
 
 

 

 
 

 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - GAN 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta Pedagógica 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que 

põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, 

nasce da fome. Afeto, do latim "affetare" quer dizer "ir atrás". É o movimento da alma na 

busca do objeto de sua fome." 
 

Rubem Alves 
 
 
 
 
 
 

 

Brasília/2019 



 
 

|2 

 

SUMÁRIO ...............................................................................................................................................02 
 

I - APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 04 
 

II - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO............................................................................................. 05  
1. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
2. IDENTIDADE DA ESCOLA 
3. EQUIPE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL - GAN 

 

III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR .............................................................. 09  
1. CLIENTELA 
2. FAMÍLIAS 

 

IV - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA ......................................................................................... 20 
 

V - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E  
ADMINISTRATIVAS .......................................................................................................................... 20 

 

VI - OBJETIVOS .................................................................................................................................. 24  
1. OBJETIVO GERAL 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

VIII - CONCEPÇÕES TEÓRICAS .............................................................................................. 25 
 

IX - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ................................................. 26  
1. ORGANIZAÇÃO GERAL 
2. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

X - CONCEPÇÃO, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO ...................... 31 
 

XI - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR ................................................... 34 
 

XII - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PP  .............................................. 41  
1. GESTÃO PEDAGÓGICA 
2. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
3. GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA 
4. GESTÃO DE PESSOAS / RECURSOS HUMANOS 
5. GESTÃO DE FINANCEIRA 
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

XIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP ....................................................... 59 
 

XIV- PROJETOS  
1. PROJETOS INTERDISCIPLINARES ................................................................................ 61 
1.1. O GAN NA MÍDIA 
1.2. ÁGUA É VIDA 
1.3. DIREITOS HUMANOS E O COMBATE ÀS DESIGUALDADES QUE 

COSTUMAM MARCAR A SOCIEDADE 
1.4. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
1.5. A MÍDIA NA ESCOLA  



 
 

1.6. JOGOS NO ENSINO DA ARTE  
1.7. VIVENCIANDO A TEORIA 
1.8. PROJETO DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 
1.9. PLURALIDADE CULTURAL 
1.10. A CAPOEIRA NA ESCOLA 

 

2 . PROJETOS INDIVIDUAIS ............................................................................................................ 77  
2.1. CAMPEÕES NOS RINGUES E NA VIDA 
2.2. LIVROS ABERTOS: AQUI TODOS CONTAM! 
2.3. GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA 
2.4. HORTA: CULTIVANDO SABORES E VALORES 
2.5. NO CAMINHO DOS SONHOS 
2.6. PEDAGOGIA DO ENSINO ESPECIAL 
2.7. PROJETO DA BIBLIOTECA DO GAN 
2.8. PROJETO CHÁ LITERÁRIO 
2.9. PROJETO VERDEJANDO O GAN 

 

XV- REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 99 
 

XVI - ANEXO  
1 - VIVENCIANDO A ESCOLA ......................................................................................................... 104 

 

XVII - APÊNDICES ................................................................................................................................ 115  
1 - QUESTIONÁRIO-PESQUISA PARA A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 
2 - PLANOS DE AÇÃO 
2.1. PLANO DE AÇÃO DO SOE 
2.2. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
2.3. PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS  
2.4. PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À  
APRENDIZAGEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



 
 

|4 

 

I - APRESENTAÇÃO 
 

A Equipe Gestora do CEFGAN, composta de profissionais comprometidos com a educação 

de qualidade, prioriza, no trabalho pedagógico com a comunidade escolar, o contexto social, 

político, educativo e econômico, interagindo-os com os objetivos educacionais que 

permeiam a proposta pedagógica, a fim de construir uma escola cidadã e democrática que 

contemple a formação do indivíduo crítico, consciente, autônomo e independente, que saiba 

pensar, agir e intervir no meio social. Para construirmos uma Escola cidadã e que tenha um 

perfil democrático, trabalharemos com: 

 

a) Competência política  
Ver a Escola, a Sociedade e o Sistema Educacional como um todo, elaborando e 

desenvolvendo, com a participação de todos os segmentos, estratégias de ação capazes de 

tornar os novos fatos e as novas situações, positivas para a Escola e para o projeto 

pedagógico e administrativo. 

 

b) Competência humana  
Trabalhar eficaz e eficientemente, individualmente e em grupo, colocando-nos no lugar do 

outro para entender as suas reações, os seus sentimentos e as suas emoções. Trabalhar 

para criar um clima organizacional que favoreça a concretização do projeto educativo que é 

a razão de ser da Escola. 

 

c) Competência técnica  
Conhecimento de toda a legislação que trata dos direitos e obrigações do pessoal, tanto 

docente quanto não docente. 

Conhecimento de técnicas e princípios utilizados para a elaboração de planejamentos 

globais e setoriais, bem como de processos de avaliação e controle das atividades 

administrativas e pedagógicas.  
Conhecimento sobre administração e escrituração escolar.  
Conhecimento sobre a utilização dos recursos financeiros de acordo com a legislação 

vigente, de forma transparente à Comunidade Escolar. 

Conhecimento dos princípios teóricos e metodológicos que contribuam para o 

desenvolvimento da aprendizagem e crescimento individual do aluno. 

 
As ações educativas delineadas detalhadamente nesta proposta estarão voltadas para 

atender os objetivos, o plano de gestão, os projetos pedagógicos, os anseios, as 

expectativas e necessidades da Comunidade escolar.  
A presente proposta demandou vários esforços, por meio de análise, reflexão e pela “busca” 

de procedimentos que permitiriam a concretização de metas voltadas para um ensino de 

qualidade, tendo por base uma proposta coletiva.  
Contou com a participação efetiva de todos os “atores” de cada setor que compõe o 

universo escolar por meio de um questionário-pesquisa elaborado distintamente para cada 

segmento, conversas informais, registro das reuniões realizadas com a Comunidade, 

levantamento das prioridades de cada setor, análise e avaliação de resultados.  
Ela vem fortalecendo, ao longo dos anos, a identidade do GAN através do 

acompanhamento, avaliação e reestruturação das ações desenvolvidas e/ou a serem 

alcançadas em cada ano letivo, atendendo, assim, as novas demandas e expectativas. 
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O presente documento compõe uma história em construção e como história continuará a ser 

escrito/documentado com as novas aspirações que aprimorarão as já realizadas. Novos 

sonhos possibilitarão o vislumbrar e o viver de novas etapas na educação, sem perder o 

objetivo da qualidade e da valorização do espaço escola como local do “encontro dos 

contrários” em busca do mesmo objetivo: aprender-sonhar-fazer-transformar-construir-

acreditar-mudar-inovar-alcançar-redesenhar-ter esperanças e ser um cidadão completo.  
A presente Proposta Pedagógica é continuidade da anterior e foi redesenhada em acordo 

com as necessidades apresentadas e/ou em acordo com as demandas que advêm a cada 

ano relacionadas às especificidades, singularidades de todos os alunos, professores, 

profissionais, famílias e metas governamentais. 

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

continua, dando prosseguimento aos “passos” para avançar e edificar mudanças 

significativas que qualificam o universo educacional.  
Por este documento, assumimos o compromisso junto a SEEDF/CRE de realizar/implantar 

ações responsáveis com um olhar particular para todas as situações e com a aplicação dos 

princípios de paridade e equidade em todos os setores, promovendo avaliações 

sistemáticas, para a aplicação dos procedimentos necessários que cabem nesta instância 

escolar.  
Neste ano de 2019, todos os segmentos irão planejar, programar, discutir, refletir, 

apresentar e decidir coletivamente as ações a serem desenvolvidas no GAN, tendo como 

objetivo principal a aprendizagem e o protagonismo dos alunos em seu próprio 

desenvolvimento. 

Buscaremos aprofundar as discussões no Conselho Escolar, colegiado no qual cada 

segmento terá como compromisso promover as suas reuniões para avaliar e propor 

mudanças/projetos que deverão ser implantados para melhorar a qualidade do serviço 

prestado e também para melhorar as respostas dadas pela comunidade educativa no dia-a-

dia.  
Faremos o exercício diário dos princípios democráticos, quando todos serão ouvidos e 

assumirão sua responsabilidade no processo educativo e no gerenciamento da escola 

dentro dos princípios registrados na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, 

que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, 

autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, na Lei 

nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012 que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão 

Democrática do Ensino Público do Distrito Federal e em toda a legislação educacional 

vigente (SEEDF/LDB//MEC). 

 

 

II - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

1. Caracterização da Escola 

 

O Centro de Ensino Fundamental - GAN foi inaugurado em maio de 1964 com a 

denominação de Ginásio da Asa Norte - GAN, funcionando no turno matutino. A autorização 

para seu funcionamento foi concedida pela Portaria E nº 11 - SEC de 17/03/66.  
É importante destacar que a proposta em desenvolvimento foi iniciada em 1996, quando se 

estabeleceu a Linha Educativa que vem permeando os trabalhos e serviços oferecidos até a 

presente data. As gestões anteriores, nas pessoas dos diretores Márcia Magalhães, Rosane 

Nair Moreira, Edgard Félix e Edelson Medeiros, foram fortalecendo a identidade da Escola, 
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aprimorando a qualidade dos serviços prestados e buscando o sucesso almejado por toda a 

Comunidade. 

Atualmente, a Escola é reconhecida como referência em Educação e muito procurada 

devido aos serviços que presta à sociedade. 

É uma escola inclusiva com 65 alunos(as) portadores(as) de necessidades educacionais 

especiais e 08 alunos(as) com TGD em classes especiais. Funciona em dois turnos, 

atendendo o Ensino Fundamental Anos Finais, sendo no matutino 8º e 9º anos (237 alunos) 

e no turno vespertino 6º e 7º anos (194 alunos).  
Em 2017, visando atender a essa clientela, levantou-se a necessidade de reajustar o 

espaço externo que oferecia riscos aos jovens que se movimentavam para a Sala de 

Recursos, área verde e sala de Arte com a substituição de canaletas de concreto por 

chapas de ferro nos dutos de água pluvial. Paralelamente, houve a reestruturação do 

atendimento pedagógico com a adesão ao 3º Ciclo para as Aprendizagens.  
É uma escola bem centralizada, com capacidade de atender 280 alunos por turno, em um 

terreno plano de 20.000 m
2
. A comunidade vizinha é composta por moradores em prédios 

de três andares. Há um comércio local entre as quadras, conforme planejamento 
administrativo da cidade. 
O Centro de Ensino Fundamental – GAN recebe estagiários de Universidades para aplicar 

projetos que contribuam para o enriquecimento pedagógico e sociocultural dos alunos. 

A Escola possui professores para todas as áreas do conhecimento; chefe de Secretaria; 

auxiliares de educação (agentes de vigilância e portaria, agentes de conservação e limpeza 

e merendeiros); coordenadores pedagógicos; gestores e supervisor administrativo; e 

orientador educacional, psicóloga e pedagoga. 

O horário de atendimento aos alunos é: Matutino: 07h15min às 12h15min e Vespertino: 

13h15min às 18h15min. 

A escola é dividida em dois blocos: O Bloco A, composto por 08 salas de aula com espaço 

para 35 cadeiras, um laboratório de informática, secretaria da escola, sala de apoio do turno, 

sala da direção, sala da EEAA/SOE, mecanografia, sala de supervisão administrativa, sala 

de coordenação, biblioteca, sala e banheiros para os professores. O Bloco B é composto 

por uma sala de recursos, duas salas para as classes especiais, dois depósitos, sala de 

Arte, sala de Ciências, banheiros para os(as) alunos(as), banheiro adaptado para portadores 

de necessidades especiais, cantina e depósito para gêneros alimentícios.  
Os profissionais da escola têm vestiários com escaninhos individuais para guardarem os 

seus pertences, banheiros exclusivos e uma cozinha específica para prepararem a 

alimentação. Os alunos que ficam de um turno a outro, para serem atendidos na sala de 

recursos, realizam suas refeições na escola. Têm acesso à geladeira para armazenar 

alimentos e microondas para aquecê-los. São atendidos, neste horário, por profissionais da 

cantina e da direção. 

Com o objetivo de que cada disciplina tivesse uma sala laboratório, onde o(a) professor(a) 

pudesse melhor realizar o trabalho do seu componente curricular, implantou-se a proposta 

de sala por disciplina. Constatamos que esta organização também é positiva para 

mobilidade dos alunos.  
A escola é fechada com alambrado, tem jardins com mesas de pingue-pongue, bancos e 

uma sala de aula ao ar livre com 10 mesas e 40 bancos de concreto. Contamos ainda, na 

área externa, com um espaço destinado à prática de Educação Física (duas quadras 

poliesportivas não cobertas, sala de Educação Física, dois banheiros e um depósito). 

O prédio tem uma estrutura sólida e apresenta estado de conservação bom, necessitando 

de pequenos reparos referentes à parte elétrica; ao escoamento da água pluvial(esgoto); à 
 
 
 

6 



 
 

|7 

 

continuação da troca de “caneletas” de água pluvial que circundam toda a Escola; à reforma 

do alambrado para troca de algumas telas já desgastadas e à pintura da parte externa; à 

manutenção da área verde, com a colocação de terra para a revitalização do gramado e a 

poda de árvores visando oferecer ao aluno/professor/funcionários, um espaço físico 

condizente, acolhedor, agradável que contribua para o desenvolvimento da aprendizagem 

vivenciada e para a valorização do espaço público.  
Na área externa, o espaço precisa ser reestruturado, construindo-se pequenas edificações 

que possibilitem melhor acolhimento na realização das atividades, e na oferta de ensino em 

jornada ampliada e/ou integral.  
Estabelecemos como prioridade a edificação de uma área para a realização das refeições e 

a construção de um estacionamento para os visitantes com o objetivo de evitar a entrada de 

veículos no espaço interno que é utilizado pelos alunos.  
Verifica-se que em relação ao material elétrico, eletrônico e tecnológico existente, há a 

necessidade de dispor de recursos para a manutenção esporádica dos equipamentos que 

são utilizados com bastante frequência: 
 

 

Quatro televisores de 29 polegadas; Quatro aparelhos portáteis de som; 

Um televisor de 50 polegadas; Quatro impressoras laser; 

Três datas show; Vinte computadores para uso dos alunos; 

Três caixas de som amplificadas; Três copiadoras; 

Um sistema de sonorização da escola; Dezesseis ventiladores de parede; 

Três DVDs; Um duplicador; 

Dois aparelhos de som com CD; Dez computadores para uso administrativo e dos 

Dois retroprojetores; professores. 

  
 
 
 
 

2. A Identidade da Escola 

 

Nome da instituição educacional: Centro de Ensino Fundamental - GAN  
CNPJ: 00.512.111/0001-87  
Endereço: SGAN 603/4 - Módulo H - Lote 02  
Telefone: (61) 3901.1534  
Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto  
Data de criação da instituição: maio de 1964  
Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental Anos Finais.  
Modalidades atendidas: Ensino regular / Escola inclusiva / Ensino especial  
Turnos de funcionamento: matutino e vespertino  
Turno matutino: 8º ano = 04 turmas - 123 alunos; 9º ano = 04 turmas - 118 

alunos, 2 turmas de Classe Especial - 03 alunos. 

Turno vespertino: 6º ano = 04 turmas - 81 alunos; 7º ano = 04 turmas – 105 alunos,  
3 turmas de Classe Especial - 05 alunos.  
Total de alunos = 435 alunos.  
E-mail: cefgan604@gmail.com  
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3. A Equipe do Centro de Ensino Fundamental – GAN 

 

Diretora: Shirley dos Santos Mendes  
Vice-diretora: Simone Freitas de Oliveira  
Supervisor Administrativo: Dirceu Hipólito dos Santos  
Chefe da Secretaria: Adair Arantes Tavares  
Coordenadoras: Regina Maria Machado e Camila Louly Correa  
Orientadora Educacional: Rosane Nair de Freitas Moreira  
EEAA: Lilian Mariana de Oliveira Fernandes Cardoso e Rogéria Adriane de Bastos Antunes 

 

Professores:  
Adriana Juliani de Souza  
Albertina Nkechiweta A. Atayde  
Aramita Aparecida Lessa  
Célia Cristina Rossi  
Clemente Pereira Batista  
Cornélia Márcia de Magalhães  
Edelson Medeiros de Souza  
Edileuza Damascena da Paixão Oitelli  
Érik Aníbal Peixoto de Souza  
Eduardo José da Silva  
Franciele Barbosa da Conceição Silva 

José Aldcésar do Nascimento 

José Valentim Viana Cordeiro 

Júlia Mello Schnorr 

Juliana Soares de Brito Mota  
Juliana Sobreira Barbalho Brito 

 
Servidores Administrativos  

Ana Cláudia de Melo Félix  

Eva Maria Pereira Ribeiro  

Inácia Neta dos Santos 

 
Servidores Terceirizados  

Alexandre Magno Tavares (Merendeiro) 

Ana Cristina da Silva Coelho 

Domingas Reis Amarante Ribeiro  

Eunice da Silva Costa  

Francimilton de Paula Gomes 

Francinildo Rodrigues da Silva  

Gleidson Roberto Pereira 

Ivanete Luiza da Silva (Merendeira) 

Magdael Ribeiro Damaceno 

Patrícia Rainha de França  

Paulo Roberto Marçal 

 
 
 
Leilane Lara Moreira Cézar  
Marcelo Bruno Rodrigues  
Maria Sílvia Bertazi Viana  
Mariana Vieitas Pereira  
Mário Lúcio Souto Lacerda  
Natália Serafim Mendes  
Paulo Roberto Correa Tavares  
Priscyla Dias Kowalczuk  
Rafael Alhadelf Maia  
Rebecca Carrara L. de Oliveira  
Rúbia Neves Hack  
Selma Ferreira Cabral  
Suzana Borges Ribeiro  
Udson Rezende da Silva  
Viviane Barros Oliveira 

 
Vigias 
 
Dênis Miranda do Carmo  
Erivaldo Cardoso Costa  

Leandro Serra dos Santos  

Thieres Cardoso de Almeida 

 
Educadores Sociais Voluntários  

Cealys Leandro França  

Daniele do Nascimento da Silva  

Diego Santos Engratules  

Fernando da Silva Carmo  
João Paulo Celestino dos Santos  
Paulo Afonso Oliveira Sousa  
Simone Passos de Almeida 
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Conselho Escolar 
Edelson Medeiros de Souza 
Paulo Tavares Correa Tavares 
Margareth Kalil Sphair 
Carlos Antônio Sousa dos Santos 
Ana Cláudia de Melo Félix 
Inácia Neta dos Santos 
Julya Santos Plácido Cassimiro da Silva 
Cauã Luiz Cantanhede Wolff 

 
III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O Centro de Ensino Fundamental - GAN, em 2019, conta com 32 professores, 05 funcionários 
administrativos e 435 alunos.  
A Escola atende aos alunos vindos da Escola Classe 403 Norte e da 405 Norte (6º ano), em 
caráter de escola tributária; aos alunos que renovaram a matrícula, bem como outros 
estudantes de acordo com a disponibilidade de vagas e estratégia de matrícula definida pela 
Secretaria de Educação. Atende jovens da vizinhança, das cidades do entorno que optam para 
estudar nesta escola por motivos diversos e alunos com necessidades educacionais especiais, 
de acordo com a proposta de trabalho a ser desenvolvida para a promoção da inclusão, 
conforme Projeto de Ensino Especial. 
Nos 7º/8º anos, 83% dos alunos apresentaram rendimento satisfatório na maioria das 
disciplinas; 17% dos alunos foram promovidos para a série subsequente em regime de 
dependência, dificultando assim o trabalho acadêmico em virtude da defasagem na 
aprendizagem das séries anteriores.  
Os principais indicadores que contribuem para o rendimento insatisfatório dos alunos são: 
dificuldade na leitura e interpretação; não contextualização dos fatos; reduzido 
comprometimento dos alunos com a vida acadêmica; rotatividade de professores ao longo do 
ano letivo em virtude de licença médica; ausência de acompanhamento familiar às atividades 
escolares; inexistência profissional para ministrar aulas de reforço, para auxiliar o aluno que 
traz na sua vivência estudantil uma grande defasagem, o que dificulta a realização das novas 
propostas pertinentes à série que está cursando. 
Conforme os resultados apresentados pela Escola e as metas a serem alcançadas no IDEB, 
percebe-se que, apesar dos esforços realizados, ainda não atingimos o desenvolvimento 
desejado. 

 
  IDEB OBSERVADO      METAS PROPÒSTAS    
                

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011  2013 2015 2017 2019 2021 

4,2 4,4 4,5 4,6 4,2 4,8 4,6 4,2 4,4 4,7  5,1 5,4 5,7 5,9 6,1 

                
 
 

1. Clientela – 2019 
 

A clientela é composta por jovens entre 11 e 25 anos:  
- Alunos do entorno, da comunidade vizinha e de outras quadras de Brasília; 
- Alunos carentes e/ou classe média baixa; 
- Alunos de famílias que trabalham em órgãos públicos, próximos à escola; 
- Alunos com necessidades educacionais especiais; 
- Alunos com dificuldade de aprendizagem e com pouco desenvolvimento de habilidades, 
necessitando de acompanhamento sistemático; 
- Alunos que migraram da escola particular para a escola pública por motivos diversos; 
- Alunos vindos de outros estabelecimentos de ensino público por motivos diversos; 
- Alunos das cidades vizinhas por proximidade ao local de trabalho do responsável. 
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Quadro Demonstrativo - Clientela 2019 - Alunos  
(Fonte: Censo/ Ficha de Matrícula/Pesquisa) 

 
 

Total de Alunos: 435 alunos  Meninos: 239 Meninas:196 
     

Faixa Etária:11 a 25 anos     
    

Origem: Entorno: 08  Plano Piloto: 216 Satélites: 211 

Alunos Carentes/Bolsa Família: 39    
  

Alunos com necessidades educacionais especiais: 65  
  

Alunos com transtornos funcionais: 53 Alunos com transtorno global de desenvolvimento: 12 
   

Alunos repetentes: 29 Alunos com dependência: 17 Alunos com defasagem idade/ano: 10  
 

Alunos vindos de escola particular: 43 
 

Alunos vindos de outras escolas públicas: 392 
 

Alunos filhos de trabalhadores de órgãos públicos próximos à escola: 37 
 

Alunos filhos de trabalhadores das quadras vizinhas: 78  
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Rotina escolar: 
 
A) Percepção dos professores  sobre a realidade escolar ( GAN) 

    

 
 
 
B) São utilizados canais dinâmicos de comunicação com a comunidade escolar a respeito dos planos de ação 

e realizações da escola, com vistas a prestar contas e dar transparências à gestão escolar. 
 

COMUNICAÇÃO

Insuficiente Regular Bom Ótimo
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C) É promovida regularmente a integração entre os profissionais da escola, famílias e estudantes, visando à 
unidade de propósitos educacionais e a uma concepção coletiva de esforços comuns necessários ao bom 
desempenho. 

 

6%

22%

39%

33%

INTEGRAÇÃO 

Insuficiente Regular bom ótimo

 
 

D) São promovidas por iniciativas da escola, ações de formação continuada com base na identificação de 
necessidades dos profissionais em relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para a 
implementação de práticas pedagógicas. 

