aprendizagem, é 

importante que se motive as várias atividades de leitura em sala de aula para que o aluno 

perceba sua relevância na vida escolar e fora dela, tendo na leitura uma fonte de 

informação, entretenimento e prazer. 

OBJETIVOS: 

• Desenvolver o gosto pela leitura e escrita; 

• Incentivar a leitura no âmbito familiar; 

• Incentivar a criatividade por meio da linguagem oral, escrita e corporal; 

• Desenvolver o senso crítico, ampliando sua visão de mundo; 

• Incentivar as relações interpessoais e a afetividade; 

• Diferenciar os vários gêneros textuais; 

• Despertar o interesse pela higiene corporal e ambiental. 

PÚBLICO ALVO: 

Corpo docente, discente e comunidade escolar. 

DESENVOLVIMENTO: 

• Mural, escrita, bilhetes, jornais, notícias, confecção de livros, troca de bilhetes 

com turmas de turnos contrários; 

• Ampliar os conhecimentos de sua visão do mundo com olhar crítico; 

• Jogos, músicas, receitas, cinema (filmes), brincadeiras; 

• Português: Produção de texto; bilhetes; pesquisas em dicionários, parlendas, 

bulas, receitas; 

• Matemática: Leitura e interpretação de problemas; 

• História: Interpretação e leitura de textos; 
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• Geografia: Leitura e interpretação de mapas; ressaltar a escrita correta dos 

países, estados, capitais e siglas; 

• Ciências: Leitura de textos diversificados relacionados com a higiene pessoal 

e ambiental; 

• Artes: Teatro, fantoches, dedoches, dramatização, brincadeiras múltiplas; 

• Inglês: Produção de texto, bilhetes, pesquisas em dicionários. 

AVALIAÇÃO: 

• Produções de textos; 

• Participação, interesse e desenvolvimento do aluno dentro do processo de 

ensino aprendizagem. 

CRONOGRAMA: 

O projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo. 

13.6. FAMÍLIA NA ESCOLA 

TEMA: 

Família na escola 

JUSTIFICATIVA: 

A conscientização da comunidade escolar sobre a importância da participação da 

família na vida acadêmica do aluno é o caminho seguro para o seu bom desempenho, por 

isso temos a intenção de trazer pais e responsáveis para o ambiente escolar e resgatar 

valores como respeito ao próximo, direitos e deveres e bem estar coletivo. 

Este ano trabalharemos a Semana da Família, juntamente com a Semana de 

Educação para a Vida (Lei n° 11.988/2009) 
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OBJETIVOS: 

• Promover o estreitamento de relações entre família e escola; 

• Incentivar a conscientização da conservação do patrimônio público como 

ferramenta fundamental para o bem estar coletivo; 

• Desenvolver a prática da cidadania em sua plenitude, enfatizando direitos e 

deveres na sua família e da sociedade. 

PÚBLICO ALVO: 

Corpo docente, discente e comunidade escolar. 

DESENVOLVIMENTO: 

• Trabalhar em sala de aula conceitos de respeito ao próximo; 

• Os alunos farão entrevistas com seus responsáveis; 

• Confeccionar murais; 

• Fazer jogos esportivos entre pais e alunos. 

AVALIAÇÃO: 

• Produções de textos; 

• Participação, interesse e desenvolvimento do aluno dentro do temas 

propostos pelos professores. 

CRONOGRAMA: 

1º semestre do ano letivo. 

 

13.7.   FESTIVAL DE CURTAS DO CEF 602 
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Duração do projeto: 2 bimestres 

- Justificativa:  

 Atualmente, na era das redes sociais como Facebook, Instagran, Twitter e 

YouTube, por exemplo, os jovens passam horas e horas divulgando, compartilhando e 

"curtindo" ideias, eventos, fotos e vídeos que são postados. Em meio a tantas redes sociais, 

o YouTube, por sua vez, oferece o acesso e compartilhamento de vídeos dos mais variados 

gêneros, desde palestras, documentários, trechos de filmes, curtas, vídeos de youtubers 

famosos e clipes musicais. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, qualquer um 

é capaz de conceber vídeos que possam retratar alguma situação ou contar determinadas 

histórias. 