 

Insuficiente

Regular

Bom

Ótimo

Práticas pedagógicas 
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Regular

Bom
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E) São promovidas propostas que estimulem o desenvolvimento da criatividade, a motivação, o prazer por 
trabalhos inovadores e a autoestima dos profissionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 

F) São desenvolvidas práticas de conhecimento e observância da legislação educacional do regimento e das 

normas legais que orientam os direitos e deveres dos profissionais, das famílias e dos estudantes. 
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G) São promovidas práticas de valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos professores e 
demais profissionais da escola no sentido de reforçar ações voltadas para a qualidade e diferentes 
estratégias de trabalho. 
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Em que região mora?  
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A atuação dos colegiados (Conselho Escolar e APM), tem efetiva colaboração na 

construção, no desenvolvimento e na avaliação da proposta pedagógica da escola? 
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Prioridades para melhoria quanto ao desenvolvimento dos alunos em sala de aula:  
 

% 
 
 
 
 
 

 
0% 

15% 
 

31% 
 

 objetivos comuns ( professor X aluno) 
 

 hábito de leitura 
 

 temas de interesse dos estudantes 
 
 

54% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

São promovidas práticas de valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos 

professores e demais profissionais da escola no sentido de reforçar ações voltadas para a 

qualidade e diferentes estratégias de trabalho? 
 

 

2. Famílias 
 

Constatamos, através da frequência em reuniões, das convocações solicitadas e da 
observação da participação na vida escolar dos filhos, que podemos caracterizar as famílias 
como: 

 
- Famílias pouco presentes no cotidiano da Escola, necessitando da intervenção sistemática da 
equipe técnica pedagógica para fazê-las presentes.  
- Famílias presentes quando são convocadas para tratar especificamente do educando. 
- Famílias que vêm à escola somente na ocasião da matrícula e esporadicamente nos 
encontros bimestrais para receberem o boletim.  
- Famílias que esperam muito da escola, mas não participam para efetivar as mudanças 
necessárias. 
- Famílias que interagem com a escola, facilitando o estabelecimento de relações mais 
próximas e amigas, para auxílio/apoio em qualquer situação. 
- Famílias que prestigiam o cotidiano da Escola, valorizando as práticas positivas 
desenvolvidas e reconhecendo o trabalho do corpo docente.  
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A presença dos responsáveis, na vida escolar de nossos alunos, necessita ser intensificada 
através da participação efetiva deste segmento na composição dos órgãos deliberativos e 
consultivos, bem como em todos os eventos da escola.  
Desta maneira, faz-se necessária a continuação de adoção de estratégias/intervenções para 
reaproximação família/escola, já inseridas nesta proposta, visando atingir êxito na 
formação/aprendizagem do aluno. 
 
 

 

V – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

O GAN assegura um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na 
escola, respeitando sua individualidade, por meio de uma pedagogia que garanta o sucesso de 
sua aprendizagem, contribuindo assim para a formação de cidadãos éticos, críticos, solidários 
e felizes, capazes de construir conhecimento e responder criativamente aos novos desafios do 
mundo.  
O grande desafio da escola hoje é acolher, oferecer e propiciar todo tipo de condição para que 
o aluno sinta prazer e goste de permanecer na escola.  
A função social da escola é garantir, primeiramente, a aprendizagem do aluno, possibilitando -o 
a ser capaz de pensar, de criar hipóteses acerca de um determinado conhecimento, de agir e 
interagir com seus pares, com os professores por meio da linguagem, inserindo-se em 
contextos do mundo moderno num ambiente de aprendizagem favorável à humanização, 
visando assim à formação de um aluno-sujeito historicamente e socialmente.  
Formar cidadãos, dotados de senso crítico, capazes de transformar com suas ações e ideias 
construtivas a comunidade e a sociedade em que vivem. 
 
 

 

VI – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 
 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, promulgada em 

20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o 

Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Ensino Público do Distrito Federal, a proposta 

pedagógica contará com a participação dos profissionais deste Estabelecimento de Ensino 

para definir e cumprir a Proposta Pedagógica que será aplicada em 2019.  
Na elaboração da proposta pedagógica, teremos o "compromisso ético-profissional de educar o 

cidadão para os novos tempos", sempre observando a realidade específica de nossa 

Instituição.  
A escola como um todo deve ser planejada, desenhada e redesenhada permanentemente. Ela 

precisa ser criativa e inovadora para não trair sua missão fundamental e deverá agir 

rapidamente sobre a realidade apresentada diariamente.  
A escola precisa ser o instrumento e o momento privilegiado para a construção do 

conhecimento, condição básica para a realização da pessoa humana. Para que isto possa ser 

iniciado, nós nos propomos a trabalhar no gerenciamento com compromisso para que ocorra a 

aprendizagem e o crescimento individual de todos. 

 

. Princípios da Unicidade entre Teoria e Prática 

Na prática criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos significados. Ao falar 

de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência de uma 

em relação à outra, pois, por ser o conhecimento integrado, há uma visão articulada de áreas  
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de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias são 

mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens 

adquire sentido emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e 

em permanente construção. 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, 

devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e 

aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos 

constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. De cada parte, professor e 

aluno, o ensino que articula teoria e prática requer a tomada de consciência, revisão de 

concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da 

realidade para a qual se pensam as atividades, de acordo com (SILVA, 2011): Para que 

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

Estes elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/componentes curriculares e 

atividades educativas favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, 

permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à 

apropriação/produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currículo, 

possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no contexto social. 

 

. Princípio da Interdisciplinaridade e da Contextualidade 

O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sistemática 

contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o 

estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá 

intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela 

na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos 

estudantes. 

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio componente curricular 

(intra) e entre componentes curriculares (inter). O princípio da interdisciplinaridade estimula o 

diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades e 

áreas. 

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os 

professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais 

e profissionais na modernidade. 

Assim, o diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem 

local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de 

formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

 

. Princípio da Flexibilidade 

Considerando os projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, a 

seleção e organização dos conteúdos garantem certa flexibilidade para que as escolas 

enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação 

intelectual dos estudantes. 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de 

produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a 

formação de cidadãos críticos e criativos. 

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e de saberes dos estudantes, o 

professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do 

conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008) para 

compartilharem saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos.   
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Princípios da Educação Integral 

. Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo 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 por meio de práticas associadas a 

diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre 

outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 

 

. Intersetorialização: nos diferentes campos - sociais, econômicos, culturais e esportivos - as 

políticas públicas no âmbito do Governo, que organizam a Educação Integral, buscam 

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

educação. 

 

. Transversalidade: ao garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas 

formas de ensinar e considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da 

escola, a transversalidade torna-se eficaz pela concepção interdisciplinar de conhecimento, 

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

 

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

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

mundo e da vida. Dessa forma, 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. 

 

. Territorialidade: a Educação não se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em 

espaços da comunidade como igrejas, salões de festas, estabelecimentos comerciais, 

associações, centros e quadras comunitárias, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão 

participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Mapear os potencias 

educativos em que a escola se encontra é buscar uma estreita parceria local com a 

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

socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

 

. Trabalho em rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e 

jovens. Não é só na escola local da qual o aluno faz parte, mas também da rede, existindo uma 

corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando esse projeto da educação 

integral. 

 

. Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: base teórico-metodológica - 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Educação de Educação do Distrito Federal 

fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-

metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da 

população do Distrito Federal sendo um deles. A democratização do acesso à escola para as 

classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas 

refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, 

grupo cda vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF. 
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O trabalho de mudança será realizado atendendo as prioridades após exaustivos estudos de 

sua fundamentação filosófica e dos dados estatísticos da realidade por meio de um trabalho 

contínuo de pesquisa, análise de coleta de dados, sugestões, reflexões e ações sobre o papel 

da Escola, solicitando de todos os segmentos uma aberta, honesta, eficiente e efetiva quebra 

de barreiras e uma livre comunicação de novos objetivos. 
 
 
Ao propormos uma Educação comprometida com a cidadania elegemos, apoiados no texto 

constitucional, os seguintes princípios para orientar o trabalho que será desenvolvido: 

 
A Dignidade da Pessoa Humana: Respeitando os direitos humanos; repudiando a 

discriminação de qualquer tipo; zelando pelo respeito mútuo nas relações interpessoais, 

públicas e privadas. 

 

A Igualdade de Direitos: Garantindo a todos a mesma dignidade e possibilidade de 

exercício de cidadania. Para tanto há que se considerar o princípio de equidade: as diferenças 

(étnicas, culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc.) e desigualdades 

(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade seja 

efetivamente alcançada. 

 

A Participação: Como princípio democrático, promover a cidadania ativa, isto é, da 

complementaridade entre a representação política tradicional e a participação popular no 

espaço público, compreendendo que não se trata de uma sociedade homogênea e sim 

marcada por diferenças de classe, diferenças étnicas e religiosas, diferenças políticas, etc. 

Nesse sentido, é fundamental a responsabilidade de todos para a construção e ampliação da 

democracia no Brasil. 

 

A Corresponsabilidade pela Vida Social: Partilhando com os poderes públicos e diferentes 

grupos sociais, organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos da vida coletiva; 

enriquecendo o conteúdo disciplinar com a inclusão de questões que possibilitem a 

compreensão e a crítica da realidade para oferecer ao aluno a oportunidade de se apropriar 

delas como instrumentos para refletir e mudar sua própria vida. Por meio do compartilhar, 

oferecer o desenvolvimento da autonomia e o aprendizado da cooperação, da participação 

social, fundamentais para que o aluno se perceba como cidadão. O trabalho será um fazer 

conjunto, um fazer-se na cumplicidade entre aprender e ensinar, orientado por um desejo de 

superação e transformação. 

 

Reiteramos que o presente documento tem como objetivo central apresentar as metas gerais 

das esferas administrativa, pedagógica e financeira do Centro de Ensino Fundamental – GAN 

para as quais serão apresentadas ao longo do processo as estratégias para o gerenciamento 

eficiente da escola, buscando dar continuidade à proposta de qualidade, validação e 

reconhecimento aos serviços que são prestados por esta Instituição Educacional.  
A proposta filosófica da nossa escola está pautada nos princípios de uma educação libertadora 
do ser humano, em que o aluno possa ser cidadão, protagonista do seu conhecimento, que 
seja crítico da informação que está sendo trabalhada e possa atuar de maneira cidadã e 
harmoniosa na sociedade.  
Os princípios que nortearão a prática pedagógica da escola a fim de concretizar a formação 
cidadã e integral deste aluno são: 
- a adoção de uma pedagogia com projetos que levem o aluno a ser “autor de sua história, 
sujeito de direitos e deveres com uma postura responsável, ética, autônoma e solidária”; 
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- a construção de projetos pedagógicos e culturais em que os eixos transversais estruturantes 
do currículo perpassem por todas as disciplinas;  
- a discussão de temas atuais que fomentem uma compreensão crítica e reflexiva da realidade 
social em que vivemos; 
- a interdisciplinaridade e a contextualização do ensino como ferramenta para integração do 
currículo e o diálogo entre os diferentes conhecimento e áreas, enriquecidas por uma avaliação  
formativa que contemple o aperfeiçoamento de habilidades e competências por meio de 
variadas formas de avaliação;  
- a primazia do princípio da inclusão em todos os sentidos, rompendo com a discriminação e o 
preconceito, promovendo atitudes sociáveis de respeito aos outros e às diferenças pessoais. 
 
Diante do desafio de trabalhar estes princípios, nós, educadores, flexibilizaremos o currículo 
com práticas pedagógicas inovadoras que atendam às necessidades de nossa comunidade e 
aos anseios da sociedade contemporânea. 
 

 

 

VII – OBJETIVOS 
 

De acordo com a LDB e com os Parâmetros Curriculares Nacionais – MEC, a proposta de 
gerenciamento desta escola contará com a participação de todos os segmentos para definir e 
cumprir a Proposta Pedagógica, que será aplicada em 2019, determinando ações e 
intervenções necessárias à qualificação do serviço a ser prestado.  
Ressaltamos que a construção de uma escola de qualidade exige o efetivo comprometimento 
de todos os segmentos, porque, embora a busca desta qualidade seja uma decisão tomada 
pela Direção, Professores, Servidores, Conselho Escolar e Comunidade Escolar, ela só 
acontecerá, na prática, através das ações diárias de cada um. É, portanto, indispensável que 
todos assumam as suas responsabilidades, para se transformarem em solucionadores de 
problemas, incentivadores de propostas, idealizadores da escola pública e trabalhadores 
incansáveis para alcançarem os objetivos propostos.  
Para a realização do trabalho responsável e comprometido com a 
aprendizagem/conhecimento, todos os segmentos deverão ser presentes no planejamento de 
seu setor. Todos os segmentos deverão apresentar propostas de melhoria, para serem 
inseridas na Proposta Pedagógica. Os setores serão orientados na confecção de seu 
planejamento apresentando as propostas em consonância com os objetivos gerais que 
constam neste documento. 
Reconhecemos e desejamos que a escola, como um todo, seja planejada, desenhada, e 
redesenhada permanentemente. A escola precisa ser criativa e inovadora, para não trair sua 
função social fundamental: promover a aprendizagem de todos e a formação de agentes de 
transformação social.  
Nós, como gestores do processo, em consonância com os propósitos aqui apresentados, 
elencamos objetivos a serem perseguidos em nossa Proposta, estabelecendo ações que 
viabilizarão as práticas educacionais e administrativas que proporcionem de fato a melhoria e a 
qualidade do ensino. 
 
 

 

 

1. Objetivo Geral 
 

Coordenar, acompanhar e avaliar as ações deliberadas pela Comunidade Escolar para o 
gerenciamento nas esferas administrativa, pedagógica e financeira, buscando dar continuidade  
à proposta de qualidade, validação e reconhecimento aos serviços que são prestados, tendo 
como foco a aprendizagem dos estudantes. 
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2. Objetivos Específicos 
 

Dinamizar a Organização Escolar em Ciclos, já iniciada em 2017, com a criação de Dias 
Específicos de Intervenção em todas as disciplinas, permitindo o resgate das aprendizagens do 
aluno (Dia "M" - Matemática; Dia "G" - Geografia...); 

Estimular o trabalho pedagógico inovador de Projetos Extraescolares ("Escola sem 
Paredes"- Família na Escola), que levem o aluno a conhecer sua cidade, seus direitos, suas 
responsabilidades como agente proativo de transformação social;  

Estabelecer parcerias para a aplicação de projetos que estimulem a vivência de ações 
voltadas ao respeito à natureza, a hábitos e atitudes saudáveis, ao compromisso e 
desenvolvimento estudantil (Projeto Campeões nos Ringues e na Vida - Projeto Resgatando 
Valores- Projeto Livro Aberto).  

Promover atividades que estimulem a correlação entre a teoria apresentada pelas disciplinas 
e a sua prática na vida social (Projeto Chá Literário - Projeto Verdejando - Projeto Biblioteca) 
 

 

VIII – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

As exigências impostas ao ser humano pelo modelo econômico e pelo desenvolvimento 
tecnológico vigentes determinam a necessidade de se promover uma Educação voltada para a 
formação de homens-cidadãos. 
De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo de Educação Básica, fundamentamos 
nossa prática na Pedagogia Histórico-Crítica que destaca os seguintes aspectos, a saber:  
a) Consideração dos contextos social, econômico e cultural; 
b) Democratização dos saberes; 
c) Luta contra a seletividade, a discriminação e a identificação das causas do fracasso escolar; 
d) Consideração da pluralidade e diversidade social e cultural; 
e) Exigência da prática intencional e planejada; 
f) Prática social dos estudantes como elemento para problematização diária na escola e em 
sala de aula articulados com o mundo do trabalho; 
g) Escola como mediadora da prática social. 
 
Complementando  a  concepção  teórico-metodológica,  associamos  a  Psicologia  Histórico-  
Cultural na visão de Vigotski, nos aspectos: 
a) Desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo 
pedagógico; 
b) Estudantes como protagonistas do processo ensino-aprendizagem; 
c) Humanização do espaço da escola; 
d) Organização do trabalho pedagógico a ser considerada para a prática das aprendizagens e 
interesses sociais da comunidade sobre:  

- Identificação da prática social, 
- Problematização, 
- Instrumentalização teórica, 
- Prática social final. 

 
Por ser uma etapa do trabalho pedagógico, a avaliação se apresenta como função formativa, 
antecedida pelo aspecto diagnóstico. Independentemente do instrumento ou procedimento 
utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). É 
esse processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica a 
repensarem o trabalho desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em 
atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes.  
Embasado na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que determinam que a Educação “é dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”, visando “o pleno 
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 desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho”, o CEF GAN propõe uma Educação interativa dos saberes e de pessoas no 
meio social, tendo como foco a aprendizagem, o respeito e a valorização de todos. 
A ampliação do conhecimento e a superação de dificuldades que norteiam nossa proposta de 
trabalho nos fez aderir à Proposta de Implantação do 3º Ciclo, que tem como ponto central o 
estudante e suas aprendizagens.  
De acordo com a Portaria nº 304, de 30 de dezembro de 2013, compreendendo os diferentes 
níveis de aprendizagem e obedecendo o ritmo e a singularidade do estudante, implantamos, já 
em 2017, uma pedagogia diferenciada sustentada no trabalho coletivo, na elaboração de 
metodologias diversificadas e na reorganização escolar.  
A análise de constantes diagnósticos e as necessidades advindas frente à concretização dos 
pressupostos disciplinares do Currículo em Movimento da Educação Básica do DF norteiam a 
organização da rotina da Escola, a estruturação e a reestruturação de nossa Proposta 
Pedagógica.  
Para o atendimento do compromisso com a construção cidadã do indivíduo e de uma prática 
educacional voltada para a compreensão da realidade social, temas atuais e de interesse 
social, pautados nos Eixos Transversais estruturantes do Currículo, integrarão nossa proposta 
bimestralmente.  
Vale ressaltar que o caminho a ser trilhado perpassa por uma reflexão crítica construtiva das 

vivências diárias da Escola, dos desafios a serem enfrentados e das alternativas para a 

superação de disfunções por toda a Comunidade Escolar, concretizando os pressupostos da 

Lei nº 4.751, que dispõe sobre as Diretrizes da Gestão Democrática nas Escolas. 
 

 

IX - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

A proposta pedagógica da escola indica a construção de uma Educação Cidadã e, nos 
encontros com professores das disciplinas sob a orientação do coordenador pedagógico, do 
SOE e da Direção, serão definidas e redefinidas metas a serem alcançadas. 
Durante o ano letivo haverá reflexão em todas as turmas sob a orientação do professor 
conselheiro escolhido pelos alunos e pelo SOE. O colegiado de alunos (três alunos por turma) 
participará do Conselho de Classe para representar os colegas da turma, relatando os registros 
feitos ao longo do bimestre.  
As famílias deverão participar de todo o processo educativo, acompanhando, sugerindo, 
partilhando, vivenciando as mudanças, construindo juntamente com a equipe docente a 
aprendizagem do aluno. A participação das famílias é de extrema importância para o avançar 
pedagógico da Escola à medida em que a Escola expressa os anseios de sua Comunidade, 
efetivamente apresentados, analisados por todos e referendados na Proposta Pedagógica.  
Para todos os segmentos será acolhido com autonomia e senso de justiça o princípio da 
identidade pessoal e coletiva, que construiremos ao longo do ano e, através das múltiplas 
formas de diálogo, haverá a contribuição para a constituição de identidades afirmativas, 
persistentes e capazes de protagonizar ações solidárias e autônomas de constituição de 
conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã.  
Neste processo, o aluno será colocado em situações de ensino-aprendizagem nas quais será 
protagonista, tendo o professor como mediador do conhecimento a ser construído. 
Assim, a organização do trabalho pedagógico possibilitará experiências e atividades para além 
do conhecimento teórico, permeadas por vivências práticas que sensibilizem o aluno para 
aquisição de determinado conhecimento, levando-se em consideração a dimensão afetiva, 
ética e valorativa.  
Para a efetivação e sucesso desta relação de aprendizagem, faz-se necessária a articulação 
daqueles que fazem parte da comunidade educativa (pais, profissionais da educação, alunos), 
para que aconteça o diálogo e ações entre os diversos saberes e para que as experiências 
pedagógicas sejam positivas e significativas para o aluno.  
No ato da matrícula, as famílias recebem as Linhas Educativas da escola e o Regimento 
Interno. Ao longo do ano letivo, as famílias deverão sinalizar e sugerir mudanças para 
aperfeiçoarmos o trabalho que é voltado para uma Educação para a Diversidade, Cidadania e  
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Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. A família deve 
ser presente no cotidiano da escola, não necessitando esperar ser convocada para avaliar, 
partilhar, participar, sugerir. Ao aluno será dada toda a assistência disponível neste espaço 
e/ou encaminhamento para assistência em outros departamentos (SEEDF - Médico) de acordo 
com as parcerias estabelecidas pelo órgão competente.  
Teremos a oferta de cinco horas -relógio de aulas, distribuídas nos componentes curriculares 
do Núcleo Comum e nas atividades diversificadas para o enriquecimento do currículo.  
O aluno não será dispensado da escola por ocasião de falta de professor. Ele será atendido 
com outras atividades pedagógicas pela equipe técnica e professores com carga residual 
disponível na escola.  
O objetivo desta prática é manter o aluno em atividade no horário destinado a sua estada na 
escola, pois, por ser um imprevisto, não será possível comunicar em tempo a redução da 
estada do aluno na escola ao responsável. Portanto, a escola é responsável pela permanência 
do aluno no seu período letivo diário, despreocupando a família das dispensas fora do horário 
oferecido.  
O aluno poderá fazer uso das dependências da escola no turno inverso desde que venha com 
o objetivo de estudo e seja acompanhado por um professor. Ele será atendido na biblioteca ou 
em outro local disponível.  
O aluno com dificuldade de aprendizagem poderá ser convidado para atendimento no turno 
inverso conforme a disponibilidade do professor, nos dias de coordenação. A família será 
informada previamente através de documento escrito, contendo o tempo de permanência 
necessário para a realização da atividade.  
A Escola promoverá atividades extracurriculares durante o ano letivo, que enriqueçam o tema 
bimestral e os objetivos propostos concretizando a interação, união, participação, construção 
de novos conhecimentos, responsabilidade, descoberta de talentos, liberdade no fazer 
construtivo, solidariedade e respeito ao bem comum. Relacionamos, a seguir, o que se tem de 
proposta a ser realizada: Eventos Culturais/Ida ao Cinema/Ida ao Instituto Histórico e 
Geográfico do Brasil/Feira do Livro/Visita ao Parque Nacional de Brasília/Visita à Rede Sarah.  
A Escola promoverá o enriquecimento do currículo, oportunizando ampliar o "horizonte" de 
cada aluno, com a realização de trabalhos diversificados, na sala de aula ou fora dela, 
permitindo assim a expressão de níveis diferenciados de compreensão, de conhecimentos e de 
valores éticos, políticos e estéticos. Parcerias com a Universidade de Brasília (Projeto Livro 
Aberto, Projeto Contação de Histórias) e outras instituições serão estabelecidas para a 
execução de projetos que enriqueçam o fazer pedagógico e que contribuam para a 
ampliação/aquisição de conhecimentos. Os professores-regentes, que ministram aulas de PI 
(Projeto Interdisciplinar) e que tenham objetivos comuns aos dos projetos, acompanharão a 
realização das atividades previamente apresentadas.  
O professor de cada disciplina é incentivado a enriquecer o conteúdo programático com 
projetos disciplinares/interdisciplinares e/ou com a realização de parceiros de acordo com a 
realidade e sua proposta de trabalho.  
Documento elaborado pela Coordenação Pedagógica será distribuído às famílias/alunos no 
início de cada bimestre, contendo objetivos de aprendizagem, critérios de avaliação e a 
proposta de cada componente curricular para que haja o acompanhamento e o controle da vida 
escolar do aluno.  
Visando sanar a dificuldade de comunicação com as famílias, que vêm pouco à escola para 
participar da vida escolar de seu filho, além de um documento informativo levado pelo aluno 
onde são registrados os dados sobre sua conduta/desempenho no ambiente escolar, 
promoveu-se a instalação do aplicativo “Na Escola”, que conterá todas as informações 
pertinentes à prática pedagógica de cada disciplina, ao desempenho dos alunos, bem como os 
compromissos firmados entre professor e aluno, os eventos culturais e sociais de cada 
bimestre.  
Ao aluno que transgredir gravemente as normas disciplinares/conduta, será aplicado o 
Regimento da Escola/SEEDF que é entregue a todas as famílias no ato da matrícula. Em 
qualquer situação, o diálogo proporcionará a integração da escola x família x aluno x professor 
x ações x comunidade interna e externa, transformando a convivência para melhor.  
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A família do aluno deverá participar da vida escolar de seu filho interagindo nas coordenações 
(acompanhamento do processo ensino-aprendizagem), nas reuniões bimestrais (avaliação do 
trabalho pedagógico realizado), nas reuniões periódicas para tomada de decisões/sugestões 
de ações de melhorias/prestação de contas.  
No atendimento em Classe Especial, tem-se o objetivo de proporcionar a integração dos alunos 
no universo adolescente e a convivência com seus pares. Parcerias com os professores do 
ensino regular permitem a participação dos alunos com necessidades educacionais especiais 
em todos os eventos esportivos, culturais, extraclasse e extraescolares.  
A Sala de Recursos tem por objetivo apoiar pedagogicamente os alunos com dificuldade de 
aprendizagem, tanto no horário de aula, quanto no turno inverso, atendendo os pressupostos 
da Educação Inclusiva. Acompanhar, junto com a coordenação pedagógica, a apreensão do 
conhecimento ministrado pelo professor, oferecer atividades alternativas que facilitem o 
aprendizado, bem como auxilia/orientar o professor regente na adequação curricular com o 
conteúdo às necessidades dos educandos.  
Os alunos com necessidades educacionais especiais são atendidos por Educadores Sociais 
Voluntários que atuam em sala de aula, auxiliando a prática pedagógica do professor, 
estimulando a integração com o grupo, desenvolvendo o compromisso com as obrigações 
escolares e repassando informações necessárias às professoras da Sala de Recursos e/ou às 
famílias.  
A divisão nos turnos em 6º e 7º, 8º e 9º anos foi decidida após reflexão sobre o atendimento 
específico que deve ser dado aos alunos de acordo com a faixa etária, bem como proporcionar 
ao professor poder trabalhar com eficiência e eficácia seus conteúdos curriculares por turno. O 
objetivo é proporcionar o aprofundamento de metodologias para aplicação de instrumentos 
diversificados, que certamente irão de encontro ao atendimento individualizado, beneficiando 
assim o educando a superar as dificuldades que serão apresentadas ao longo do processo de 
ensino-aprendizagem. 