 O cinema, por sua vez, é uma das mais variadas maneiras possíveis de 

expressar ideias, retratar emoções e apresentar opiniões. Antes do seu surgimento, isso 

era feito por meio da escrita ou por meio de outras linguagens artísticas como a música, a 

dança, a pintura e o teatro, por exemplo. Assim, através do projeto "Festival de Curtas do 

CEF 602", a proposta é promover o acesso dos alunos à linguagem cinematográfica, afim 

de apresentar a história dos cinema, desde o seu surgimento até os dias atuais, 

demonstrando as mais diversas possibilidades em criar, organizar e realizar filmes. Ao 

elaborar, produzir, apresentar e apreciar filmes curtas-metragens, os alunos têm a 

possibilidade de desenvolver diversas habilidades e competências, tanto no âmbito da 

linguagem audiovisual quanto em aspectos sociais, tais como o desenvolvimento do poder 

de síntese, cooperação e trabalho em equipe, tomada de decisões e liderança e resoluções 

de problemas. 

Objetivo Geral: 

 Promover o acesso do público estudantil e comunidade escolar com a 

linguagem cinematográfica, por meio do processo de ensino-aprendizagem durante as 

aulas de Arte, afim de que os alunos possam compreender as mais diversas possibilidades 

de narrativas audiovisuais. 
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Objetivos Específicos: 

- Oportunizar aos alunos o acesso ao conhecimento da linguagem audiovisual; 

- Apresentar o cinema aos alunos como uma fonte de cultura e agente transmissor 

de conhecimento; 

- Desenvolver, a partir do contato com a linguagem cinematográfica, o senso crítico, 

reflexivo, estético e cultural; 

- Estimular os alunos a vivenciarem a experiência de ir ao cinema, não só como lazer, 

mas também como momento de aprendizado cultural e artístico; 

- Promover a integração e o desenvolvimento social; 

- Incluir a linguagem cinematográfica ao repertório cultural dos alunos. 

 

Culminância:  

 A culminância do projeto ocorre no final do 3º Bimestre com a realização da 

solenidade do  Festival de Curtas do CEF 602. Durante o evento, os curtas-metragens 

produzidos pelos alunos são apresentados à comunidade escolar e os filmes selecionados, 

são premiados com troféus e brindes.   

Metodologia e procedimentos metodológicos: 

 A programação/metodologia do Festival de Curtas do CEF 602 contará com 

as seguintes atividades: 

a) Aulas teóricas e práticas no componente curricular de Arte; 

b) Análise de filmes (longas e curtas-metragens) em sala de aula e como tarefas de 

pesquisas propostas para casa; 

c) Elaboração e produção dos curtas pelos grupos de alunos, seguindo as 

modalidades e critérios orientados em sala de aula; 
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d) Entrega dos filmes; 

e) Avaliação dos filmes pelo professor de Arte, grupo de professores da escola e 

profissionais convidados a participar do projeto; 

f) Culminância com o Festival de Curtas do CEF 602, com a solenidade de 

apresentação dos filmes para a comunidade escolar e premiação dos filmes selecionados. 

 Durante o 2º e 3º bimestres, os alunos do 7º, 8º e 9º ano tem acesso ao 

conteúdo referente à história do cinema e a linguagem cinematográfica. Cada ano/série 

possui um direcionamento específico em relação ao conteúdo e atividades práticas a serem 

desenvolvidas no decorrer dos bimestres. O 7º ano tem acesso ao surgimento da fotografia 

e a relação com o surgimento do cinema, além de estudar duas técnicas de animação, 

como o flipbook e o stopmotion. O 8º ano tem acesso ao conteúdo referente a história do 

cinema, destacando as primeiras produções cinematográficas, considerando recursos e 

linguagens, análise comparativa da utilização de recursos audiovisuais, além de 

movimentos artísticos que influenciaram diretamente alguns gêneros cinematográficos. O 

9º ano, por sua vez, tem acesso ao conteúdo referente a história do cinema destacando os 

principais gêneros cinematográficos, principais diretores e suas características, o papel do 

cinema na contemporaneidade, utilização de recursos audiovisuais na atualidade e a 

relação do cinema com outras modalidades e linguagens artísticas. 