 

Em 2017, o Corpo Docente da Escola, orientado pelo Parecer nº 251/2013 e pela Portaria  
nº 304, de 30 de dezembro de 2013, fez a adesão à Organização Escolar do 3º Ciclo para as 
Aprendizagens, a fim de buscar embasamento para a implantação deste regime em 2018. A 
troca de experiências, o fazer e o refazer inovadores fortaleceram a convicção de que o ser 
humano possui diferentes maneiras e ritmos para aprender.  
Fomos acompanhados e orientados pela Coordenação Intermediária sempre que necessário, o 
que permitiu esclarecimentos de dúvidas, a correção de falhas, o amadurecimento das 
intenções e um melhor entendimento da proposta.  
Não contamos com pessoal de apoio na rotina diária. Esta atividade é desenvolvida pelos 
Gestores, Supervisor Administrativo, Professores Readaptados, Chefe de Secretaria, 
Coordenadores. Há a necessidade de termos um apoio para cada turno, orientando o 
educando sistematicamente e garantindo ações imediatas voltadas para a harmonização 
necessária ao ambiente escolar. 
 
 
Serviço de Orientação Educacional (SOE)  
A Orientadora Educacional acompanha toda a rotina da escola, sendo o elo entre todos os 
segmentos para a solução dos problemas educacionais. Ela é a “ponte” entre alunos, equipes 
técnica e docente e família, através do diálogo permanente nas turmas, nas coordenações e no 
atendimento individual de famílias e alunos.  
Adotaremos, bimestralmente, uma avaliação interdisciplinar como culminância do trabalho 
realizado. O tema, já trabalhado por todas as disciplinas, como tema bimestral, é retomado de 
forma integrada com questões contextualizadas e elaboradas tendo por base os descritores 
utilizados na Prova Brasil.  
Serão computadas como hora de trabalho com o aluno as programações extraordinárias 
(passeio de estudo/atividades culturais e sociais) com frequência exigível e efetiva orientação 
dos professores, com o objetivo de atividades posteriores.  
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Estabeleceremos um espaço aberto para o diálogo, objetivando organizar o espaço escola, 
bem como as ações individuais que influenciam no desempenho e harmonia de cada indivíduo 
no contexto coletivo.  
Realizaremos diagnóstico sistemático para estabelecimento de prioridades, objetivos, metas e 
estratégias de ação, visando à condução/recondução do fazer pedagógico e à elaboração de 
decisões emergenciais. 
 

 

1. Organização Acadêmica 
 

Salas por Disciplina  
Oferta de atividades de enriquecimento (atividades interventivas - trabalho em grupo – visitas 

orientadas – atividades diversificadas – projetos disciplinares/interdisciplinares).  
Trabalho sistemático e diário voltado para hábitos e atitudes saudáveis que promovam o 

crescimento pessoal e coletivo de todo o grupo. (Projeto Resgatando Valores). 
Organização da rotina do turno pela equipe técnica. 
Realização de pequenas excursões, onde o aluno será o aprendiz nos espaços que 

compõem a sua cidade (História - realizações - beleza - participação - conhecimento - 
oportunidades).  

Estabelecer a relação entre a educação fundamental e a vida cidadã através da articulação 
entre vários dos seus aspectos: a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio 
ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura e as linguagens.  

Apresentação de planejamento bimestral, interligando as áreas do conhecimento, o currículo 
e as necessidades da escola.  

Os alunos apresentarão trabalho concreto (lúdico - artístico - cultural) em apresentações/ 
exposições sob responsabilidade de professores orientadores. 

Promoção de atividades sociais para a interação de toda a Comunidade Educativa 
(Atividades desportivas/culturais -  Festa Regional -  Celebração em Ação de Graças – Festa 
da Família – Palestras à Comunidade Escolar - Gincana Esportiva e Cultural – 
Confraternizações de Alunos/Professores/Pais - Mostra de Trabalhos - Mostra Cultural/ 
Mostra de Talentos - Oficinas) 
 
 

 

1.1. Metodologia 
 

O desenvolvimento do planejamento docente tem como referência os objetivos de 
aprendizagem estabelecidos no Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de 
Estado do Distrito Federal e dos Parâmetros Curriculares. 
O processo ensino-aprendizagem centra-se no essencial para assegurar o conhecimento 
elaborado e apropriação ativa do saber, enfatizando a importância da utilização de multimídias, 
de "dinâmicas" pedagógicas, do trabalho de grupo; das articulações do trabalho individual e 
coletivo, sempre centrados na relação teoria-prática.  
Os conteúdos específicos de cada componente curricular vinculam-se para garantir a qualidade 
da prática dos alunos como agentes sociais. 
 

1.2. Dependência 
 

Os alunos do 7º ano, com rendimento escolar insuficiente em até dois componentes 
curriculares no ano anterior, serão acompanhados pelo professor regente, durante todo o ano 
letivo subsequente. O aluno realizará atividades complementares para alcançar a 
aprendizagem referente aos objetivos de aprendizagem não vencidos.  
Os alunos do 6º e 8º anos, que não alcançarem os objetivos propostos, participarão de 
atividades interventivas, para sanar as dificuldades constatadas em 2018. 
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1.3. Organização Pedagógica x Sala por Disciplina 
 

Por ser um espaço diferenciado, a sala por disciplina traduz o dinamismo do trabalho 
pedagógico que será realizado ao longo do ano letivo. O número de salas existentes permite a 
movimentação do aluno e os professores têm a oportunidade de transformar a sala de aula em  
 
um ambiente propício à aprendizagem por meio de dinâmicas pedagógicas criativas e 
inovadoras.  
Ano a ano, são analisados os benefícios para a permanência/continuação deste regime, visto 
pelo corpo docente como elemento facilitador do trabalho a ser desenvolvido. 
 
 

1.4. Calendário Escolar 
 

Foi discutido/analisado durante a Semana Pedagógica e apresentado ao Conselho Escolar 
para ser implantado de acordo com a realidade social e escolar, sendo, posteriormente, 
repassado a todos que compõem a Comunidade Educativa e a CRE.  
Elaborou-se a Proposta Pedagógica Social e Cultural da Escola, obedecendo-se a carga 
horária disciplinar, os dias letivos e o remanejamento dos dias móveis. As famílias e alunos 
receberam no início do bimestre a programação a ser desenvolvida em todas as disciplinas 
para o acompanhamento de estudos extraescola. 
 

 

 

1.5. Coordenação por Área 
 

Semanalmente todas as áreas terão três dias para planejar, discutir, avaliar, sugerir, trocar 
experiências e atender os responsáveis pelo aluno, no turno contrário.  
O coordenador pedagógico orientará o planejamento do corpo docente, avaliará o trabalho 
realizado/os resultados obtidos e acompanhará o atendimento de responsáveis e alunos. 
 
 

1.6. Biblioteca 
 

O espaço biblioteca será utilizado para o enriquecimento do trabalho pedagógico por meio da 
utilização de recursos tecnológicos ali instalados (Datashow - TV 50 polegadas - DVD) e do 
acervo para pesquisa.  
A presença de professor readaptado promoverá parcerias com os professores regentes para o 
desenvolvimento de projeto com temas mensais e de interesses comuns (Projeto Biblioteca).  
A biblioteca terá sempre o seu acervo enriquecido de acordo com as necessidades surgidas, 
através de doações e/ou aquisições. 
 
 

 

1.7. Laboratório de Informática 
 

A Informática vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário educacional. Sua utilização 
como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vêm aumentando de forma 
rápida entre nós. Nesse sentido, a educação vem passando por mudanças estruturais e 
funcionais frente a essa nova tecnologia. 
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Conscientes de sua importância no contexto escolar, nosso laboratório vem sendo readaptado, 
numa tentativa de modernizá-lo para o uso de nossos alunos.  
Atualmente, a ausência de profissional responsável vem interferindo negativamente na rotina 
da escola. Sem o auxílio de um responsável, os professores não conseguem utilizá-lo 
satisfatoriamente.  
Uma rede de WiFi, instalada no pátio da escola para uso na entrada/saída do turno e durante o 
intervalo, não conseguiu sanar o uso inadequado do celular em sala de aula. 
 
 

1.8. Apoio Educacional 
 

A participação efetiva do Serviço de Apoio à Aprendizagem, por meio de ações preventivas e 
interventivas, no processo ensino-aprendizagem, é exercida pelo acompanhamento das 
atividades realizadas e dos resultados obtidos.  
Ações conjuntas da Psicologia, Pedagogia e Orientação Educacional concretizam os 
pressupostos do respeito à pluralidade e à valorização do aluno como ser integral, defendidos 
em nossa Proposta.  
A presença desses profissionais nas coordenações, nas reuniões com as famílias e o 
atendimento individual ao aluno promovem a sensibilização de todos para a construção de 
ações responsáveis.  
A Orientadora Educacional, em acordo com suas funções básicas, manterá contato sistemático 
com as turmas para solucionar as disfunções elencadas no cotidiano escolar, no Pré-Conselho 
e Conselho de Classe. 
 
 
 
 

 

X. CONCEPÇÃO, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

1. Concepção 
 

A avaliação, discutida nesta proposta, é um instrumento com o qual o professor tem a 
oportunidade de conhecer o que o aluno aprendeu e o que ainda não aprendeu, para que se 
providenciem as estratégias e intervenções e ele aprenda. 
 
Avaliação 
 
A avaliação será processual e contínua, de caráter dinâmico, abrangente, diagnóstica, 
construtiva, qualitativa e quantitativa. O acompanhamento do aluno será sistemático, com 
observações  paralelas ao desenvolvimento das atividades diárias, de forma a assegurar a 
identificação das causas do sucesso e do fracasso escolar, estabelecendo-se estratégias para 
corrigir as disfunções detectadas. 
Na avaliação, o professor deve ter um olhar reflexivo e particular para cada aluno, 
compreendendo suas dificuldades e o redimensionar do que não foi aprendido. 
Enfatizar o que foi aprendido, como forma de estímulo à aprendizagem, e levar o aluno a refletir 
sobre as ações necessárias para o desenvolvimento do conhecimento almejado. Cipriano 
Luckesi diz que, "enquanto é avaliado, o educando expõe sua capacidade de raciocinar". Desta 
maneira, a avaliação sendo bem orientada e com objetivos da construção dos conhecimentos 
do aluno, torna-se um instrumento valioso no processo de ensino-aprendizagem. 
 

Para Cipriano Carlos Luckesi, a avaliação envolve três passos: 
 

Saber o nível atual de desempenho do aluno (diagnóstico);  
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Comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo 
(qualificação);  

Tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados (planejar atividades, 
sequências didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos instrumentos avaliativos para 
cada etapa). 
 
Compreendemos assim, também, que a avaliação, defendida por Luckesi e adotada em nossa 
proposta pedagógica, é vista como um dos mais importantes instrumentos à disposição dos 
professores para alcançar o principal objetivo da escola: fazer todos os estudantes avançarem. 
A SEEDF compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de 
educação pública democrática e emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica 
compõe a avaliação formativa, devendo ser comum aos demais níveis da avaliação. A 
avaliação para as aprendizagens se compromete com o processo e não somente com o 
produto da avaliação.  
Para medir a qualidade do aprendizado do aluno e oferecer alternativas para uma evolução 
mais segura, na perspectiva de avaliar, a escola destaca o conceito tão desejado de avaliação 
formativa que, à luz dos conhecimentos de Philippe Perrenoud, “ é toda avaliação que auxilia o 
aluno a aprender e a se desenvolver, que colabora para a regulação das aprendizagens e do 
desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”.  
Destacamos, então: a avaliação torna-se formativa na medida em que se inscreve em um 
projeto educativo específico, o de favorecer o desenvolvimento daquele que aprende, deixando 
de lado qualquer outra preocupação.  
"A observação é formativa quando permite guiar e otimizar as aprendizagens em andamento, 
seja ela instrumentalizada ou não. A priori, nenhum tipo de informação é excluído, nenhuma 
modalidade de coleta e de tratamento deve ser descartada”. Para facilitar o próprio processo, 
basta-lhe informar aos atores do processo educativo.  
É essencial que, do planejamento e desenvolvimento das práticas avaliativas, participem a 
Equipe Gestora e de Apoio (EEAA, SOE, Sala de Recursos), Coordenação Pedagógica, 
Professores, Estudantes numa relação dialógica e recíproca. 
 
 
 
 

 

2. Práticas 
 

A avaliação realizada na nossa escola acontece de forma processual, incluindo instrumentos 
diferenciados e de diferentes códigos (oral, escrito, gráfico, pictórico) tais como: avaliação 
interdisciplinar, avaliação disciplinar, seminários, estudos dirigidos, fichas de acompanhamento, 
trabalhos em grupo, relatório individual, produção dos alunos (textos, exercícios, explanações), 
autoavaliação do aluno, observação sistemática com ou sem agrupamentos. As variadas 
formas de avaliação utilizadas nesta Instituição Educacional favorecem o conhecimento amplo 
do aluno, bem como o aperfeiçoamento de suas habilidades e competências.  
O desenvolvimento das habilidades e competências, em todas as áreas do conhecimento em 
que são selecionados os conteúdos/objetivos referentes a cada série, prioriza o que é 
significativo. Tem sido feito um trabalho para a ampliação da visão de conteúdo para além dos 
conceitos, inserindo procedimentos, atitudes e valores. Algumas práticas são adotadas para 
garantirmos alguns procedimentos de avaliação formativa e processual: 
 

A cada instrumento trabalhado, ter como objetivo a reestruturação das práticas de ensinar e 
o alcance da aprendizagem desejada, deixando assim a avaliação de ser classificatória e 
seletiva.  
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Utilizar novas metodologias para solucionar disfunções de aprendizagem ou desmotivação 
dos alunos.  

Promover o “feedback” do instrumento trabalhado, contribuindo para um processo de 
reflexão e o refazer do conhecimento pelo próprio aluno de maneira construtiva e processual. 

Os professores deverão adotar as estratégias pedagógicas que mais se adaptem ao estilo 
de aprender dos alunos: tutoria, aprendizagem cooperativa, grupos de estudo e estudo 
independente com o acompanhamento do professor e/ou família.  

Motivar e envolver o aluno, explicando-Ihe não apenas O QUê devem estudar, mas também 
O PORQUÊ para que eles possam conhecer o objetivo e assim superar suas limitações. 

A avaliação será permanente para que professores e alunos possam fazer, a tempo, as 
necessárias intervenções a fim de alcançar a aprendizagem. Estimular os alunos e torná-los 
conscientes e participativos do processo de construção do conhecimento.  

Criar um sistema de monitoramento permanente contando com a participação de estagiários, 
professores e/ou aluno com facilidade de aprendizagem. 
 

 

3. Conselho de Classe 
 

Na nossa escola fazemos as reuniões de avaliação institucional, duas vezes ao ano, e, 
bimestralmente, realizamos o Conselho de Classe Participativo. Estes momentos de avaliação 
tornam-se importantes para ver, rever e redimensionar a prática pedagógica utilizada por todos 
os segmentos na escola, com o objetivo de alcançar a qualidade do serviço que é prestado à 
comunidade escolar. Assim, cada segmento adota uma estratégia para esta avaliação a partir 
da elaboração de relatórios, anotações e registros em documentos a serem encaminhados 
para análise, avaliação e preenchimento dos mesmos e acompanhados pela Coordenação 
Pedagógica/Equipe Gestora/Secretaria. 
 

Alunos 
 

Professor conselheiro, escolhido pelos alunos para ser o articulador dos desejos, das 
queixas em tempo hábil.  

Alunos representantes, eleitos pela turma, formando um colegiado para representar em 
qualquer momento decisões/desejos individuais e/ou coletivos.  

Serviços de orientação, que atende a todos os alunos sinalizados pelos professores e faz 
contato imediato com as famílias para que juntas - escola/família - possam promover o 
crescimento do aluno na dificuldade apresentada e/ou facilidade detectada.  

Atendimento pessoal e individualizado a todo o aluno que recorrer a equipe técnica e/ou que 
for detectada a necessidade.  

Atendimento coletivo através de reflexões sobre diversos temas que compõem o universo do 
cidadão em crescimento: tolerância, autoridade x limite; hábitos/atitudes saudáveis, solidários e 
comunitários que promovam o crescimento na sua totalidade (respeito às diferenças; respeito 
ao espaço ocupado por cada um; ações concretas que valorizem todos os indivíduos que 
convivem no espaço escola). 
 
 

 

Professores 
 

Coordenações semanais por equipes para traçar o perfil das turmas e suas necessidades 
para agilizarmos ações que proporcionem a organização do processo pedagógico na sua 
totalidade e feedback das ações implantadas. 

Coleta e disseminação de dados de todas as fontes de informações (SEEDF/CRE - Pais - 
Alunos - Professores) e ajuste do processo educacional relevante. 
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Análise de todos os dados apresentados nos instrumentos aplicados pelo professor para que 
possamos identificar: o que pode melhorar; as mudanças a serem realizadas; as intervenções a 
serem realizadas.  

Apresentação de ideias e sugestões de ações interventivas imediatas, agindo no sentido de 
evitar a reprovação/retenção futura.  

Registro das situações apresentadas das dificuldades dos alunos. 
O professor disporá de um dia semanal para contato particular para promover o 

replanejamento de ações voltadas para o sucesso do aluno. 
 

Pais 
 

Atendimento individualizado/coletivo quando se tratar de situações particulares/conjuntas 
que envolvam todo o grupo.  

Reuniões específicas para resultados dos alunos e sugestões para a melhoria da qualidade 
dos atendimentos da escola. 

Coordenação Pedagógica; Serviço de Orientação Educacional; Atendimento pela Direção da 
Escola, bem como por qualquer pessoa que compõe o corpo docente. 

Ser prestado o atendimento todas as vezes em que a família vier à escola para qualquer 
informação, esclarecimento, questionamento, sugestões, partilha.  

A equipe de direção estará na escola diariamente das 07:15h às 18:15h para articular 
qualquer necessidade do aluno, bem como agilizar o esclarecimento de situações 
apresentadas pelos pais. O satisfatório é que a família venha no horário das coordenações 
para que receba um atendimento esclarecedor por parte da equipe pedagógica. 
 

 

XI - ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 
 

De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica da 
Secretaria de Educação, o conceito de currículo, historicamente, vem sendo compreendido 
como um “conjunto de disciplinas, relação de atividades a serem desenvolvidas pela escola, 
resultados pretendidos da aprendizagem, relação de conteúdos claramente delimitados e 
separados entre si, com períodos de tempo rigidamente fixados para satisfazer alguns critérios 
avaliativos.” Nessa perspectiva, os programas pedagógicos são desenvolvidos sem 
significação e relação com a cultura social, deixando de lado a visão humanística e viva que o 
currículo pressupõe, o que transforma o currículo num mero objeto que se esgota em si 
mesmo.  
Pensando em conceber um currículo vivo, ativo e em movimento, em que o aluno possa se 
apropriar de temas do cotidiano, de cultura, de visão humanista, de cidadania, de diversidade, 
de direitos humanos e sustentabilidade, é que a Secretaria de Educação do Distrito Federal 
propõe um currículo aberto no qual os conhecimentos dialoguem entre si, que estimule a 
pesquisa, a inovação e a utilização de recursos e práticas mais contextualizadas, flexíveis e 
humanizadas. Assim, o intuito da SEEDF é que as escolas possam ser espaços democráticos 
de formação e reflexão em torno de várias questões, inclusive estas: 
 

Qual a função social da escola? E sua finalidade?  
Qual a história e a identidade da escola que atuamos? 
Quem são nossos alunos? 
Quais os valores que orientam a nossa prática pedagógica? 
Como adequar nossas práticas sociais para atingir a qualidade social? 
O que significa educar para a sustentabilidade, para a diversidade, educação em e para os 

direitos humanos?  
Que aluno queremos formar? 
Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? 
O quê e como avaliar? 

 

Após ter a clareza destas concepções, definir as ações e metodologias para concretizar estas 

ideias numa proposta curricular é o objetivo de nossa escola: avançar pedagogicamente e 
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compreender que o currículo vai além dos conteúdos formais, isto é, um conjunto de todas as 
ações desenvolvidas pela escola que formam o indivíduo, organizam seus conhecimentos, 
suas aprendizagens e interferem na constituição do seu ser como pessoa. Assim, tudo o que 
se faz na escola, desde a forma como o aluno aprende, como ele é avaliado, como é tratado 
compõe o currículo escolar.  
Em muitas reflexões e discussões nas coordenações pedagógicas, percebemos que, para 
atingir esta visão ampla de currículo, devemos trabalhar os Eixos Transversais da SEEDF: 
Educação para a Diversidade, Cidadania em e para os Direitos Humanos, Educação para 
a Sustentabilidade em todos os componentes curriculares e projetos da escola.  
Nesse sentido, a Educação para a Diversidade será desenvolvida com base na natureza das 
diferenças de gênero, de intelectualidade, de raça/etnia, de orientação sexual, de 
pertencimento, de personalidade, de cultura, de patrimônio, de classe social, diferenças 
motoras, sensoriais de forma que o indivíduo perceba esta variedade humana, social, física e 
ambiental presentes na nossa sociedade.  
A Cidadania deve ser trabalhada como um exercício que possibilita ao aluno compreender a 
prática sistemática dos direitos conquistados, bem como ampliação de novos direitos, devendo 
contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica pública, gratuita e laica para 
todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade e condições 
próprias.  
Os Direitos Humanos podem ser compreendidos como o resultado da luta pelo 
reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. 
Na mesma perspectiva, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos orienta a 
formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões: 
 
a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua 
relação com os contextos internacional, nacional e local.  
b) Afirmação de valores, atitudes e práticas que expressem a cultura dos direitos humanos em 
todos os espaços da sociedade.  
c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, 
cultural e político. 
d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, 
utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. 
e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor 
da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, bem como reparação das violações. 
 
A Educação para a Sustentabilidade será desenvolvida com atividades pedagógicas por 
meio de saberes populares, científicos e de interação com a comunidade, que visem a uma 
educação ambiental baseada no ato de cuidar da vida, buscando um desenvolvimento que una 
a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma equilibrada. Nesse sentido, os 
professores trabalharão em seus projetos subtemas de sustentabilidade tais como: produção e 
consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, 
agroecologia, ativismo social, ética global e valorização da diversidade.  
Desta forma, todos os projetos pedagógicos da escola, seja os de grande porte como Festa 
Junina/Festa do Folclore, Gincana Cultural e Esportiva, Mostra Cultural, Festa da Família, 
Confraternização com as turmas de 9º ano e os Projetos Interdisciplinares, bem como os 
projetos de cada disciplina serão desenvolvidos tendo os Eixos Transversais como prisma, 
fundamento e temas que irão articular todas as dimensões que o Currículo em Movimento da 
Secretaria de Educação pressupõe para uma prática pedagógica voltada para a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico do indivíduo. 
Para a organização do trabalho a ser realizado, voltado para o estabelecimento da qualidade 
de ensino foi elaborada a Proposta Pedagógica de 2019. Nesta Proposta serão discriminados 
Metas x Ações x Recursos necessários que promoverão o desenvolvimento acadêmico e a 
concretização do desejo coletivo/individual. O gerenciamento terá ações para promover o 
estabelecimento de Competências e Habilidades que capacitem o corpo discente e estimule o 
corpo docente a realizar atividades voltadas para o aprimoramento acadêmico; a  
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realização/desenvolvimento de projetos interdisciplinares, a contextualização do trabalho 
pedagógico em cada disciplina; a divulgação dos resultados pedagógicos de sucesso e a 
reavaliação em conjunto com os alunos/professores das propostas que foram realizadas, 
objetivando diagnosticar as necessidades e o elencar de novas ações para corrigir as 
disfunções apresentadas.  
No alicerce desta administração, e no perfil da Escola pretendida, tudo será organizado para 
estimular o desejo de aprender, de ampliar as formas de perceber, de sentir, de compreender, 
de comunicar-se; aprender dentro e fora da escola, em todos os espaços do nosso cotidiano, 
em todas as dimensões da vida; conectar sempre o ensino com a pessoa do aluno, com sua 
vida e com sua experiência; chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis, ajudando-o a ir 
do concreto ao abstrato, do imediato para o contexto, do vivencial para o intelectual, integrando 
o sensorial, o emocional e o oracional; termos como grupo docente, pessoas abertas, 
sensíveis, "humanas", que valorizem mais a busca que o resultado pronto, o estímulo que a 
repreensão, o apoio que a crítica, ou seja, pessoas capazes de estabelecer formas 
democráticas de pesquisa e de comunicação; levar a uma educação para a liberdade, em que 
todos terão como ideal a transformação da sociedade (dos contravalores), dignificando a 
existência humana. 
O trabalho que será desenvolvido no decorrer dos bimestres por todas as áreas do 
conhecimento terá como premissa “o compromisso com a construção da cidadania que pede 
necessariamente uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social, dos 
direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva, possibilitando a afirmação do 
princípio da participação política.”  
Os temas a serem abordados ao longo dos bimestres são amplos e busca traduzir 
preocupações da sociedade brasileira do século XXI. O trabalho será incorporado nas áreas do 
conhecimento possibilitando a transversalidade. O desafio deste trabalho é promover o debate, 
fundamentando o conhecimento adquirido e transportando-o para o dia-a-dia do aluno.  
A Educação (ensinar e aprender) será um processo compartilhado. O educador coordenará, 
sensibilizará e organizará o processo, que será construído com as habilidades e tecnologias 
possíveis para cada grupo, de forma participativa. Será um processo apoiado na confiança, na 
comunicação autêntica, na interação, na troca, no estímulo, com normas e limites, mas sempre 
enfatizando o incentivo.  
Estabeleceremos os objetivos mínimos das áreas de conhecimento de acordo com o Currículo 
em Movimento, considerando os aspectos que serão contemplados na intercessão entre as 
áreas e aspectos relevantes da cidadania, tomando-se em conta a identidade da escola e seus 
alunos, professores e todos os profissionais da escola.  
Em todas as disciplinas, conforme estabelecido na Semana Pedagógica, trabalharemos com a 
leitura de textos com temas atuais e a produção de textos. 
Serão incentivadas as experiências que promovam a vivência do espaço fora da sala de aula a 
ser realizada pela equipe docente. Os Gestores acompanharão dando apoio ao docente na 
coordenação do evento.  
A proposta de trabalho do Currículo em Movimento no Ensino Fundamental, com as diferentes 
áreas do conhecimento, requer ação didática e pedagógica sustentada nos Eixos Transversais, 
considerando a importância da contextualização e interdisciplinaridade para que o currículo 
seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar com estratégias desafiadoras e 
provocadoras visando à construção de hipóteses e estratégias na resolução dos problemas 
apresentados. 
O componente curricular de Língua Portuguesa operacionaliza os eixos transversais da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – sustentabilidade, diversidade e direitos 
humanos – por meio de aulas expositivas, debates, diálogos, atividades coletivas e/ou 
individuais, pesquisas, entre outras estratégias pedagógicas que visam à discussão de 
assuntos correlacionados aos eixos definidos.  
Durante o processo de ensino-aprendizagem, relacionamos teoria e prática em atividades que 
propiciem a compreensão dos conhecimentos de língua portuguesa associados à realidade 
atual dos estudantes, quando instigamos os alunos a pensarem em exemplos ou situações que 
estejam relacionados ao cotidiano deles ou quando trazemos gêneros textuais variados para  
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trabalhar aspectos linguísticos, promovendo o desenvolvimento da disciplina e associando, 
assim, o conhecimento teórico ao conhecimento prático.  
Somado a isso, bimestralmente, é realizada uma prova interdisciplinar na qual um tema, 
previamente selecionado pelos docentes, perpassa toda a avaliação. Além disso, alguns 
projetos, feitos entre professores de diferentes áreas, também possibilitam a discussão e o 
aprimoramento de temáticas importantes no contexto escolar.  
O componente curricular de Língua Estrangeira Moderna busca o aprimoramento pessoal, a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico do 
estudante.  
Embora haja o foco em regras gramaticais, memorização e treinamento de habilidades 
linguísticas, a aquisição ocorre de forma subconsciente por meio do uso da língua estudada, 
implicando o letramento.  
Para incentivar esse desenvolvimento, temáticas relativas à educação ambiental, consciência 
familiar, respeito ao próximo, valorização da própria identidade, além da apreciação de 
costumes e valores de outros povos, é levado em consideração o aprimoramento 
comunicacional do aprendiz. Há um cuidado para que não se valorize apenas países e culturas 
dominantes, tornando o indivíduo mais crítico.  
Sendo assim, atividades comunicativas, projetos, tarefas interdisciplinares, jogos, leitura de 
textos de gêneros variados, uso de tecnologias servirão para propiciar ambiente temático 
adequado para apreensão das habilidades orais, escritas, auditivas e interpretativas essenciais 
ao ensino de língua estrangeira.  
O currículo do ensino de Arte é operacionalizado nos três pilares que o permeiam: o fazer 
artístico, a contextualização histórica e a apreciação estética. Para cada objetivo proposto, o 
aluno vivencia a prática aplicada com a teoria adquirida de forma lúdica, informal, procurando 
expandir cada vez mais a independência criativa na sua individualidade, respeitando e 
estimulando o processo criativo e o seu pensar. Desta forma, o processo se conclui a cada 
objetivo proposto com diversos fazeres artísticos relacionados ao componente curricular das 
artes.  
São propostas variadas técnicas plásticas que envolvem os alunos e, nestes fazeres artísticos, 
é possível atentar e propor melhores posturas que envolvam os eixos transversais, e estes são 
trabalhados no dia a dia, sem que se precise abordar o tema propriamente dito. 
São elaboradas atividades coletivas para que os alunos vivenciem a cidadania, o respeito e os 
eixos propostos. Os temas bimestrais são definidos nas reuniões coletivas entre os professores 
e a cada tema é desenvolvida uma prática diferenciada e lúdica. É possível que o tema se 
estenda por mais tempo que o previsto de acordo com o envolvimento dos alunos e a proposta 
a ser desenvolvida.  
A Educação Física nos anos finais do ensino fundamental consolida as possibilidades e 
necessidades de aprendizagem cada vez mais específicas, em função das condições 
cognitivas, afetivas e motoras dos alunos além de interagir e contribuir com os temas 
transversais e bimestrais no processo de ensino. A ética trabalha com valores e atitudes 
presentes na cultura corporal de movimento, além de aspectos morais do dia a dia em 
sociedade; a saúde para se desenvolver os hábitos e atitudes de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde individual e coletiva; a pluralidade cultural na construção do 
conhecimento voltado à cultura popular e à apropriação da diversidade como direito de todos; o 
meio ambiente incentivando o aluno a colocar-se de forma crítica diante do mundo e a obter 
noções básicas sobre o tema e sobre a conservação do mesmo; a orientação sexual que trata 
de questões relacionadas ao corpo, seus sentimentos e expressões, além de aspectos 
motores, biológicos e socioculturais voltados a questões de gênero. Os temas trabalho e 
consumo relacionam a grande influência da mídia não só no esporte, mas também na 
sociedade, nas atividades corporais e na vida das pessoas, possibilitando o conhecimento dos 
mecanismos que convergem o trabalho. As estratégias de ensino aprendizagem serão: 
pesquisas com trabalho em grupo, filmes, aplicação de reagrupamentos interclasse e 
intraclasse, provas interdisciplinares, aplicação de análise durante aulas práticas com os jogos 
cooperativos e esportivos.  
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Os eixos transversais permeiam o ensino de Matemática, já que essa disciplina fornece 
instrumentos eficazes para compreender e atuar no mundo que nos cerca, tornando-se uma 
ferramenta essencial na solução de vários tipos de problemas.  
A operacionalização desses eixos ocorre diariamente, quando procuramos encorajar nossos 
alunos a resolver determinado problema e desenvolver neles competências para compreender 
e transformar a realidade. Por exemplo, nossos alunos podem relacionar observações do 
mundo real com representações (esquemas, tabelas, figuras, equações) e essas 
representações devem relacionar-se com princípios e conceitos matemáticos, através da “fala” 
e da “escrita”. 
Para exercer plenamente a cidadania, é preciso saber contar, comparar, medir, calcular, 
resolver problemas, construir estratégias, comprovar e justificar resultados, argumentar 
logicamente, conhecer formas geométricas, organizar, analisar e interpretar criticamente as 
informações, conhecer formas diferenciadas de abordar problemas.  
A partir do momento em que os alunos se sentem capazes e conseguem, por si mesmos, 
resolver problemas matemáticos, eles sentem-se incluídos na vida escolar e percebem como 
eles também podem fazer diferença na sociedade. Isso acontece quando, nós, professores, 
nos doamos mais aos alunos, ajudando-os individualmente e esclarecendo sua dúvida 
pontualmente.  
Os temas bimestrais são trabalhados de forma interdisciplinar, resultante das conexões entre 
todas as disciplinas nos seus diferentes temas. Em matemática, trabalharemos interpretações 
de textos, conceitos geográficos, estatísticas, e, ao final, procuramos extrair disso tudo 
conceitos matemáticos, que levem ao exercício da análise e da reflexão, em última instância, a 
base da atividade matemática.  
Devido à grande dificuldade apresentada pelos alunos, procura-se tomar uma atitude positiva 
em relação à matemática, ou seja, desenvolver neles a capacidade de “fazer matemática” 
construindo conceitos e procedimentos, formulando e resolvendo problemas por si mesmo; 
aumentando assim sua autoestima e perseverança na busca de solução para um problema.  
As atividades corriqueiramente realizadas vão ao encontro dos saberes dos alunos procurando 
trabalhar conceitos que eles já internalizaram e que saberão colocar em prática ao resolver um 
problema.  
A avaliação também é parte integrante da operacionalização do currículo. Ela incide sobre uma 
grande variedade de aspectos relativos ao desempenho dos alunos como aquisição de 
conceitos, domínio de procedimentos e desenvolvimento de atitudes.  
Para a aquisição das aprendizagens não alcançadas, utilizamos como intervenção os 
reagrupamentos. Os grupos são formados por alunos que já dominam o conteúdo e por alunos 
que ainda apresentam dificuldades e, assim, eles vão auxiliando e aprendendo uns com os 
outros, podendo apresentar suas ideias e respeitar as dos colegas, formando assim, um 
ambiente propício à aprendizagem.  
O Componente Curricular de Ciências Naturais tem como objetivo introduzir conhecimentos 
básicos, relacionados ao cotidiano do aluno, permitindo sua constatação em seus afazeres e 
em sua rotina. Conceitos vistos em sala de aula são trabalhados buscando esta relação, 
simplificando o estudo e tornando científicos, eventos simples como o simples girar da roda do 
carro, por exemplo. Trabalha os temas transversais por meio de discussões breves, a 
experimentação, a leitura de textos informativos, se não houver como aprofundar muito o tema, 
evitando fugir do contexto de ciências, e quando possível, aprofundando o tema e relacionando 
o eixo transversal com fatos e curiosidades que envolvem o tema e a ciência. Bullying, respeito 
às diferenças e inclusão digital serão trabalhados em sala de aula.  
Trabalharemos a interdisciplinaridade tanto na prova interdisciplinar, como na parceria com a 
disciplina PI1, na qual os conhecimentos estudados em Ciências serão aplicados em atividades 
práticas simples, utilizando materiais disponíveis em casa, que os alunos podem 
posteriormente testar os mesmos experimentos em casa, constatando a presença da Química 
e da Física em seu cotidiano.  
Reagrupamentos serão trabalhados onde situaremos alunos com mais dificuldades junto a 
alunos que apresentam maior habilidade na disciplina de Ciências. Em PI1, os agrupamentos 
servirão para organização dos grupos de práticas laboratoriais, tanto para trazerem os  
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materiais, quando necessários, como para que possam, entre eles, um auxiliar ao outro na 
prática laboratorial.  
Sempre com a intenção de relacionar fatos ocorridos no passado e suas permanências e 
transformações no presente, o ensino de História se dá em uma perspectiva dialógica e 
reflexiva. Nesse sentido, buscamos valorizar a pesquisa como base para a avaliação formativa 
e qualitativa do aluno. Tudo isso com o objetivo de alcançar um 
 

“ambiente escolar voltado para as aprendizagens de leitura e interpretação de diversas 
realidades por meio de situações em que o estudante seja crítico, argumentativo e 
defenda seu ponto de vista, (...) fundamental para incentivar a prática de atitudes de 
solidariedade, cooperação, responsabilidade, solução pacífica de conflitos, respeito às 
diferenças culturais, étnicas, de gênero e rejeitar qualquer forma de discriminação, 
preconceito, injustiça e desigualdade étnico-racial e social” (Currículo em Movimento, 
P. 112) 

 
Nesse aspecto, os Eixos Transversais, o Currículo e os Temas Bimestrais são trabalhados 
das seguintes formas: Avaliação diagnóstica - Aulas expositivas dialogadas - Uso de Mídias 
digitais - Estudo Dirigido - Mapas Conceituais - Agrupamento /Reagrupamentos (inter e 
intraclasse) - Trabalhos diversificados (produção de cartazes, vídeos, peças de teatro etc) - 
Atividade extraclasse - Saídas de Campo.  
Importante lembrar que todos os temas são trabalhados dentro da lógica da 
interdisciplinaridade sempre seguindo os passos da pedagogia histórico-crítica (prática social 
dos estudantes; problematização; instrumentalização teórica; catarse e síntese e prática social 
final).  
No que se refere à transversalidade, os temas são definidos durante coordenação coletiva e, 
após isso, professores e alunos pesquisam fontes a serem trabalhadas pelos componentes em 
constante diálogo.  
O componente de Geografia tem, como objetivo primordial, despertar nos estudantes uma 
visão crítica da construção do espaço geográfico tanto em seus pontos positivos quanto 
negativos a fim de trazer uma maturidade cognitiva geopolítica do Espaço Mundial e local 
garantindo o respeito à diversidade e à cidadania. Dentro disso, haverá o uso de estratégias 
pedagógicas que percorrem temas transversais amplos como Ética, Pluralidade cultural e 
cidadania, Trabalho e consumo, Meio Ambiente bem como temas transversais específicos 
como o uso da internet pela juventude, o esporte na geração de renda, saúde e respeito, a 
interação social das pessoas com necessidades especiais, o combate ao racismo bem como o 
papel da mulher na sociedade e sua valorização.  
Além do uso de mapas, aplicação de provas interdisciplinares, comparações de dados do 
IBGE, haverá a aplicação dos trabalhos em grupo que resultarão na realização de relatórios, 
debates e formação de cartazes que sejam motivados por reportagens interessantes, filmes 
com enredo curiosos e músicas nacionais e internacionais tradicionais ou de letras 
interessantes que sirvam também para aprofundar temáticas e realidades geopolíticas, 
encaminhando os estudantes para uma alfabetização geográfica completa. 
 

1. Projeto Interventivo 
 

Ao se diagnosticar, em nossa clientela, alunos com dificuldades de aprendizagem, será 
organizado um projeto interventivo para sanar as dificuldades observadas envolvendo toda a 
equipe pedagógica da escola, alunos monitores, SOE e Direção por meio de criação de dias 
específicos de atendimento para cada disciplina. 
 
 

1.1. Responsabilidade pelo projeto 
 

Atribuir responsabilidades para cada serviço a ser prestado para que todos aqueles que 

contribuem com o projeto estejam cientes de suas responsabilidades. 
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Planejamento, preparação, validação, manutenção e controle da especificação do serviço, e 

controle da qualidade com o acompanhamento e análise dos resultados. 
 

1.2. Ações 
 

Coordenações por área de conhecimento para organização do projeto:  
Coordenações, envolvendo todos os professores para análise das situações, troca de 

experiências, sugestões de ações e implementação de ações integradas para a melhoria da 
aprendizagem do aluno, contato com o aluno e com as famílias para buscar meios que 
possibilitem o avanço da prática educativa.  

Avaliação qualitativa do processo ensino-aprendizagem em cada componente curricular 
(semanal com professores) - (diária com alunos sob responsabilidade do corpo docente) - 
(sempre com responsáveis pelo aluno em todo o momento que se fizer necessário partindo da 
escola e/ou da família). 

Elaboração e execução do projeto interventivo. 
Através de avaliações diagnósticas permanentes, à medida que os objetivos propostos vão 
sendo trabalhados, atividades interventivas (agrupamentos/reagrupamentos) acontecem 
reconduzindo o fazer pedagógico e terá como culminância o "Dia de Atendimento Específico" 
para cada disciplina, quando o aluno com dificuldade de aprendizagem será atendido por 
profissionais existentes na escola. 

 
 

1. Matriz Curricular - 2019  
40 Semanas  
Disciplinas – Núcleo Comum 6º 7º 8º 9º 
Língua Portuguesa 5 5 5 5 
Matemática 5 5 5 5 
Inglês 2 2 2 2 
Ciências 4 4 4 4 
Geografia 3 3 3 3 
História 3 3 3 3 
Educação Física 3 3 3 3 

Arte 2 2 2 2 

Projetos Interdisciplinares 3 3 3 3 

Carga Horária Semanal 30 30 30 30 

 
O trabalho realizado pelos componentes curriculares será enriquecido e/ou ampliado nos 
Projetos Interdisciplinares (PI1 – PI2 – PI3) que estabelecem parcerias com as disciplinas de 
Língua Portuguesa, Ciências Inglês, Geografia, História e Arte: 

 

PI1. Jornal: GAN na mídia: Leitura, interpretação, produção e ilustração de textos  
PI1. Alimentação saudável: ditadura da beleza - má alimentação - distúrbios e transtornos 
alimentares - hábitos alimentares saudáveis 
PI1. Água é vida: Preservação - Uso Consciente  
PI1. Direitos Humanos e o combate às desigualdades que marcam a sociedade: feminicídio 
- preconceito racial - inclusão - respeito - convívio 
PI1. Capoeira:Expressão cultural brasileira - Origem/História - Ritmo/Música - Disciplina 
PI2. Jogos no ensino da Arte: criatividade - respeito PI2. Vivenciando a teoria: prática 
artística  
PI3. Leitura, interpretação, produção e monitoria em LEM: Leitura da mídia - Compreensão 
do mundo globalizado - Senso crítico e expressividade  
PI3. A Diversidade da população brasileira: Características culturais - Diferenças regionais - 
Influência estrangeira - Democracia racial 
PI3. A Mídia na Escola: A Educomunicação - A Realidade brasileira - Respeito/ Escuta de 
opiniões.  
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A necessidade de se abordar temas atuais que despertem o interesse para a solução de 
problemas que afligem a vida moderna e/ou a vivência no contexto escolar/social 
impulsionaram a criação de projetos individuais e o estabelecimento de parcerias com outras 
instituições.  
Os temas, entrelaçados com o tema do bimestre, atendem às necessidades apresentadas e 
observadas na Comunidade Escolar. 
  
Projeto Resgatando Valores - Profª Márcia (Classe Especial) 
Projeto Verdejando - Profª Selma 
Projeto Chá Literário - Profª Selma 
Projeto “Gincana Cultural e Esportiva” – Direção/Coordenação/Professores 
Projeto “Formando Campeões nos Ringues e na Vida”- Orientador Educacional  
Projeto “Livro Aberto” - UnB  
Projeto Incentivando a Leitura - Profª Natália 
Projeto Cultivando Sabores e Valores - Equipe Gestora  
Projeto Biblioteca - Prof. Marcelo 
Projeto "No caminho do Sonho - Orientadora Educacional Rosane Nair 
 

 

XII - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP - 2019 
 
Apresentação 
 

O Plano de Gestão apresentado tem como objetivo detalhar as Metas que nortearão as ações 
a serem realizadas em 2019.  
Levando em consideração o trabalho desenvolvido anteriormente em busca de uma Educação 
de Qualidade, do reconhecimento dos serviços prestados por esta Instituição Educacional e a 
valorização da escola pública, daremos prosseguimento aos ideais dos muitos profissionais 
que aqui trabalharam e trabalham.  
As Metas serão apresentadas, obedecendo as subdivisões que permeiam as dimensões que 
compõem o gerenciamento escolar: a dimensão pedagógica, a dimensão participativa, a 
dimensão administrativa, a dimensão financeira, a dimensão de pessoas, a dimensão de 
resultados educacionais.  
As ações propostas serão discutidas, enriquecidas, modificadas e abraçadas através de um 
trabalho coletivo e de um "olhar" voltado para a aprendizagem do aluno. 
 