 Durante os dois bimestres, os alunos têm contato com aulas expositivas sobre 

os conteúdos apresentados logo acima, além de apreciar e analisar algumas obras 

cinematográficas como cenas de longas e curtas-metragens produzidos por diretores 

profissionais e filmes produzidos por alunos da própria escola ou de outras instituições, afim 

de compreender as mais diversas possibilidades de apresentar uma história e utilizar 

recursos de fácil acesso, como a câmera de um celular, para produzir um filme. Além dessas 

possibilidades, ao apreciar, analisar e pesquisar sobre a linguagem cinematográfica, os 

alunos vão compreendendo os mais diversos profissionais envolvidos no processo de 

realização de um filme, desde o roteirista, produtor, diretor ao ator, figurinista e editor, 

conhecendo assim, a função e a importância de cada um desses profissionais para a 
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realização de um filme.  

 Para a elaboração e produção dos filmes, são formados grupos de alunos, 

considerando o número total de alunos por sala e suas afinidades entre si. Os alunos são 

orientados no decorrer das aulas sobre aspectos teóricos e práticos para a elaboração e 

produção de seus curtas. A proposta final é que cada grupo de alunos produza o seu curta-

metragem com duração mínima de 2min. e duração máxima de 5min., considerando o 

tempo destinado à exibição do título e créditos finais. Cada ano de realização do projeto, 

os alunos poderão produzir os filmes seguindo duas orientações de temas: a) Tema Livre 

(que deverá ser apresentado previamente ao professor) e b) Tema proposto pelo Festival 

de Filmes de Curta-Metragem das Escolas Públicas de Brasília (tema apresentado em 

edital pelo Festival organizado pela SEEDF). Quanto ao gênero, será de livre escolha do 

grupo (documentário, ficção, animação e outros). 

 No decorrer das aulas, no turno contrário, os alunos têm dois encontros com 

outros profissionais da linguagem cinematográfica: uma aula sobre fotografia 

(procedimentos e técnicas) e outra aula sobre maquiagem de efeitos especiais para o 

cinema. A proposta do projeto é que essas aulas ocorram com a mediação do professor de 

Arte junto a outros profissionais parceiros da área de cinema e fotografia.  Outro momento 

importante do projeto é em relação ao estabelecer parcerias com cinemas próximos da 

comunidade escolar. O objetivo geral de tal parceria é facilitar o acesso dos alunos a esse 

espaço como forma de experiência e vivência com a linguagem cinematográfica, além de 

apreciar e analisar os filmes sob a perspectiva do que está sendo aprendido em sala de 

aula, buscando assim, promover a formação de espectadores analíticos. 

Avaliação: 

A avaliação ocorre em diversas etapas de forma qualitativa e quantitativa. No que diz 

respeito às avaliações qualitativas, serão avaliados aspectos como a participação, 

interação e organização dos alunos que compõem cada grupo. No que tange às avaliações 

quantitativas, serão avaliados aspectos como criatividade, montagem e edição do filme, 

atuações e utilização dos princípios da linguagem audiovisual enquanto proposta narrativa. 
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A avaliação quantitativa será divida em duas etapas e modalidades. A primeira será 

composta por nota atribuída pelo professor de Arte como nota do componente curricular 

para o bimestre em curso. A segunda etapa será de notas atribuídas pelos demais 

professores da escola e por uma comissão convidada, formada por profissionais da área 

de cinema, teatro e fotografia, sendo somadas, considerando o seus devidos pesos, para 

compor a nota final de seleção e premiação para o Festival de Curtas do CEF 602. 
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