"Nada é finito, tudo é possível: Sonhar - Inovar - Criar - Recriar"  
 

 

Justificativa 
 

Tendo em vista os desafios do mundo contemporâneo e a responsabilidade social da escola, é 
necessário que todas as ações escolares sejam planejadas, de forma conjunta e articulada, 
possibilitando que esta Instituição cumpra a sua missão de construir cidadãos plenos e 
conscientes de sua responsabilidade de transformar a sociedade em que vivem.  
É imperioso traçar objetivos, metas a serem atingidas e ações concretas a serem tomadas, 
prevendo minimizar dificuldades e buscar soluções para prováveis problemas; sanar 
necessidades e articular recursos humanos e financeiros disponíveis, sempre norteados pela 
reflexão sobre a realidade escolar e pelo trabalho associado das pessoas envolvidas na ação 
de educar.  
Visando à melhoria e eficiência do trabalho didático-pedagógico e administrativo oferecidos e o 
desejo de se alcançar a qualidade e o sucesso de todos no processo ensino-aprendizagem foi 
elaborado este Plano de Gestão – 2019.  
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Por ser uma proposta dinâmica, em evolução e embasada na realidade e nas necessidades 

atuais de nossa escola, poderá sofrer alterações e aprimoramentos. 
 

Objetivo Geral 
 

Coordenar, acompanhar as ações deliberadas pela Comunidade Escolar, avaliar o processo 
ensino-aprendizagem e reestruturar periodicamente as estratégias utilizadas, facilitando o 
processo de aprendizagem contínua dos alunos. 

 
 

Avaliação das Ações 
 

A avaliação acontecerá à medida que o Plano se desenvolva através do acompanhamento das 
ações e das propostas apresentadas, da reflexão e análise dos objetivos almejados e dos 
resultados obtidos, através da participação de toda a Comunidade Escolar. 
Sendo assim, a presente gestão coloca-se à disposicão para reflexões e críticas significativas 
em prol de melhorias no atendimento e na qualidade de ensino. 

 

Responsabilidade 
 

Por ser uma gestão construída com a participação efetiva de todos os segmentos escolares 
(Direção/Professores/Alunos/Famílias/Funcionários), o ouvir, o sugerir, o avaliar e o reconstruir 
pressupõem a corresponsabilidade na concretização de cada dimensão da gestão 
apresentada. 

 
 

1. Gestão Pedagógica 
 

Objetivos Específicos 
 

Assegurar um ensino de qualidade, garantindo a permanência do aluno na escola, 
respeitando a singularidade e o ritmo de cada um, obedecendo às diretrizes da Proposta de 
Organização Escolar do 3º Ciclo.  

Promover o desenvolvimento integral e intelectual dos alunos, realizando uma Educação 
comprometida com a cidadania e sua interação na vida social. 

Desenvolver o trabalho pedagógico, proporcionando a prática voltada para a compreensão 
da realidade social e dos direitos/deveres e responsabilidades em relação à vida pessoal e 
coletiva. 

 

 

Metas Ações Avaliação    Responsável Cronograma 
     

1. Promover a formação 1. Transformar a 
- Textos de 
estudo sobre  - Fevereiro a 

continuada, em 50% das coordenação pedagógica 
temas de 
interesse à ação  dezembro 

coordenações, visando em tempo e espaço de pedagógica.   
fomentar novas ideias e estudo, de reestruturação    
conhecimentos de ações e correção de    
atualizados que disfunções.    
promovam o crescimento     
contínuo e progressivo do 1.2. Promover a    
aluno. participação em cursos de    

 aperfeiçoamento em busca    
 de atualização, de ações    
 desenvolvidas na    

 Educação.    
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2. Promover, 2.1.Troca de experiências 
- Relato sobre a 
vivência de  Todo o ano letivo 

permanentemente, a positivas.  sala de aula.   
busca de metodologias      
diversificadas e      
inovadoras, para atender      
às diferenças individuais      
e estimular a      
observação/mudança da      
realidade escolar/social.      

3. Manter em todas 3.1. Viabilizar um  
- Testes 
diagnósticos  - Coordenações 

as atividades planejamento didático  
constantes e 
seus resultados.  semanais. 

desenvolvidas o orientado para as     
“foco” na necessidades e     
aprendizagem do aluno, dificuldades dos alunos e    
promovendo não do conteúdo.     
práticas pedagógicas      
voltadas para o 3.2. Intensificar     
desenvolvimento propostas de trabalhos     
contínuo e progressivo, interdisciplinares,     
acompanhado por envolvendo disciplinas     
observações, afins, a partir de temas     
registros e análise do geradores atuais com     
profissional avaliação comum dos     

envolvido. resultados.     

 3.3. Buscar a reflexão para    
 maior valorização     
 pela busca do     
 conhecimento,     
 promovendo estímulo e    
 apoio no passo a passo    
 percorrido pelo aluno, bem    
 como o     
 desenvolvimento das     
 potencialidades     
 demonstradas.     

4. Incentivar, 4.1. Promover o  

-  Material  
reproduzido  
para  - Fevereiro a 

bimestralmente, projetos planejamento de  todos os alunos.  dezembro 
individuais que atividades voltado para a    
contextualizem o ensino e formação e o     
a vivência do aluno na desenvolvimento     
busca pela compreensão necessários para a     
dos fatos/temas sociais. vida, para o     

 enriquecimento e     
 reforço das práticas     
 pedagógicas, geradas por    
 temas atuais e     
 contextualizadas pela    
 necessidade  de  vida na    

 sociedade.     

 4.2. Tratar o conteúdo de    
 ensino de forma     
 contextualizada, dando    
 significado ao     

 aprendizado.     
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5 

5. Resgatar,   5.1. Criar espaço nas  -   Relato   de experiências - Coordenações 
integralmente, na atuação coordenações para   vivenciadas  semanais 
do coordenador  exposição de vivências.     
pedagógico, sua função           
primordial: primar pela 5. 2. Promover a troca     
análise e   de experiências e       
desdobramentos do que é avaliação de possíveis     
imprescindível para o problemas observados     
processo ensino-  em sala para a       

aprendizagem.  definição de soluções.     

    5.3. Organizar       
    intervenções disciplinares    
    mensais – Agrupamento     

    interclasse.        
        

6. Coordenar a  6.1. Levantamento e   - Atas de registro  Bimestralmente 
realização e ações  registro de opiniões   das informações.   
necessárias ao Pré- sobre a realidade da      
Conselho, Conselho turma, pontos positivos  - Documento   
de Classe, Pós-  e negativos,     específico para   

Conselho.   dificuldades, sugestões e 
registro das 
ações   

    anseios na visão dos   necessárias.   

    alunos.         

    6.2. Levantamento      
    e registro das        
    considerações dos      
    professores referentes     
    ao   aproveitamento dos    
    alunos, fazendo os      
    encaminhamentos      

    necessários.        

    6.3. Promover um       
    Conselho Participativo,     
    de  forma  que  os  alunos    

    possam dialogar/opinar.     

    6.4. Elaboração das      
    intervenções a  serem    
    feitas e  possíveis ações    
    propostas pelos alunos e    
    professores        

7. Conscientizar 100% 7.1.  Criação de cartazes 
- Material para 
confecção de  - Fevereiro a 

dos jovens/famílias sobre de apresentação de livros 
murais, 
exposições e  dezembro 

a importância da prática existentes na biblioteca e 
produção dos 
alunos.   

da leitura e escrita, de um Mural Interativo.     
objetivando o             
aprimoramento da  7.2. Incentivar o gosto e o    
Língua Portuguesa e prazer de ler por meio da    
a ampliação do  troca de vivência   em    
universo de   leitura.          
criação/produção dos           
alunos.   7.3. Promover espaço na    

    biblioteca para as aulas de    
    leitura em parceria com os    
    professores de Língua     
         

    Portuguesa.        
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. Proporcionar, 8.1.   Apresentações no - Divulgação das    
- Março a 
dezembro 

bimestralmente,   pátio de atividades  
apresentações 
dos alunos.    

atividades de    artísticas, divulgadoras         

integração social,   de talentos (Formação  
- Providenciar 
transporte para   

como forma de   de Plateia).  os alunos nas     

desenvolver hábitos e   
atividades 
externas.     

atitudes saudáveis e o 8.2. Promover         
crescimento    atividades extraescola  - Elaboração de ofícios  
pessoal através do   com orientação e  necessários.      
convívio e respeito   acompanhamento de        

com o outro.    professores.         

     8.3. Realização de         
     palestras sobre temas         
     relevantes         
     ao ambiente escolar         
     e/ou visitas         
     programadas com grupos        
     de alunos e professores a        

     ambientes externos.         
           

9. Coordenar e   9.1. Zelar pelo respeito  - Regras de Boa    
- Todo o ano 
letivo 

articular ações de   ao outro nas ações  Convivência.     
respeito à diversidade  diárias e por um         

com condições   convívio saudável.  

- Diálogo e 
trabalho 
específico   

e oportunidades de     da 
Orienta
ção  Educacional,  

aprendizagem a todos e 9.2. Possibilitar ações  Professores e Direção de  

um olhar especial,   pedagógicas que levem ao 
conscientiza
ção  nas turmas  

promovendo a interação exercício da solidariedade, 

que 
possuam 
alunos 
inclusos   

dos estudantes com   alteridade, respeito às         

necessidades    diferenças e colaboração. 

- Dinâmicas 
de inversão 
de    

educacionais especiais    papéis.      
em todos os eventos e  9.3. Estabelecer parcerias        
atividades realizadas.  entre Classes especiais e        

     regulares.         

     9.4. Trabalhar hábitos         
     e atitudes, refletindo         
     sobre o respeito às         

     diferenças existentes.         

10. Assistir o aluno que 10.1. Propiciar  
- Formulário 
próprio para   Bimestralmente 

apresente  dificuldade de encontros sistemáticos  
adequação 
curricular.     

aprendizagem,  com entre professores         

necessidades especiais regentes e a Sala de  

- Orientação 
das 
professoras   

e/ou que se sinta Recursos através da  
da Sala de 
Recursos     

desmotivado.    participação nas         

     

coordenações. 
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     10.2. Coordenar a         
     adequação         
     curricular/atividades         
     adaptadas         
     e estabelecer os         
     objetivos de cada         
     disciplina dentro das         
     possibilidades de         

     cada aluno.         

     10.3. Estimular a         
     criação de Monitoria         

     entre os alunos.         

     10.4. Proporcionar o         
     acompanhamento por          

 

 

 Educadores Sociais.     

 10.5. Oportunizar     
 atendimento na Sala de     
 Recursos em horário     
 contrário e/ou no turno     

 de aulas.      

 10.6. Criação de grupo     
 de estudo, sob a     
 orientação do professor     

 em turno inverso.     

 10.7. Promover     
 orientação      
 especializada pelo     
 SOE em visita mensal     
 às turmas.      
 .      
 10.8. Estimular o     
 atendimento constante     
 das famílias/alunos nas     

 coordenações.     

 10.9. Encaminhar     
 alunos que      
 necessitem de      
 acompanhamentos     
 especiais ao      
 COMPP,      
 Adolescentro,      
 Posto de Saúde,     
 SOE.      

11.1.  Organizar/Realizar 11.1. Promover 

- Atividades 
diversificadas 
que  - Mensalmente 

intervenção  disciplinar  - atendimento aos  alunos 
atendam a 
especificidade de   

Agrupamento interclasse com dificuldades cada aluno   
 envolvendo todos os    
 profissionais da escola.     
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2 - Gestão de Resultados Educacionais 

 

Objetivo específico 
 

Incentivar a prática de atividades que rompam com o paradigma tradicional de 
ensinar/aprender, estimulando a aprendizagem de forma criativa e lúdica em busca de 
resultados positivos de apreensão do saber e o crescimento individual e coletivo. 

 

Metas. Ações Avaliação   Responsável Cronograma 

1. Criar espaço, 1.1. Promover a troca 
- Planilha de 
acompanhamento  

- Todo o ano 
letivo. 

semanalmente, nas de experiências e 
e registro trabalho 
realizado.   

coordenações para avaliação de possíveis    
análise e problemas observados    
acompanhamento do em sala para a definição    
processo educacional de soluções.    
e de evolução dos     
alunos, para a 1.2. Organizar reuniões    
elaboração de pedagógicas voltadas    
intervenções, visando a para análise dos    
aprendizagem de todos. resultados obtidos e da    

 metodologia utilizada:     
 

- traçar o perfil 
das turmas e suas 
necessidades. 
- registro de situações 
de sala de aula. 
- a troca de  
experiências e 
informações.  
- exposições de 
problemas enfrentados. 
- leitura/estudo de 
textos de interesse 
à ação pedagógica.  
- promover o feedback 
das ações realizadas e 
as ações de intervenção 
necessárias. 
- apresentação e 
sugestões para 
a melhoria do 
atendimento de 
qualidade. 
- atendimento às 
famílias para 
esclarecimentos e 
orientações 
pedagógicas. 

 
1.3. Avaliar o processo  
educacional por meio: 
- da eleição e ação 
do professor conselheiro.  

- da eleição e ação do 
colegiado de alunos por 
turma.  
- registro de situações 
ocorridas diariamente. 

- criação de arquivo 
com a ficha individual dos 
alunos. 
- observação de 
atitudes e 
comportamento dos 
alunos para, em 
conjunto com a 
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Orientação 
Educacional, proceder 
às intervenções 
necessárias. 

 
2. Orientar diariamente a 2.1. Elaboração de fichas - Registros diários Bimestralmente 
fundamentação e os individuais/coletivas   - Relatórios  
registros dos resultados      - Adequação curricular  

obtidos            
         

3.  Os instrumentos de 3.1. Promover    - Montagem de gráficos com os Coordenações   de 
avaliação  serão reuniões para analisar os resultados obtidos pela escola. área 
embasados   nos resultados obtidos     
descritores de cada pela escola nos anos  -  Reprodução  de  avaliações  
disciplina, a fim de elevar anteriores.     anteriores.  
o índice de desempenho        
da escola nas avaliações 3.2.  Estabelecer ações   
externas.    interventivas para o   

     alcance das  metas   

     almejadas.        

 

    3.3. Criação de         
    projetos que          
    desenvolvam as        
    habilidades          
    necessárias à         
    realização satisfatória        
    das avaliações         

    externas.           
        

4. Aumentar,   4.1. Assegurar o  - Planilha comparativa  - Todo o ano 
progressivamente, o sucesso    das entre instrumentos diagnósticos letivo. 
percentual de   aprendizagens dos  e instrumentos interventivos.   
aproveitamento dos  estudantes, através do       
alunos.   acompanhamento da        

    prática pedagógica.        

    4.2. Acompanhamento       
    sistemático dos         
    instrumentos de         

    avaliação.           
       

5. Diminuir em  5.1 Identificação dos - Planilha de ausências em cada Coordenação 
100% o índice  problemas que dificultam turma.     
de reprovação e  a permanência na escola.       

evasão escolar.  
5.2. Acompanhar e 

       
           

    tabular  a existência de       
    faltas e convocar as       
    famílias dos alunos       

    faltosos.           

6. Acompanhar a 6.1. Promover a - Distribuição dos descritores - Todo o ano letivo 
elaboração/aplicação avaliação por objetivos aos professores de todas as  
constantes de testes trabalhados e a  análise disciplinas.     
diagnósticos, bem como dos resultados obtidos.       
os resultados  obtidos,             
visando  o             
desenvolvimento das             
potencialidades dos             

alunos.               

7. Promover a criação de 7.1. Sugerir temas de - Material necessário à -Todo o ano letivo 
projetos  que interesse dos alunos  e execução dos projetos.   
desenvolvam  as docentes.           
habilidades necessárias à             
realização satisfatória             

das avaliações externas.             
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3 - Gestão Participativa e Democrática 
 

Objetivo específico 
 

Organizar democraticamente a escola, assegurando a todos o direito de opinar, sugerir, 

participar das decisões e das ações deliberadas, bem como avaliar o dia-a-dia da Escola. 

 

etas     Ações    Avaliação    Responsável Cronograma  

1. Planejar o     1.1. Dividir o trabalho - Elaboração de   Fevereiro e 

envolvimento de toda  a escolar com todos os 
questionários-
pesquisa  março  

comunidade  escolar na segmentos, a fim de para   coleta  
d
e sugestões,    

elaboração  e na concretizar as metas 

críticas e 
interesses a 
serem     

execução das metas estabelecidas na  respondidos 
pel
as  famílias,    

estabelecidas para este pesquisa realizada/  

professores, 
alunos, 
funcionários     

ano letivo, com vistas a reuniões e dar   promovendo 

a 
sua 
parti
cipa
ção     

se  alcançar, em 100%, responsabilidade a  
nas propostas da 
escola.     

os objetivos de uma todos os  envolvidos  no        

gestão democrática.  processo educativo.        

         

2. Promover em 100% a 2.1. Reunir com 
- Reuniões por 
turma / série.  Todo  o ano 

ação efetiva do colegiado representantes de turma.     letivo.  
de alunos de cada turma             
junto à Direção e 2.2. Criar uma caixa de        
Professores     Sugestões na Secretaria        

      da escola.           

      2.3. Promover a        
      participação dos alunos        

      no Conselho de Classe.        
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3. Incentivar a 3.1. Promover e    - Quadro informativo - Março a 
participação da acompanhar as    das ações tomadas dezembro  
comunidade, em 80%, decisões/ações do  e/ou deliberadas.    
das reuniões dos Conselho Escolar e da      
órgãos colegiados, Associação de Pais e      
nos eventos escolares, Mestres:          
objetivando a interação - análise do processo      
família/escola e a administrativo e        
conscientização de pedagógico/realidade      
que a participação escolar.           
efetiva de todos - disfunções observadas     
beneficia  o  rendimento e ações interventivas.      
dos alunos. - resultados obtidos após     

 ações interventivas.      
 -  ações de participação     
 da comunidade.        
 - deliberação de        
 prioridades/gastos      

 realizados.         

 3.2. Promover a eleição     
 de Professor-conselheiro.     

 3.3. Promover a        
 eleição de colegiado      

 de alunos por turma.      

 3.4. Promover reuniões     
 com   os  diversos     
 segmentos  escolares     
 para repasse de        
 informações,         
 acompanhamento  da     
 rotina e da vida escolar     
 do  aluno,  sanar     
 dificuldades ocorridas e     

 coleta de sugestões.      

 3.5. Criar, nos eventos da     
 escola,  festival de     
 talentos, envolvendo pais,     
 alunos,  professores e     

 funcionários.         
    

4. Promover, em 100%, a 4.1. Coordenar eleição e - Circulares informativas. -Todo o ano letivo 
ação efetiva dos atuação  do Conselho     
membros do Conselho Escolar e Associação de - Postagem de informações no    
Escolar e da Associação Pais e Mestres com  blog da escola.    
de Pais e Mestres reuniões mensais abertas - Divulgação das    
como corresponsáveis a toda a comunidade.  deliberações em    
por decisões, inovações,         mural.    
acompanhamento e 4.2. Realizar reuniões      
fiscalização de ações para repasse de        
realizadas no ambiente informações,         
escolar. acompanhamento  da     

 rotina e da vida escolar     
 dos  alunos,  sanar     
 dificuldades ocorridas e     

 coleta de sugestões.      

 4.3. Promover campanha     
 para incentivar a       
 colaboração das famílias     
 junto a APAM como     
 forma de auxiliar em      
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    despesas emergenciais.   
      

5. Aprimorar o processo 5.1. Implantação do -  Recursos  da  APAM  e  da -  Início  do  ano 
de  comunicação Aplicativo "Na escola"  Comunidade. letivo 
institucional  para      
aperfeiçoar  o contato      
entre todos os      
segmentos,  dando   a      
conhecer  as decisões      
tomadas  no  dia  a  dia      
escolar         

 

4 ) Gestão de Pessoas/Recursos Humanos 
 

 

Objetivo específico 
 

Estabelecer instâncias de apoio e integração, reorganizando as atuais de forma que sejam 

mais efetivas para o atendimento diário. 

 
 

Metas    Ações    Avaliação  Cronograma 

1. Promover a união de 1.1. Valorização e  - Diálogo informal e construtivo.  - Todo o ano letivo 
toda a equipe escolar, reconhecimento do       
tornando o ambiente trabalho desenvolvido por      
agradável e que todas as todos.         
relações interpessoais          
sejam regidas pela          

Ética e Respeito.           
         

2. Promover o diálogo em 2.1. Convocação de - Diálogo para o - Todo o ano letivo 
todas as  relações famílias, alunos e restabelecimento de um convívio  
interpessoais de forma a professores.   saudável.    
harmonizar o convívio          

entre os segmentos.          
          

3. Estreitar o 3.1. Encaminhar as - Agendar encontros   -Todo o ano letivo 
relacionamento  entre  os situações existentes para      
profissionais do EEAA, orientações em busca de      
SOE,   alunos, Sanar disfunções.       
funcionários, professores          
e família para          
evitar/solucionar,           
integralmente, conflitos          
através de encontros          

periódicos.            

4.Coordenar   4.1. Promover  - Elaboração de Normas de Boa - Todo o ano 
trabalho voltado à reuniões com  Convivência   letivo 
aquisição de   temas relevantes       
hábitos e atitudes  identificados a partir da       
saudáveis e   observação e análise da      
respeitosos,            
embasados nos valores realidade escolar e social.      

sociais e da família.          
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5. Realizar eventos  5.1. Incentivar a   - Conversas informais em sala, - Sempre que 
de confraternização  participação de todos os nas coordenações, nas reuniões se fizer 
entre os professores e  segmentos nas   e/ou individuais.  necessário. 
servidores da escola, comemorações festivas.     
estreitando os laços de           
afeto e respeito ao             

trabalho do “outro.”            
     

6. Atender as solicitações 6.1. Ouvir a todos,  - Legislação vigente. - Todo o ano letivo 
individuais e do grupo esclarecer dúvidas,      
sem ferir os objetivos da buscar soluções e agir de     
escola, a legalidade e os forma transparente.      

direitos dos alunos   
6.2. Observância dos 

    
         

     direitos e deveres de     

     cada um.         
         

7. Criar, nas     7.1. Dar a conhecer  as - Textos de  - Todo o ano letivo 
coordenações,    Metas do Plano de interesse/necessidades  
momentos de estudo, Gestão para o ano 2019. do grupo   
planejamento   e           
reciclagem visando o 7.2. Instaurar, durante - Promover encontros   com  
crescimento profissional e todo o processo as  Coordenadores Intermediários e  
a abertura para    Avaliações diagnóstica e Profissionais específicos  
implantação de novas institucional como  meio     
metodologias.    de  rever e reestruturar - Reprodução de  documentos  

     ações.     para análise   

     7.3. Estudo, análise,     
     sugestões, aplicação e     
     reestruturação dos      
     documentos que norteiam     

     a vida escolar.       

     7.4. Estimular a  criação     
     de Programas       
     Interdisciplinares,      
     através de        
     Planejamento       

     Participativo.        
     

8. Dinamizar a ação do 8.1. Disponibilizar,  - Profissional para - Todo o ano letivo 
coordenador,    em cada turno, um  atendimento do turno e  
incentivando a criação de agente facilitador  registros via “Rotina Diária”.  
instrumentos voltados do trabalho pedagógico e     
para   o reforço das disciplinar.        

aprendizagens.    
8.2. Criar arquivo 

     
          

     com atividades       
     disciplinares a       
     serem aplicadas na      
     ausência de professores     

     (Banco de Atividades)     

     8.3. Criar arquivo      
     com planejamento,      
     instrumentos        
     diagnósticos e de      
     avaliação para todas as     
     disciplinas, organizado     

     pela coordenação.      

     8.4. Coordenar        
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     planejamento das     
     disciplinas e entre     

     disciplinas, dando a     

     conhecer a      
     comunidade.      
       

9. Estreitar o   9.1.  Trabalho constante - Diálogo informal Todo o ano letivo 
Relacionamento com de recuperação de     
alunos através  de autoestima, realizado -Trabalho realizado pelo SOE.  
encontros sistemáticos e pelo SOE.      
mensais nas turmas para      - Atas de Pré-Conselho  
o desenvolvimento de 9.2. Realização de     
trabalhos específicos,  pré-conselho e      
orientação/atendimento  ações pós-conselho     

especializados.   
9.3. Criar agenda 

    
         

     de atendimento      
     individual às      
     famílias, aos alunos     
     com problemas      
     emocionais e de     
     conduta       
     encaminhados nas     

     coordenações.      
        

10. Encaminhar alunos 10.1.  Conversa com as -   Convocação   da   família/ - Todo o ano letivo 
com dificuldade famílias.     Contato telefônico  
pedagógica e de conduta,        
que necessitem de ajuda 10.2. Contato com   
para acompanhamento profissionais      
instituições   especializados.      

especializadas.          

11. Coordenar e articular 11.1. Inclusão dos alunos -  Diálogo  com  os  professores - Todo o ano letivo 
ações que  valorizem a com necessidades regentes.  
diversidade com especiais em todos  os   
condições/oprtunidades eventos da escola.     
de aprendizagem para        
todos, promovendo a        
interação  e  inclusão de        
todos.           

 
 

 

5) Gestão Financeira 
 

Objetivo específico 
 

 

Otimizar a aplicação dos recursos financeiros recebidos, PDAF, PDDE e APAM, de forma 
transparente, com a participação de toda a comunidade escolar, efetuando os gastos de 
acordo com os procedimentos legais.  
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Metas   Ações     Recursos Necessários Cronograma  

1. Suprir, integralmente, 1.1. Controlar e divulgar, - Atas de Prioridades - Todo o ano 
as necessidades e  de forma transparente, os  letivo   
prioridades apontadas gastos efetuados pela      
pelos diversos  escola  e dar      
segmentos escolares conhecimento a  toda a      
conforme deliberação comunidade.         
do Conselho Escolar            
e APAM.   1.2 Arquivar todos os      

    comprovantes de gastos      

    realizados.         

    1.3. Aplicar verbas na      
    aquisição de material       
    pedagógico, na        
    conservação do  espaço      
    físico e em pequenos      

    reparos.          

       

2. Buscar fontes  2.1. Estabelecer ações -  Reuniões  com  o  Conselho Todo o ano letivo 
alternativas  de  recursos conjuntas com  o Escolar.     
para manter o bom  Conselho Escolar para a      
funcionamento da escola. deliberação de        

    ações que promovam       
    recursos necessários       
    para restauração e        
    manutenção do        
    patrimônio e         
    necessidades         

    emergenciais.         
          

3. Gerir de forma 3.1. Apresentar planilhas - Elaboração de Planilha - Final de cada 
transparente e de acordo de  prestação de contas  Quadrimestre. 
com a legislação vigente aos membros de todos os      
os recursos  recebidos( segmentos.         
PDAF, PDDE, APAM) e            
implementados pela            
escola através de            
planilhas a serem            
apresentadas ao            
Conselhos Fiscal/Escolar            

e demais segmentos.            
 
 

 

6) Gestão Administrativa 

Objetivo específico 

Coordenar processos e práticas eficientes e eficazes de gestão dos serviços de apoio, que 
envolvam toda a infraestrutura necessária para o bom desenvolvimento das atividades 
escolares. 

 
Metas  Ações  Recursos Necessários Cronograma 

1. Reestruturar 1.1.   Levantamento de - Pesquisa de Semana 
anualmente o Plano opiniões, sugestões e  opinião questionário; Pedgógica 
de   Gestão fim   de análise da realidade    

estabelecer  escolar através de  - Reflexão: Fevereiro  
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ações que atendam pesquisa escrita,  Retrospectiva do     
às necessidades e conversa informal, ano anterior: Projeção de    
anseios de todos na reflexão em grupo. imagens das propostas  Coordenações  
busca por uma    realizadas    semanais.  
Educação de            

Qualidade            

2. Dar a conhecer e 2.1 Realizar reuniões - Documentos escolares: Março  
divulgar a Linha por série/turma para Vivenciando a Escola -   
Educativa da Escola, levantamento/análise Regimento Interno     
buscando   a formação de situações existentes,        
integral de toda a buscando sanar prováveis        

comunidade educativa. disfunções.         

  2.2. Exposição de        
  normas/ de boa         
  convivência nos murais das        

  salas de aula.         

  2.3. Dialogar com os        
  alunos em sala de aula ou        

  no início do turno.        

  2.4. Reproduzir e        
  distribuir à comunidade os        
  documentos que         
  norteiam o convívio,        
  a conduta, os direitos        

  e deveres dos alunos.        

  2.5. Promover nas        
  reuniões análise,         
  estudo dos         
  documentos que         
  orientam as ações        

  diárias da escola.        
         

3. Nortear o  3.1. Participar e  - Material necessário   Coordenações  
planejamento das coordenar o  à concretização de   Semanais  
ações de ensino, planejamento das novas metodologias.     
oferecendo todos   os ações estabelecidas,        
recursos necessários a sua execução e        
para execução dessas análise dos         
ações.  resultados obtidos        

  durante todo o         

  processo educativo.        

4. Promover a 4.1. Criação de  - Aquisição de material diversos, Coordenações  
aquisição e  material diversificado, material de reprodução,  semanais.  
elaboração de100% do atendendo às  manutenção de máquinas,    
material pedagógico diferenças individuais. material específico para uso    
que atenda o     dos professores.     
desenvolvimento dos           

trabalhos oferecidos.           
            

          Fevereiro a 
5. Oferecer integralmente 5.1. Promover abertura - Envio de Memorandos a  dezembro  
atendimento aos  alunos imediata  de  carências  na CRE.      
durante o tempo oficial do CRE.  - Horário oficial a     
turno em que cursa.    ser distribuído.      

  5.2. Reorganizar o - Documento      
  horário oficial em  "Rotina Diária" para     
  caso de ausência de registro de      
  professor, abono e ausências,      

  licença médica.  ocorrências e       
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         reestruturação do  
   5.3. Organizar a    horário oficial.  
   rotina escolar:       
   providenciar        
   mobiliário necessário      
   as salas de aula.      
   criação e distribuição      
   de salas por        
   disciplina aos       
   professores; zelar      
   pelo patrimônio       
   escolar; elaborar o      
   horário oficial das      
   aulas; revitalizar o      
   espaço interno e       
   externo tornando-os      

   agradáveis.        
     

6. Reestruturar o 6.1. Planejar a revisão  - Ação dos professores  
Laboratório de  dos equipamentos   regentes.  
Informática,   periodicamente.       
modernizando-o,          
zelando por uma          
manutenção e           

reposição de peças.          
       

7.Organizar  calendário 7.1. Analisar propostas  - Calendário oficial da SEEDF Todo o ano letivo 
dos eventos internos e e  adequação das datas    
externos a escola, previstas.        
envolvendo todos os          
setores da escola. 7.2. Concretizar as ações    

   necessárias e divisão de    
   tarefas  para a realização    

   dos eventos escolares.     
     

8. Aprimorar, em 100%, o 8.1 Troca de informações - Circulares informativas Todo o ano letivo 
processo de  sobre ocorrências e/ou     
comunicação  atendimentos realizados  - Postagem de informações no  
institucional para diariamente entre   Aplicativo da escola.  
aperfeiçoar o contato membros da direção.      
entre todos os        - Atualização  periódica  dos  
segmentos através  da 8.2. Reafirmar prazos   dados familiares.  
adesão   ao Aplicativo de encaminhamentos      
"Naescola", dando a necessários a    - Divulgação das deliberações  
conhecer as decisões direção e/ou supervisor  em mural.  
tomadas no dia a dia da administrativo.       
escolar.         - Documento com os objetivos e  

   8.3. Divulgar circulares critérios de avaliação de todas  
   recebidas aos segmentos as disciplinas nas reuniões.  

   envolvidos.        

   8.4. Divulgar informações    
   as famílias (datas de    
   reuniões, horários  de    
   atendimento,  conteúdo    
   disciplinares, calendário de    
   avaliações, critérios de    
   avaliação,  eventos    

   culturais...)        

   8.5. Atualização dos dados    
   das famílias sempre    

   atendidas na Secretaria.     
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 8.6.  Informar  as  famílias   
 sobre frequência e a    
 produção escolar durante o   
 transcorrer  de cada   
 bimestre, bem como os    
 procedimentos     
 necessários à melhoria do   
 rendimento escolar, através   
 documento informativo ou   

 atendimento.      

 8.7. Contactar famílias via   
 telefone, e-mail ou SMS ou   
 pelo aplicativo "Na Escola",   
 convocando-as  a   

 comparecer na escola.    

 8.8.  Controlar  o  envio  e   
 devolução de documentos   

 escritos às famílias.    

 8.9. Divulgar via grupo de   
 WhatsApp de professores   
 ações/datas deliberadas   

 nas coordenações.    

 8.10.  Registrar  em  ata  e   
 divulgar a todos as   
 deliberações do Conselho   
 Escolar, Conselho de   
 Classe,   APAM,   
 Coordenações  e reuniões   

 com os responsáveis.    

 8.11. Realizar Reuniões   
 periódicas com todos os    
 segmentos para repassar   
 informações, recolher    
 opiniões, divulgar prováveis   
 ações a serem tomadas,    
 apresentar resultados    

 pertinentes ao segmento.    

 8.12.  Produzir  e  divulgar   
 em murais imagens de   
 eventos,  atividades   

 realizadas, visitas externas.   

 8.13. Comunicar     
 publicamente a todos os   
 segmentos  escolares as   
 ações sugeridas para a    
 solução de disfunções em   
 reuniões  de cada   

 segmento.       

 8.14.  Dar  a  conhecer  às   
 famílias os objetivos e os   
 critérios  de avaliação de   

 todas as disciplinas.    
      

9. Coordenar a definição 9.1. Promover, na   - Entrega de pastas contendo Fevereiro 
de Metas em cada área Semana Pedagógica,  pauta a ser desenvolvida,  
do conhecimento e de encontro com os   cronograma e formulários.  
todos os setores profissionais de todas as   

administrativos e de áreas  do conhecimento e    
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apoio.  de todos os setores     

  administrativos e de apoio.   

  9.2. Inserir as Metas     
  elencadas na Proposta    
  Pedagógica e divulgar nos   

  murais da escola.      
      

10. Proporcionar o total 10.1. Divulgação de   - Circulares recebidas Todo o ano 
acesso dos profissionais cursos oferecidos.    letivo 
aos cursos de formação          
continuada, oferecidos          
pela Secretaria de          

Educação.           
     

11.Coordenar e registrar 11.1. Registro através de - Murais Todo o ano letivo 
todas as atividades fotos, murais de    - Fotos  
desenvolvidas na escola, divulgação, criação de  - Blog do GAN  
visando resguardar a álbum de eventos e,     
memória da presente publicação no Blog da   

gestão e do GAN. escola.         
    

12. Estabelecer 12.1. Garantir atendimento - Reuniões periódicas em cada -  Todo  o   ano 
responsabilidade a cada satisfatório e integral em setor. letivo. 
setor administrativo, horário comercial em todos   
visando a divisão de os setores e a organização   
tarefas e o melhor de cada um:        

atendimento.  
a-1)  Solicitar  reforço  da 

  
    

a) Portaria:  presença da PM, Batalhão -  Contato  sistemático  com  o  
- Reforçar as medidas de Escolar,   junto  às Batalhão Escolar.  
segurança interna e instalações da escola e   

externa à escola. redondezas.        

  a-2) Reforçar o serviço de   
  vigilância da Portaria e o   
  controle de entrada na   
  escola, direcionando todos   
  à  Secretaria para serem   

  atendidos.        

b) Cantina:  b-1)   Zelar   pelo   não -   Elaboração   de   cardápio  
- Acompanhar as ações desperdício da merenda. semanal.  
necessárias para se        - Observância à quantidade de  
verificar a variedade, a b-2) Criar e divulgar   alunos presentes.  
quantidade, a higiene no cardápio semanal,     
oferecimento da merenda promovendo o       
aos alunos.  enriquecimento do lanche   

  através dos recursos da    
- Estimular o auto APAM.         
atendimento da merenda          
escolar, onde o aluno b-3) Responsabilizar os    
possa visualizar e alunos pela devolução dos   
escolher o que deseja utensílios do lanche à    

comer.  cantina.          
 

b-4) Acompanhamento e  
fiscalização da confecção 
dos alimentos. 
- Valorizar o momento 
do lanche como 
momento educativo.  
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c) Mecanografia:  c-1) Fazer levantamento do       
- Monitorar o uso de  material gasto e sua  - Planilha de controle de gastos.   
material para que não  utilização.           

haja desperdício.  
c-2) Incentivar o consumo 

      
         

   consciente de papel e o        
   uso equilibrado de         

   fotocópias.          

d) Biblioteca:  d-1) Criação de cartazes de - Exposição de textos   
   apresentação de livros  produzidos pelos alunos.    

- Revitalizar as atividades existentes na biblioteca.        
da biblioteca, através de            
acesso dos alunos a este d-2) Troca de vivências em       
espaço em aulas de  leitura pelos alunos.        
leitura e do empréstimo            
de livros.   d-3) Promover o         

   incremento da produção        
   textual, por meio de        
   programas desenvolvidos       
   pelo profissional da         
   biblioteca em parceria com       
   os professores de Língua        
   Portuguesa:          
   - Sarau literário         

   - Datas comemorativas.        

e) Serviço de Orientação, e-1) Realizar entrevista,        
Psicologia e Pedagogia- principalmente com os        
EEAA:   responsáveis dos alunos de       
- Intensificar as ações  6º anos, para se obter        
deste serviço junto aos  informações necessárias        
professores, alunos,  ao bom rendimento, bem        
famílias, direção em  como alcançar resultados       
acompanhamento diário satisfatórios e a         
das situações  aprendizagem.          

apresentadas.             

         

13. Promover o 13.1.   Solicitar abertura - Envio de documentação  Sempre que 
atendimento  integral do imediata de  carências na específica à CRE   necessário.  
aluno no turno em que CRE, visando o       
cursa.   atendimento integral no       

   turno,  para  se  evitar  a       
   interrupção   da       
   aprendizagem por período       

   muito longo.          
 
 
 

XIII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

Por ser uma proposta em movimento e não finda, será sempre discutida com todos os 
professores, funcionários e comunidade escolar para pensar, ver, rever, reestruturá-la visando 
o sucesso da aprendizagem do aluno. 
O acompanhamento e avaliação acontecerá em todas as reuniões periodicamente realizadas, 
nas conversas informais, nas coordenações, nos questionários de pesquisa por meio da 
apresentação gráfica dos resultados obtidos e análise da concretização de ações. 
A avaliação está prevista para a última semana de aula (01 a 05/07) durante a coordenação 
coletiva em forma de questionário entregue a todos para mapearmos as principais disfunções.  
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1. Responsabilidade: 
 

Direção / Equipe Técnica / Professores 
 

Definir a missão, os valores e os princípios para o trabalho a ser realizado.  
Analisar se as metas e objetivos do projeto político pedagógico estão sendo alcançados. 
Avaliar as mudanças do projeto e responder com agilidade e flexibilização. 
Planejar, definindo as estratégias de médios e longos prazos, para cumpri-las com eficácia 
Delegar responsabilidades e autoridade. 
Melhorar os métodos de motivação das pessoas. 
Conquistar o comprometimento de todos que participam do processo. 
Atuar como elemento de ligação. 
Fortalecer as pessoas, capacitando-as a identificar, resolver problemas e implementar 

soluções.  
Desenvolver suas próprias habilidades de liderança, de educadores e membros de equipes. 
Aprender a se autoadministrar e administrar os outros. 
Preparar-se para as mudanças e para a aceitação de novas ideias. 
Ter mente aberta e comportamento construtivo. 
Dar um bom exemplo; fazer exigências; dar reconhecimento; repreender sem desencorajar; 

receber críticas; delegar autoridade; responsabilidade; usar de bom humor; ser leal com os 
outros; discutir qualidade pessoal com os outros, estabelecer as mudanças necessárias. 
 

 

Conselho Escolar 
 

Fortalecer o Conselho da Escola para que possa promover seminários, assembleias, debates, 
encontros, etc., para contar com a participação de todos na elaboração, aprovação, 
acompanhamento e avaliação da proposta política, administrativa e pedagógica da escola. 
 

Interagir, dando o feedback necessário para o redesenho ou reforço das propostas, 
estruturando o projeto pedagógico da escola.  

Avaliar e celebrar os resultados. 
Prover recursos e participar da administração escolar. 
Incentivar e validar ações que promovam a interação de qualquer segmento. 

 

 

Alunos 
 

Trabalhar para seu autodesenvolvimento.  
Sugerir ações para projetos de felicidade ( projetos cujo tema seja de interesse dos jovens e 

intensifique o gosto por permanecer na escola, criando condições para a percepção da cultura 
e para o desenvolvimento humano objetivando o bem-estar individual e coletivo). e metas para 
garantir o sucesso da aprendizagem. 

Crescer em responsabilidade. 
Colaborar com os outros, aprender sempre mais e respeitar as diferenças. 
Formar "parcerias" com outros alunos para troca de conhecimento e elaboração de 

atividades. 
Praticar a qualidade de maneira persistente. 

 

 

Pais / Comunidade 
 

Interagir com todo o processo de ensino-aprendizagem.  
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Privilegiar o mundo circundante do(a) filho(a) sugerindo práticas pedagógicas para melhor 
aplicação do PPP.  

Ser presença constante na escola, dando o feedback do trabalho realizado na escola - 
incentivar a participação do(a) aluno(a) na vida escolar. 
 

XIV - Projetos 
 

1. Projetos Interdisciplinares  
1. 1. Jornal: O GAN na mídia 
Professor: Aldcésar Nascimento 
Disciplina: PI1 

 

1. Apresentação 
 

Este projeto apresenta-se como uma ferramenta que se propõe a promover o desenvolvimento 

dos alunos e alunas nas suas habilidades em leitura, interpretação de texto, produção de texto 

e ilustração.  
O trabalho com o tema “GAN na Mídia” propõe despertar nos alunos e alunas o gosto pela 

leitura e produção de texto, além de promover a descoberta e/ou promoção de talentos na arte 

da ilustração. O projeto pretende proporcionar aos alunos uma grande diversidade de 

experiências relacionadas a repertório de leitura e produção de artigos de opinião, para que 

possam ampliar suas experiências como forma de capacitá-los a produzir de forma 

independente, autônoma e crítica, textos jornalísticos informativos sobre os acontecimentos 

pedagógicos, culturais e esportivos da comunidade escolar. 

 

2. Justificativa 
 
Letramento é um dos eixos integradores do Currículo em Movimento do Distrito Federal. Cientes 

desse fato, do significado desse termo e das dificuldades apresentadas pelos discentes no domínio 

desse conhecimento, afirmamos a importância da implantação e desenvolvimento desse projeto 

como instrumento de promoção da aquisição desse conhecimento. 
 
3. Objetivos gerais 

 

Oportunizar aos alunos e alunas o desenvolvimento do seu nível de letramento levando-
os a superar suas dificuldades nas questões relacionadas à leitura, escrita, e interpretação/ 
compreensão/produção de textos, onde possam:  

Compreender a importância da leitura como na melhora da sua capacidade de 
aprender; 

Entender o ato de aquisição do conhecimento da linguagem e suas formas como 
importante facilitador e potencializador do seu processo de aprendizagem; 

Perceber a importância e a influência positiva das ações pedagógicas, culturais e 
esportivas da escola, a partir da sua realidade social; 

Adotar, por meio de atitudes cotidianas, o respeito por essas ações a partir de uma 
prática social e uma postura crítica. 
 
4. Objetivos específicos: 
 

Promover e incentivar a prática da leitura;  
Promover e incentivar a capacidade de produção de texto;  
Promover e incentivar a prática de interpretação de texto;  
 
 

 

53 



 
 

|62 

 

Oportunizar e promover momentos que potencializem as relações interpessoais;  
Oportunizar o surgimento de talentos na arte da ilustração. 
 

5. Conteúdo:  
Língua Portuguesa  
Relatos orais de acontecimentos do cotidiano;  
Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens;  
Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.);  
Recados orais, opinião e comentário;  

Debates: espontâneo, temático, intencional e planejado (escuta organizada 
e apresentação de argumentos, opiniões e comentários); 
Entrevistas;  

Planejamento e produção de textos orais: telejornal, notícias, textos de 
campanhas publicitárias;  

Relatos de acontecimentos, histórias e experiências vividas a partir de 
anotações prévias; 
Criação de manchetes para notícias;  

Estratégia de produção: planejamento de textos informativos, argumentativos 
e apreciativos (propaganda, artigo publicitário); 
Produção e edição de textos publicitários;  
Humor em diversos gêneros;  
Mistério e suspense em diversos gêneros;  
Construção de textos de humor;  
Construção de textos de mistério e suspense;  
Identificação de características e produção de charges, anedotas. 
 

 

6. Referências bibliográficas 
 

 

- Ana Paula de Araújo, Textos Jornalísticos. Disponível em 

https://www.infoescola.com/redacao/textos-jornalisticos/ - Acesso em 28 de fevereiro de 2019. 
 
- Ana Paula de Araújo, Tipos de Narradores. Disponível em 

http://www.infoescola.com/redacao/tipos-de-narrador/ - Acesso em 28 de fevereiro de 2019. 
 
- DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento  

da Educação Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília, 2014. 
 
- Luana Castro, Tipos Textuais. Disponível em https://escolakids.uol.com.br/portugues/tipos-

textuais.htm - Acesso em 28 de fevereiro de 2019. 
 
- Visita aos sítios: https://www.jornalescolar.org.br/ 

https://novaescola.org.br/conteudo/3527/album-passo-a-passo-de-um-jornal-

escolar 
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1.2. PROJETO: Água é Vida  
PROFESSOR : Udson Rezende da Silva 
Disciplina: Ciências/PI1 
6° anos A, B, C, D 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O projeto referente ao Tema : “Meio Ambiente Água é vida” visa ajudar os professores e 

alunos no trabalho de conscientização da população em relação à cultura de preservação da 

água, mostrando suas múltiplas formas de uso, os ciclos da mesma, sua importância para a 

vida e para a história dos povos. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O trabalho com o tema “Meio Ambiente Água é vida” que se propõe aqui, deverá 

apresentar para as crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo 

atual vem enfrentando com relação à falta de água. O projeto deve ser desenvolvido visando 

proporcionar aos alunos uma grande diversidade de experiências, com participação ativa, para 

que possam ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e 

assumir de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e 

conservação. 
 
 
 

OBJETIVOS GERAIS OU COMPETÊNCIAS  
Demonstrar aos alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais dos problemas que 

a falta de água, onde possam: 
 

Perceber as interferências negativas e positivas que o homem pode fazer na natureza, 

a partir de sua realidade social;  
Reconhecer que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e saneamento 

básico, à qualidade do ar e do espaço;  
Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a partir de 

uma postura crítica;  
Levar os alunos a entenderem que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem 

da preservação da água e de seus ciclos;  
Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, etc. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OU HABILIDADES 
 

Conversar com os alunos sobre a importância da água para o nosso organismo e 

o meio em que vivemos; 
 

Pesquisa em sala de aula sobre o tema, de materiais levados pelos 

alunos, pesquisados em casa, e análise dos mesmos; 
 

Trabalhar com a música “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, onde as crianças 

irão elaborar cartazes em grupo retratando o que entenderam da mesma; 
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Trabalhar com experiências concretas, mostrando a importância da água para 

nossa vida, para as plantações, bem como os estados físicos da mesma. 
 
 

 

METODOLOGIA 
 

Será realizada com os alunos uma pesquisa expositiva dialogada, onde será abordado 

o tema para o alcance dos objetivos acima relacionados. Alguns trabalhos como cartazes, 

trabalhos em sala também serão abordados para engajamento dos alunos ao tema 
 

.  
CRONOGRAMA PÚBLICO ALVO 
 

Primeiramente os alunos atingindo familiares e integrantes da família . 
 

 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação dos alunos será feita mediante a participação em sala com trabalhos, 

e apresentações dos projetos desenvolvidos em sala. 

 
 
CULMINÂNCIA 
 

Espera-se que, ao término do projeto, os alunos estejam conscientes da importância da 

água tanto para a vida animal como para a vegetal, que saibam utilizá-la sem desperdício e 

sem poluí-la, levando para seu meio social todos esses aprendizados. 
 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Dia-a-dia do Professor, vol. 2 – Gerusa Rodrigues Pinto e Francês Rodrigues 
Pinto, Parâmetros Curriculares Nacionais, vol. 9 

Meio Ambiente e Saúde,  
Projetos Pedagógicos 3º Milênio – Miriam Cristina Cazante de 
Carvalho. Site https://www.caesb.df.gov.br/  

Site http://www3.ana.gov.br/  
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1.3. Direitos humanos e o combate às desigualdades que costumam marcar a sociedade.  
Professor: Rafael Alhadef Maia 
Disciplina:PI1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA: Direitos humanos e o combate as desigualdades que costumam marcar 

a sociedade. 
 
 

SUBTEMAS: Portadores de necessidades especiais, feminicídio, poluição do meio-

ambiente, preconceito racial, xenofobia, Diversidade cultural, Respeito, Convívio, 

Inclusão. 
 
 

PÚBLICO-ALVO: Alunos de 9
0
 ano 

 

 

1 - APRESENTAÇÃO 
 

O projeto Direitos humanos e Pluralidade Cultural busca desenvolver no ambiente 

escolar um bom convívio entre os alunos com estratégias que assegurem a 

colaboração e o respeito, criando condições favoráveis à discussão de temas com 

rodas de conversas, leituras, textos, pesquisa, vídeos. A importância do projeto 

interdisciplinar é promover no estudante uma visão crítica sobre a globalização 

tornando o espaço escolar um ambiente humanizado e colaborativo. 
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2 - JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto vem complementar as atividades pedagógicas na medida em que cria 

possibilidades de escuta dos alunos acerca de suas vivências. O processo de 

aprendizado se dará a partir de temas relacionados a convivências em sociedade com 

a leitura de textos trazidos para discussão em sala de aula. O critério de avaliação de 

desempenho dos alunos se fará de maneiras diferenciadas com falas, escrita, leitura, 

interpretação, apresentação dos temas trabalhados. 
 

 

3 - OBJETIVO GERAL 
 

Sensibilizar os alunos a respeito das diferenças culturais com a promoção de hábitos, 

costumes favoráveis a boa convivência no ambiente escolar. 
 
 

4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Promover a contextualização do papel do Brasil na globalização bem como das 

práticas cotidianas nas temáticas do bimestre por meio de textos, pesquisa e 

debates em sala de aula.  
Contribuir para o hábito da leitura orientada e interpretação das informações 

trazidas por meio de revistas, artigos, vídeos. 
 
 

5 - METODOLOGIA 
 

Aulas expositivas com a abordagem de textos, leitura, vídeos, filmes, debates; 

Elaboração de cartazes; Realização de atividades individuais e em grupo. 
 
 

6 - AVALIAÇÃO 
 

Observação da atuação do aluno nas atividades propostas e mudanças de atitudes 

com ênfase na participação e no interesse do aluno na realização dos trabalhos e na 

forma como vai estabelecendo suas atitudes nas relações com os outros no ambiente 

escolar. 
 
 

7- CRONOGRAMA 
 

O projeto está previsto para ser realizado durante todo o ano letivo de 2019. 
 

 

8 - CULMINÂNCIA 
 

Exposição e apresentações das atividades propostas serão de diversas formas com 

confecção de cartazes, produção de texto, mural, quadrinhos, poesia, música. 
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9- BIBLIOGRAFIA 
 

Hábitos e comportamentos nas diferentes gerações (Estudo). Disponível em: 

HTTPS://saudebusiness.com/noticias/habitos-e-comportamento-nas-diferentes-

geraçoes-estudo/. https://www.huffpostbrasil.com Acesso: 18/03/2019. 
 
 
 
 

 

1.4. Alimentação Saudável  
Professora: Franciele Barbosa C. Silva 
Disciplina: Educação Física/PI1 
 
TEMA: Influência da mídia no comportamento e hábitos alimentares. 
 

SUBTEMAS: Hábitos alimentares, mídia, má alimentação, imagem corporal, ditadura da 

beleza, distúrbios e transtornos alimentares. 
 
PÚBLICO-ALVO  
Alunos de 7º ano 
 
APRESENTAÇÃO 
 

O projeto tem o objetivo de desenvolver a conscientização dos alunos em relação à 
alimentação que consomem, ressaltando a importância da atividade física associada a uma 
dieta adequada para a fase de crescimento. Apresentando a negatividade do modelo padrão de 
beleza imposto pelos variados meios de comunicação e os problemas de saúde decorrentes 
dessa ditadura da beleza. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A necessidade de desenvolver hábitos alimentares saudáveis nos alunos e conscientizá-los da 
importância de uma boa alimentação balanceada e nutritiva para que tenham uma boa saúde e 
não sejam influenciados negativamente pelos meios de comunicação. 
 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 

- Sensibilizar os alunos a respeito das diferenças culturais em relação à alimentação, 

reforçando a promoção da saúde através de hábitos alimentares saudáveis. 
 
- Conscientizar da gravidade dos transtornos e distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. 
 
- Alertar para os riscos de desenvolver doenças do coração, diabetes e hipertensão. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Promover a conscientização de hábitos alimentares saudáveis rompendo com os conceitos 
de beleza e imagem corporal impostos pela mídia.  
- Contribuir para adoção de hábitos alimentares saudáveis dos alunos.  
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METODOLOGIA 
 

Aulas expositivas com debates a partir de textos e reportagens sobre o tema. Elaboração de 
cartazes com cardápios saudáveis pelos grupos e/ou duplas. Realização de uma refeição 
saudável pelos alunos no dia da finalização do trabalho. 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

Participação dos alunos nas variadas atividades propostas e na mudança comportamental do 
aluno. Observação no interesse do aluno na realização das atividades, na relação interpessoal 
e cooperação durante o processo do trabalho. 
 
 

CRONOGRAMA 
 

O projeto está previsto para ser realizado durante o ano letivo. 
 

 

CULMINÂNCIA 
 

Exposição e apresentações das atividades propostas serão de diversas formas com confecção 

de cartazes, produção de texto, mural, quadrinhos, poesia, música. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Repensando a Educação Física: Qualidade de Vida. Módulo 1. Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. (Bolsa Nacional do Livro) 
 
 

 

1.5. A Mídia na Escola  
Professora: Júlia Melo Schnorr 
Disciplina: História/PI1 

 

TEMA: A mídia na escola 
 

SUBTEMAS: Diversidade cultural, leitura da mídia, conhecimentos gerais, 

educomunicação e realidade brasileira. 
 

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes do 7
0
 ano. 

 

 

APRESENTAÇÃO  
O projeto “A mídia na escola” anseia trabalhar a leitura de jornais da mídia 
hegemônica, bem como de canais alternativos, que abordem questões sobre a 
realidade brasileira e conhecimentos gerais. A ideia é elaborar estratégias para que os 
estudantes se informem e embasem seus argumentos, respeitando sempre a 
diversidade cultural e os direitos humanos. A justificativa é utilizar a tecnologia para 
promover a educomunicação, ou seja, compreender como uma notícia é feita e  
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realizar uma leitura sobre a realidade em que vivemos, especialmente com temáticas 
que sejam de importância para a vida dos estudantes. A partir desse instante, o jovem 
produz comunicação. O objetivo principal é formar jovens conhecedores da realidade 
de sua cidade e do seu país e que apresentem propostas de modificação ou de 
melhora social. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Vivemos em uma sociedade em que os jovens estão distantes, por vezes, da leitura 
cotidiana de questões que afetam a realidade brasileira. Além disso, esse jovem limita 
a sua produção tecnológica ao entretenimento. Educomunicar é agir para a criação de 
ambientes democráticos em espaços educativos. Além de ler a mídia, tornando-se 
receptor de produtos midiáticos, os jovens podem e devem ser orientados para 
produzir comunicação, tornando-a um direito, o direito de comunicar. 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer a realidade de Brasília e do seu Entorno e do Brasil tornando-se partícipe 

das questões da sociedade através da leitura da mídia. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Desnaturalizar a mídia impressa e televisiva, trabalhando a forma como ela 
aborda o conteúdo.  
Contribuir para a formação crítica do estudante, sempre atentos aos direitos 
humanos.  
Promover o momento de respeito e escuta à opinião alheia, contrária ou não à 
sua. 

Entender a comunicação como um direito, o direito de produção. 
 

 

METODOLOGIA 
 

Análise conjunta de textos jornalísticos e leitura individual. Debates sobre as temáticas 

apresentadas que tenham relevância para a vida dos estudantes. 
 

AVALIAÇÃO 
 

Análise da atuação do estudante nas atividades propostas e interesse do estudante 

em compreender a realidade brasileira por meio da mídia. 
 

 

CRONOGRAMA 
 

O projeto está previsto para ser realizado durante todo o ano letivo de 2019.  
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CULMINÂNCIA 
 

Exposição, produção de textos e fotografias, tabelas comparativas e elaboração de 

notícias e vídeos. 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

FABIANOVICZ, Ana. A educomunicação na socioeducação. 

http://www.esedh.pr.gov.br/modules/inscrit_ quest/uploads/8/11032016200337_SOCIO 

EDUCACAO_E_EDUCOMUNICACAO.pdf. Acesso: 17 de março de 2019. 
 
 
 
 
 

1.6. JOGOS NO ENSINO DA ARTE  
Professora: Célia Rossi 
Disciplina: Artes/PI2 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Este projeto possibilita trabalhar o ensino e a aprendizagem de arte por meio de jogos 

pedagógicos, utilizando a metodologia da Ana Mae Barbosa, a Metodologia Triangular, em sala 

de aula. Será utilizado o tripé da metodologia citada: (contextualizar, apreciar e praticar). 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

É sabido que o lúdico potencializa o ensino e a aprendizagem dos alunos. Nessa perspectiva, 

os jogos proporcionarão um melhor desempenho no conhecimento, na criatividade do fazer 

artístico para que os alunos tenham êxito com os temas estudados. Dessa forma, o lúdico, por 

meio de jogos, possibilitará uma maior interação nos laços de respeito, coletividade e 

criatividade, em sala, no ensino e aprendizagem da arte, estimulando os mesmos a pensar 

como cidadãos críticos e criativos. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Estimular o ensino e a aprendizagem do fazer artístico por meio de jogos. 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

1) Estimular o fazer artístico por meio de jogos pedagógicos;  
2) Proporcionar a identificação de obras de arte por meio de jogos pedagógicos;  
3) Estimular o olhar estético sobre as obras de arte estudadas a partir dos jogos pedagógicos.  
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METODOLOGIA 
 

Abordagem TRIANGULAR de Ana Mae Barbosa. 
 
 

 

METODOLOGIA/DESENVOLVIMENTO (PROCEDIMENTOS) 
 

1) Trabalhar com jogos temáticos: jogo de memória, dominó, jogo de tabuleiro, jogo de 

argola, quebra-cabeça, jogo da onça (tipo jogo de dama), e outros, com os temas estudados. 

2) Pedir aos alunos a adaptarem jogos a partir de sua realidade para o ensino e a 

aprendizagem de artes. 

 
 
PÚBLICO-ALVO  
Alunos de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental (anos finais). 
 
 

 

CRONOGRAMA  
1º SEMESTRE – Elaboração dos materiais (jogos pedagógicos) pela professora.  
2º SEMESTRE – Aplicação dos jogos. Mostra pedagógica. AVALIAÇÃO: Os alunos serão 

avaliados a cada jogo, de forma individual e/ou coletiva, segundo a sua participação, interesse, 

assiduidade e criatividade. 
 
 

CULMINÂNCIA 
 

Mostra pedagógica de arte para a escola. 
 
 
 
 
 
REFERENCIAL TEÓRICO: 
 

- BARBOSA, Ana Mae; CUNHA, Fernanda Pereira da. (orgs). abordagem triangular no ensino 

das artes e culturas visuais. – São Paulo:Cortez, 2010 

 
 
 

 

1.7. Projeto Vivenciando a Teoria  
Professora: Maria Sílvia Bertazi Viana 
Disciplina: Artes/PI2 
 

 

APRESENTAÇÃO  
Este projeto propõe a realização prática de atividades artísticas relacionadas ao conteúdo 
dado, a fim de que os alunos vivenciem na prática as características daquele período artístico.  
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JUSTIFICATIVA  
A necessidade de fazer mais atividades práticas vivenciando as características dos períodos 
artísticos, aliando a teoria com a prática. 
 
 

OBJETIVO GERAL  
Incentivar a prática artística com trabalhos diversificados para que os alunos vivenciem as 
teorias. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Conscientizar a importância dos períodos artísticos ocorridos na História da Arte. 
- Despertar o interesse pela prática do fazer artístico de formas e com materiais diversificados. 
- Valorizar os períodos artísticos apresentados em sala. 
- Identificar as características de cada período artístico aplicando a teoria à prática. 
 

 

METODOLOGIA  
- Atividades de desenho, colagem, recortes, esculturas, criação de formas e diversas práticas 
relacionadas às Artes Visuais. 
- Pesquisas relacionadas aos períodos artísticos ou práticas vivenciadas. 
 

 

CRONOGRAMA  
Durante todo o ano letivo 
 

 

AVALIAÇÃO: Apresentação dos trabalhos realizados. 
 
 
 
 

1.8. Projeto de leitura, interpretação e produção de textos.  
Professora: Albertina N. A. M. Atayde 
Disciplina: PI 3 – Leitura, interpretação e produção de textos. 
 

PÚBLICO ALVO  
Alunos de 8º e 9º anos 
 

TEMA: (Atualidades – variando conforme contextos vividos) 
 

 

APRESENTAÇÃO  
O Projeto a seguir refere-se a um projeto a ser executado no Centro de Ensino Fundamental – 

GAN, durante as aulas de PI (Leitura e Interpretação). 
 
O Centro de Ensino Fundamental – GAN situa-se na quadra 603 Norte. É uma instituição 

pública de ensino fundamental, e conta com aproximadamente 500 alunos distribuídos nos 

turnos matutino e vespertino, e cerca de 40 professores. 
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JUSTIFICATIVA 
 

As grandes transformações pelas quais passou a sociedade moderna brasileira nas últimas 

décadas exigiram que a educação também se modificasse. Vem se tornando cada vez mais 

necessário intensificar as reflexões acerca do fazer pedagógico, uma que vivemos num mundo 

continuamente movido pela imagem e pela agilidade na comunicação. A escola, por sua vez, 

exerce um papel essencial no intuito de inserir os nossos alunos neste contexto, sem deixar de 

lado a reflexão, o diálogo, a criatividade e a compreensão desse mundo fazendo uso do senso 

crítico, visando sempre despertar no corpo discente a autonomia. 
 

 

OBJETIVOS GERAIS 
 

Estimular os alunos a desenvolverem o prazer da leitura de jornais, revistas e afins, 

além de assistirem a telejornais. Deste modo, o objetivo é inseri-los em um mundo 

globalizado.  
Oportunizar reforço do conteúdo trabalhado em Língua Inglesa, conforme as 

necessidades dos alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Selecionar notícias/assuntos da 

semana; Fazer colagem nos cadernos; 

Montar murais;  
Apresentar, por escrito, sua opinião/análise sobre a notícia escolhida; 

Apresentar, em sala de aula, seus comentários para a turma; 
 

Selecionar dúvidas pontuais de Língua Inglesa para esclarecimento e treino. 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

Parceria *  
Aulas expositivas pelos alunos e pela professora; 

Debates; 

Dramatizações;  
Produção de textos;  
Elaboração de cartazes;  
Realização de atividades individuais e em grupo. 

 

* PARCERIA 
 

 A definir: (professores de 8º e 9º anos)
 
 

 

AVALIAÇÃO  
Participação em sala de aula (contribuições orais e escritas), elaboração e apresentação de 

atividades propostas. A pontuação é de 10,0 pontos integrados à matéria de Língua Inglesa. 
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CRONOGRAMA 
 

O projeto está previsto para ser realizado ao longo do ano letivo de 2019, com exposição de 

trabalhos ao final de cada bimestre. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Brown, H. Douglas (2007). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language 

Pedagogy (3rd ed.). San Francisco State University. Pearson Longman. 

 
 

 

1.9. Projeto: Pluralidade Cultural  
Professora: Viviane Barros Oliveira 
Disciplina: Geografia/PI3 
 

 

TEMA: Pluralidade Cultural 
 

 

SUBTEMAS: Diversidade cultural, Respeito, Hábitos, Costumes, Convívio, Inclusão. 
 

 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos de 6
0
 ano. 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O projeto Pluralidade Cultural busca desenvolver, no ambiente escolar, um bom 

convívio entre os alunos com estratégias que assegurem a colaboração e o respeito, 

criando condições favoráveis à discussão de temas com rodas de conversas, leituras, 

textos, pesquisa, vídeos. A importância do projeto interdisciplinar é promover no aluno 

mudanças capazes de contribuir para as transformações necessárias á construção de 

um ambiente escolar harmonioso e colaborativo. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 
Este projeto vem complementar as atividades pedagógicas na medida em que cria 

possibilidades de escuta dos alunos acerca de suas vivências. O processo de 

aprendizado se dará a partir de temas relacionados a convivências em sociedade com 

a leitura de textos trazidos para discussão em sala de aula. O critério de avaliação de 

desempenho dos alunos se fará de maneiras diferenciadas com falas, escrita, leitura, 

interpretação, apresentação dos temas trabalhados. 
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OBJETIVO GERAL 
 

Sensibilizar os alunos a respeito das diferenças culturais com a promoção de hábitos, 

costumes favoráveis à boa convivência no ambiente escolar. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Promover a contextualização das práticas cotidianas nas temáticas do bimestre 

por meio de textos, pesquisa e debates em sala de aula. 
 

Contribuir para o hábito da leitura orientada e interpretação das informações 

trazidas por meio de revistas, artigos, vídeos. 

 

METODOLOGIA 
 
Aulas expositivas com a abordagem de textos, leitura, vídeos, filmes, debates; 

Elaboração de cartazes; Realização de atividades individuais e em grupo; Passeios 

pedagógicos. 
 
 

AVALIAÇÃO 
 
Observação da atuação do aluno nas atividades propostas e mudanças de atitudes 

com ênfase na participação e no interesse do aluno na realização dos trabalhos e na 

forma como vai estabelecendo suas atitudes nas relações com os outros no ambiente 

escolar. 
 

 

CRONOGRAMA 
 
O projeto está previsto para ser realizado durante todo o ano letivo de 2019. 
 

 

CULMINÂNCIA 
 
Exposição e apresentações das atividades propostas serão de diversas formas com 

confecção de cartazes, produção de texto, mural, quadrinhos, poesia, música. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Hábitos e comportamentos nas diferentes gerações (Estudo). Disponível em: 

HTTPS://saudebusiness.com/noticias/habitos-e-comportamento-nas-diferentes-

geraçoes-estudo/. Acesso: 06/02/2019. 
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1.10. PROJETO: A CAPOEIRA NA ESCOLA  
Professor: José Valentim Viana Cordeiro 
Disciplina: História/PI1 
 
 

 

APRESENTAÇÃO  
O projeto visa apresentar uma proposta de implantação da 
Capoeira como atividade desportiva e educativa, dentro da 
disciplina PI (1), visto que a Capoeira é uma manifestação 
popular, rica de movimentos, de cultura e bastante usada 
e difundida na sociedade. 

 

 

JUSTIFICATIVA A Capoeira é uma excelente atividade física e de uma  
riqueza sem precedentes para ajudar a formação integral 
do aluno. Ela atua de maneira direta e indireta sobre todos 
os aspectos cognitivo, afetivo e motor. A sua riqueza está 
nas várias formas de ser contemplada na escola, onde o 
aluno, através de sua prática ordenada, poderá assimilá-la 
e atuar nas linhas com as quais se identifica. 

 

OBJETIVOS GERAIS Entender a importância da capoeira para a definição da  
identidade cultural brasileira. 

 

METODOLOGIA É importante frisar que a aprendizagem da Capoeira não  
terá tão somente num aspecto técnico de aprender 
determinada forma de luta ou esporte; o ensino dos golpes 
e sequências deverá ser acompanhado da transmissão de 
todos os elementos que envolvem a sua cultura, história, 
origem  e  evolução,  ao  tempo  em  que  estimulará  a 
pesquisa, debate e discussão, para que o educando tenha 
uma participação efetiva no contexto da Capoeira como 
um todo. 

 

 

CRONOGRAMA 1ºBIMESTRE: A capoeira como luta, esporte e arte.  
2°BIMESTRE: A Capoeira como dança e folclore. 
3°BIMESTRE: A Capoeira como lazer e educação. 
4°BIMESTRE: A Capoeira como filosofia de vida e 
patrimônio imaterial da cultura brasileira. 

 

 

AVALIAÇÃO Testes práticos e seminários 
 

 

CULMINÂNCIA Os resultados esperados ao final dos 4 bimestres  
consistem em fazer com que os alunos compreendam o 
universo da capoeira e seus desdobramentos, através da 
realização de uma roda de capoeira tradicional. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO TREINAMENTO desportivo 1. Ministério da educação e  
cultura. Departamento de Educação Física e desportos.  
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Brasília, 1978. BURGÊS, Mestre. O estudo da capoeira. 
CURITIBA. Edição do autor, 1987. MOURA. Jair. 
Capoeiragem; Arte e malandragem. Caderno de Cultura, 
n°2, Salvador, prefeitura municipal, 1980. 

 
 
 

 

2. PROJETOS INDIVIDUAIS 
 

2. 1. PROJETO FORMANDO CAMPEÕES NOS RINGUES E NA VIDA 

O aprendizado da arte marcial como instrumento de inclusão 

social. Orientador Educacional: Luciano Pinheiro de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

O presente trabalho tem como principal finalidade ser um instrumento para contribuir para a 
melhoria do processo de ensino e aprendizagem na Instituição de Ensino CEF GAN na quadra 
604 norte na cidade de Brasília. 
A ideia de sociedade pressupõe um contexto de relações humanas no qual ocorre a 
interdependência entre todos e cada um de seus componentes, que subsiste tanto pelo caráter 
unitário das funções que cada membro desempenha como pela interiorização das normas de 
comportamento e valores culturais dominantes em cada comunidade. Assim, por ser um 
contexto formado por relações humanas, os conflitos são algo que ocorrem no dia a dia. E na 
maioria das vezes as pessoas não conseguem resolver os embates de maneira urbana. Tais 
situações poderiam ser solucionados se as partes pudessem respeitar a opinião do outro e, 
desta forma, chegar a um denominador comum.  
Os participantes das artes marciais, quando direcionados por profissionais qualificados, 
conseguem desenvolver a cultura da não violência. Ademais, inúmeros benefícios para a saúde 
são observados com a prática.  
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Por fim, o projeto pretende desenvolver a autoestima de seus praticantes, o respeito ao 
próximo, a melhoria da qualidade de vida e a inclusão dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

1- Benefício da prática de Artes Marciais na Escola 
 

Em um mundo globalizado, grande parte desses jovens esquecem de realizar atividades 
coletivas, e acabam se isolando em frente de seus computadores, esquecendo os valores 
sociais conquistados nas relações com os outros que nos cercam e que são de suma 
importância. As artes marciais, se aplicadas de forma lúdica, facilitam o aprendizado escolar. O 
aprendizado das artes marciais desenvolve nos alunos a sua capacidade nos planos 
psicomotor, afetivo e cognitivo, oferecendo aos seus praticantes, em especial os que se 
encontram em fase escolar, uma maior assimilação das demais disciplinas ministradas nas 
escolas e, com isso, ocasiona um melhor rendimento escolar e o processo de ensino e 
aprendizagem se torna mais prazeroso. 
A escola, na visão dos estudantes, é um local enfadonho, penoso por não possuir algo que os 
motive, devido a isso o desinteresse dos alunos aumenta, refletindo na evasão escolar, algo 
que preocupa não só os pais e responsáveis como todos os profissionais da educação. A 
prática da arte marcial, nesse contexto, surge como instrumento mediador juntamente com as 
outras áreas do conhecimento para amenizar não só a evasão escolar, como também, de 
perpetuar a cultura da paz entre seus praticantes. Como as aulas são bastante ativas, exigem 
do aluno movimentação constante. Assim, melhora o condicionamento físico, a saúde 
cardiovascular, a força, o equilíbrio, a flexibilidade. Outro importante benefício é na perda do 
peso e na melhora da saúde mental, levando o seu praticante a sentir mais confiante, elevando 
a autoestima controlando a ansiedade, estresse e a agitação.  
O ensino das artes marciais auxiliará no desenvolvimento escolar não só no aprendizado 
sistematizado como também para a vida e ajudando nos processos socioeducativos.  
Por fim, o ensino da luta visa desenvolver o ser humano em todas as suas dimensões. O 
trabalho multidisciplinar mediará no processo de ensino e aprendizagem, para que o ambiente 
escolar seja visto pelos alunos como um lugar prazeroso e não como um local maçante. 
 

 

2- Violências nas Escolas  
A escola, como qualquer ambiente social, possui inúmeros conflitos e a maneira de trabalhar 
esta problemática requer um olhar mais profundo, casos de violência nas escolas são 
acontecimentos frequentes. Os sistemas educacionais, juntamente com outros órgãos, 
investigam maneiras de amenizar a problemática pois os índices são alarmantes. Segundo o 
relatório da Secretaria de Estado de Educação – Revelando tramas, descobrindo segredos: 
Violência e Convivência nas escolas : 
 

"As dinâmicas no ambiente escolar são produtoras de diversas espécies de relações, ao 
mesmo tempo em que reproduzem e ressignificam interações que acontecem para além dos 
limites do colégio. Nesse âmbito está situada a enorme diversidade de relações que se dão 
neste espaço dos mais variados tipos, que se entrelaçam na conformação do ambiente 
escolar. Fazem parte desde relações de solidariedade e amizade até relações conflituosas; 
quando não bem trabalhadas podem ser transformar em situações de violência". ( 2009 .p 
276). 

 
 

Conflitos caracterizam algo existente na relações sociais que quando bem trabalhados e 
usando os mecanismos adequados tornam-se instrumentos para a boa convivência. A escola é 
uma instituição que pode ser para o aluno uma via de acesso ao exercício da cidadania, como  
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também, um instrumento de exclusão social. Na primeira visão, serve como mecanismo de 
ascensão social, onde a pessoa será preparada não só para o mundo do trabalho como para 
ser cidadão crítico e responsável por uma sociedade melhor. Na segunda, quando o aluno 
sofre alguma violência seja ela física, emocional ou psicológica não só o processo de ensino e 
aprendizagem sofre prejuízo como doenças relacionadas à saúde mental podem surgir, e 
doenças que afetam o lado psicológico trazem diversos problemas. Algumas escolas são 
historicamente mais violentas por vários fatores. Assim, segundo Miriam Abramovavay e Maria 
das Graças Rua: 
 

"É possível constatar, na literatura, que algumas escolas são historicamente violentas, 
outras, passam momentaneamente por tais situações (Debarbieux, 1999) . Esta visão exclui 
determinismos, mesmo em áreas caracterizadas por exclusões, o que assegura espaço 
para ações de prevenção e combate a violência. Assim, há violências que podem ser 
ocasionais; e há outras, mais permanentes, que dependem tanto de condições internas 
como externas as escolas." (Miriam Abramovavay e Maria das Graças Rua, 2004, p. 306). 

 
 
Neste contexto, observa-se que não é apenas o espaço físico onde se localiza a escola que 
será o determinante para ser um ambiente violento, pois em algumas escolas mesmo sendo 
rodeadas por locais considerados perigosos, a violência não adentrou os muros da instituição. 
As condições internas influenciam em muito o dia a dia do estabelecimento educacional, 
quando o ambiente estimula condições morais em que a atmosfera seja centrada no respeito e 
na amizade, isso contribui para a conservação do espaço público e a solução pacífica dos 
conflitos. A clientela das escolas públicas são pessoas de camadas populares, indivíduos em 
sua maioria oriundos das cidades administrativas e do entorno de Brasília, carregam valores de 
sua comunidade e que muitas vezes acreditam que a melhor maneira de resolver seus 
problemas é por meio da força. E o contexto da violência prejudica o cotidiano escolar e nas 
palavras de Miriam Abramovavay e Maria das Graças Rua: 
 

"Este contexto afeta os alunos que afirmam sentir medo e insegurança nas dependências da 
escola. O ensino também é prejudicado, já que, quando há tiroteio, o colégio é fechado e 
existe um clima de medo e incerteza." (Miriam Abramovavay e Maria das Graças Rua, 2004, 
p 318). 

 
As instituições de Brasília narram fatos que envolvem violência sejam físicas, emocionais ou 
psicológicas tanto envolvendo professores como alunos. Em alguns locais, armas de fogo e 
venda de drogas é algo corriqueiro que acabam afetando todo o bom andamento da escola. 
Depredações e pichações do bem público é na visão de muitos alunos algo normal, pois não 
são eles que pagam. A escola se torna um local de martírio e, por conseguinte, acentua a 
exclusão social. Sem se falar das gangues que disputam seus espaços, aterrorizando toda a 
comunidade escolar dentro e fora da escola. Em muitos casos tais problemas acabam 
ocasionando ocorrências graves e os principais atores são os alunos. Roubos, assaltos, 
homicídios, brigas podem acontecer a qualquer momento. Assim medidas contra a violência 
nas escolas devem ser tomadas, tais como: instalação de câmeras de circuito interno de TV, 
cercamento com muros altos ou grades de proteção, fiscalização maior de toda a comunidade 
escolar e canal de reclamação para que as autoridades competentes tomem as medidas 
cabíveis. Maior participação da família no dia a dia da escola, criação de redes de apoio, 
vigilância policial na escola e imediações e, por fim, medidas disciplinares orientadas para os 
alunos conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, a principal 
ferramenta para dirimir os conflitos é a utilização de meios que resolvam os conflitos de 
maneiras pacífica. Pais, responsáveis, professores, diretores, comunidade, alunos, 
administrativo devem estar interligados para que qualquer sinal de violência medidas sejam 
tomadas e, se necessário for, que os órgãos competentes sejam comunicados e os culpados 
sofram a devida punição.  
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O Projeto 
 

O projeto não será algo redentor, mas um instrumento mediador para que esses jovens, além 
de terem seu tempo ocupado, possam desenvolver hábitos saudáveis e o respeito com o 
próximo. O aprendizado da arte marcial traz para o seu praticante a cultura da paz e o respeito 
aos outros e a si. A luta marcial agrega valores aos seus praticantes, e combinado com um 
trabalho multidisciplinar poderá combater a evasão escolar e a violência escolar. O ensino da 
luta se manifesta como instrumento para amenizar tais fatores, pois desenvolve o autocontrole, 
autoestima a disciplina de seus praticantes, visando a valorização e o respeito aos direitos em 
todas as suas dimensões. A escola não deve ter como principal finalidade instruir o aluno para 
mundo do trabalho como também para o vestibular, deve estimular e incentivar para suas 
verdadeiras aptidões. A escola deve ser um espaço permanente de convívio social. E nas 
palavras de José Carlos Cipriano: 
 

"( ...) direção de aprendizagem, considerando o aluno como sujeito da aprendizagem. O que 
o professor tem a fazer é colocar o aluno em condições propícias para que, partindo das 
suas necessidades e estimulando os seus interesses, possa buscar por si mesmo 
conhecimentos e experiências. A ideia é a de que o aluno aprende melhor o que faz por si 
próprio. Não se trata apenas de aprender fazendo, no sentido de trabalho manual, ações de 
manipulação de objetos. Trata- se de colocar o aluno em situações em que seja mobilizada 
a sua atividade global e que se manifesta em atividade intelectual, atividade de criação, de 
expressão verbal, escrita plástica ou tipo." (Libâneo, José Carlos, 1994, pg 65) 

 
Contudo, para que aluno possa participar do projeto deverá estar devidamente matriculado na 
escola, ser frequente e ter média em todas as matérias. Além de participar de seminários com 
profissionais variados que trataram de temas diversos, pois não tendo os requisitos 
mencionados será afastado ou até mesmo desligado.  
Dessa maneira, o projeto será um instrumento mediador para que esses jovens além de 
acabarem com a ociosidade possam desenvolver hábitos saudáveis. 
 

 

A história da Arte Marcial 
 

A história da arte marcial começa com o desenvolvimento da civilização, quando as pessoas 
começam a acumular riquezas, elas começam a sentir a necessidade de serem protegidas, 
abrindo espaço para a profissionalização. A origem das artes marciais é cercada por muitas 
dúvidas e teorias diferentes.  
Como há poucos registros históricos, é difícil avaliar qual é o verdadeiro. Uma teoria, 
principalmente no Oriente, é que um monge indiano chamado Bodhidharma, saiu da Índia no 
séc. VI e veio para a China. Chegando a um mosteiro ensinou yoga e uma forma de luta 
rudimentar indiana, que mais tarde viraria uma forma de luta shaolin e se espalharia por toda a 
China. Porém, arqueólogos acharam registros em escavações que o kung fu existe na China 
há mais de 5.000 anos. 
O termo arte marcial também gera alguns desacordos históricos também. O termo teria se 
originado no ocidente, seria uma referência a artes da luta e da guerra, teria vindo do deus 
greco-romano Marte, o deus da guerra. Porém, o termo é oriental e refere-se à arte da guerra. 
Hoje em dia o termo é usado no Oriente e Ocidente para lutas com ou sem armas tradicionais. 
Bu-shi-do no Japão ou wu-shu na China são termos mais específicos para o combate, 
significam o “caminho do guerreiro”.  
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Objetivo geral 
 

- Estimular a prática das artes marciais em todo contexto educacional fazendo que a 
comunidade escolar desenvolva valores que estimulem o aparecimento de uma visão coletiva 
e crítica da realidade. 
 

 

Objetivos Específicos 
 

1-  Promover a valorização dos jovens, respeitando sua autonomia.  
2-  Estimular a resolução de pacífica dos conflitos. 
3- Promover debates e encontros com outros profissionais e discussões sobre 

problemas enfrentados por eles. 
4-  Estimular por meio da prática da arte marcial o respeito ao próximo e a si. 
5-  Estimular hábitos saudáveis. 
6- Estimular a palestras para os alunos sobre os problemas relacionados ao uso das 

drogas.  
7- Estimular os alunos a participarem de competições desde que estejam frequentes e 

tenham notas. 
 
 

Conclusão 
 

Algum tempo percebo que a questão da criminalidade entre jovens ocorrem devido a 
falta de espaços de lazer. A ociosidade ao meu ver é um dos principais males que cercam 
esses jovens. Percebo que a prática da arte marcial é um instrumento mediador para amenizar 
problemas relacionados a violência infanto-juvenil, pois a prática de um esporte de combate faz 
que o seu praticante tenha respeito com o próximo e a si mesmo. Além de que a arte marcial é 
uma ferramenta que os afastam do uso de drogas, pois arte marcial e drogas não se misturam. 
Também com o projeto, pretendo desenvolver a autoestima dos alunos os fazendo quebrar 
seus próprios limites além de proporcionar uma melhor qualidade de vida. Procuro por meio do 
projeto formando campões nos ringues e na vida contribuir para uma sociedade mais justa e 
ajudar esses jovens a terem melhores condições de vida os afastando da criminalidade, 
evitando a evasão escolar e desenvolvendo neles a responsabilidade social para que sejam 
cidadão críticos e responsáveis. 
 

 

2.2. Projeto Livros Abertos: Aqui Todos Contam!  
Equipe de Apoio à Aprendizagem 
 
 

1. Apresentação: 
 

O projeto 'Livros Abertos: Aqui Todos Contam' expressa em seu nome a essência de seu 
objetivo: que a obra literária se abre a múltiplos olhares, expressos pela voz ativa dos leitores 
em formação. Se toda obra se dirige a um leitor, esse leitor não se forma no vácuo. O 
mediador de leitura, por meio de intervenções que questionam, instigam e subvertem 
expectativas cristalizadas, leva os presentes, cada vez com mais autonomia, a assumirem 
atitudes e estratégias próprias da leitura crítica e da fruição estética, tanto dos textos, quanto 
das imagens.  
O direito à leitura não se garante apenas com o acesso a boas obras de literatura, que, embora 
seja condição necessária, não é suficiente para formar um leitor. O contato com livros e 
literatura deve ser envolto em um contexto de prazer e de afetividade desde os primeiros 
meses de vida, incluindo a brincadeira com as palavras, a musicalidade dos textos, a beleza  
 
 

 

73 



 
 

|82 

 

das imagens, o manuseio dos objetos -livros, dentre outros. Quando a criança é privada dessas 
primeiras experiências, muitas vezes, e entrada na escola não supre essa necessidade, posto 
que, frequentemente, associa imediatamente a leitura a atividades e tarefas escolares. Assim, 
o Projeto Livros Abertos procura resgatar esse momento e esse espaço, de leitura pela leitura e 
de prazer sem cobrança. No entanto, em um primeiro momento, nem sempre as crianças se 
apropriam desse momento, por terem sido privadas de experiências que as formassem como 
leitoras. Daí a importância das estratégias de mediação dialógica, utilizadas no âmbito do 
Projeto.  
O eixo do Projeto consiste em uma forma de mediação de leitura de obras literárias (incluindo 
álbuns ilustrados (picture-books), livros com ilustrações, romances infanto-juvenis, dentre 
outros), em que o mediador incentiva a participação, observa e ouve atentamente as 
expressões das crianças, e, a partir daí, lança novas intervenções que levem as crianças para 
além daquele ponto, desafiando-as em seu pensamento, rompendo com concepções 
cristalizadas, mediando a compreensão do texto, incentivando a leitura atenta das imagens e 
dos aspectos gráficos da obra e de suas relações com o texto, propiciando o diálogo imaginado 
com o(s) autor(es) e ilustrador(es), etc. Centrais a esse processo é a cuidadosa preparação do 
mediador, para que possa de fato mediar entre esses dois pontos. De um lado, a necessidade 
de apurar o ouvido e escutar de verdade as colocações da criança. Sem essa escuta atenta, é 
impossível envolvê-la e, de fato, fazer com que ela tenha a voz de um leitor cada vez mais 
sofisticado. De outro, a obra, que o mediador deve não apenas amar e conhecer, mas também 
analisar como mediador que é, com a consciência plena de que o ˜leitor implícito”, destinatário 
do autor da obra, só irá concretizar se na criança de carne e osso, que tem uma história, que 
tem uma presença que quer ser reconhecida. 
 
Metodologia: O mediador se prepara previamente, por meio da escolha justificada da obra a 
ser compartilhada e do planejamento de possíveis intervenções dialógicas que levem ao 
prazer, à fruição estética, ao pensamento crítico, à metalinguagem e à consciência das 
próprias respostas afetivas e cognitivas perante a obra. Todos os mediadores participam de 
pelo menos uma reunião semanal, com duração de duas horas, onde são discutidas questões 
relacionadas às obras literárias, às estratégias de mediação no contexto da leitura dialógica, à 
preparação do mediador, além de troca de recomendações de obras, demonstrações de leitura 
dialógica e discussão de aspectos como desenvolvimento afetivo e cognitivo, a interação texto-
leitor, tipos de obras literárias infantis e suas potencialidades para a mediação, etc. Os 
mediadores realizam encontros semanais com as crianças participantes do Projeto. Para 
permitir verdadeiramente o diálogo, as rodas de leitura são feitas com, no máximo, oito 
crianças de cada vez (geralmente entre quarto e seis). Os mediadores também realizam 
oficinas com a comunidade, em que compartilham e ampliam os saberes construídos.  

O projeto tem ainda: Prêmio da Revista Emília - Prêmio CAPES de Dissertação - 

Apoios da FAP DF - Várias publicações em periódicos nacionais e internacionais. 
 
2. Histórico: 
 

O Projeto Livros Abertos existe desde 2011, visando a divulgação do livro e da leitura e tendo 
como cerne o desenvolvimento de formas de mediação de leitura que propiciem o 
desenvolvimento de leitores engajados, críticos e autônomos. 
Embora seu início oficial tenha se dado em 2011, a ideia de criar espaços de verdadeiro 
diálogo com crianças ao redor do livro nasceu em 2010, com uma iniciativa que contou 
inicialmente com apenas duas mediadoras de leitura que contavam histórias em uma creche 
comunitária do Varjão – DF. Além do amor pela leitura, um ponto crucial para o nascimento 
dessa iniciativa foi a constatação da inexistência de ações contínuas de fomento à leitura em 
muitos contextos educacionais. Pesquisando-se a conjuntura, evidenciou-se a necessidade de 
projetos que produzissem conhecimento aplicado acerca de formas eficazes de mediação de 
leitura. Observou-se que apenas proporcionar o acesso às obras propiciava encontros 
eventuais com a literatura, mas, muitas vezes, não chegavam a despertar nos participantes 
processos que dessem a eles crescente autonomia na leitura.  
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Em 2011, o Projeto passou a acontecer na Escola Classe 415 Norte. Inicialmente como Projeto 
-Piloto, que atendeu a aproximadamente 150 crianças do Ensino Fundamental, hoje o Projeto 
cresceu e atende a cerca de 300 crianças/jovens/adolescentes anualmente, oferecendo 
encontros semanais de aproximadamente duas horas cada de leitura dialógica.  
O Projeto Livros Abertos é, desde 2011, um Projeto de Ação Continuada (PEAC) da 
Universidade de Brasília, ligado à Diretoria de Extensão. As práticas de mediação são 
discutidas intensamente em reuniões semanais com os mediadores e são aperfeiçoadas e 
articuladas com pesquisa aplicada. Os conhecimentos produzidos em conjunto com a equipe 
da escola são divulgados por meio de oficinas de capacitação, palestras, etc, dirigidas a pais, 
educadores de outras instituições, o que por sua vez gera novos tópicos de pesquisa e novas 
formas de atuação. 
 

3. Objetivos: 
 

Como principal objetivo, o projeto busca promover a formação de mediadores de leitura que 
realmente formem leitores autônomos, garantindo assim o acesso da criança à cidadania e à 
informação, lazer, arte e cultura. Aliado a esse objetivo está a conscientização de educadores, 
familiares e cuidadores acerca da importância da leitura compartilhada para a formação de 
leitores por meio de orientações práticas a respeito da leitura dialógica e seus benefícios.  
Dentro de cada frente de trabalho do projeto, entretanto, é possível observar objetivos 
específicos: 

(1) A atuação direta de estudantes de nível superior nas escolas fornece aos 
estudantes a oportunidade de participar de atividades de extensão da universidade permitindo 
uma melhor relação entre teoria e prática. O objetivo é formar profissionais conscientes da 
importância da leitura compartilhada e capacitá-los para realizar atividades de mediação de 
leitura que realmente resultem na formação de leitores autônomos;  

(2) As oficinas dirigidas à comunidade têm o objetivo de levar aos mediadores que 
já atuam, e àqueles que desejam atuar, novas possibilidades para a formação de leitores por 
meio das estratégias de mediação da leitura dialógica.  

(3) As pesquisas realizadas têm por objetivo o aprimoramento das técnicas de 
mediação, ao mesmo tempo em que permitem uma avaliação continuada das ações do Projeto;  

(4) Estratégias como as do blog do Projeto, o vídeo institucional, palestras e oficinas 
oferecidas à Comunidade, permitem a divulgação extensiva de um material de grande valor em 
termos educacionais, garantido o acesso de todos à capacitação para leitura dialógica e ainda 
fornecendo informações atuais das pesquisas realizadas. A partir de várias oficinas realizadas, 
o Projeto desenvolveu uma metodologia bastante eficiente de interação com o público, em que 
os participantes vivenciam, durante a oficina, os reais desafios enfrentados pelos mediadores 
em sua atividade. Busca-se, assim, evitar encontros em que o público assista passivamente a 
falas ou demonstrações, engajando a todos(as) em atividades práticas e discussões críticas 
acerca do trabalho do mediador. 
 
4. Justificativa: 
 

Os dados acerca da leitura no Brasil revelam, ainda, um quadro desolador e uma necessidade 
urgente de ações que realmente garantam o direito à leitura a todos. Por exemplo, dados do 
Instituto Pró-Livro (2012) revelaram uma diminuição no número de leitores em relação ao dado 
da edição anterior do estudo (2008), que já era assustadoramente baixo. Além disso, dados do 
PISA 2012 (OECD, 2013) mostraram que o desempenho em leitura dos estudantes brasileiros 
é baixo, encontrando-se abaixo da média geral e em 55º lugar, de 64 países investigados.  
No entanto, isso não se dá, por falta de livros nas escolas públicas. O Estado Brasileiro é um 
dos maiores compradores de livros do mundo, com 6,7 milhões de obras literárias adquiridas e 
distribuídas em 2013. No entanto, como apontado em recente matéria (Barrados na Escola - 
Carta Capital, 13 de abril de 2013), isso não se traduz em formação de leitores nem 
apropriação das obras pelos estudantes e educadores.  
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Assim, constata-se que um dos maiores problemas atualmente não é a falta de livros, e sim a 
formação de mediadores e a produção de conhecimento acerca de formas eficazes de 
mediação de leitura.  
Nesse sentido, a leitura dialógica, usada originalmente em um contexto de ampliação do 
vocabulário de crianças pequenas, tem-se mostrado um meio poderoso de ampliação e 
sofisticação de estratégias de leitura, incluindo dimensões de compreensão, expressão, 
enriquecimento de conhecimento de mundo, desenvolvimento emocional, leitura de imagens, 
dentre outros. Assim, o Projeto Livros Abertos, além de realizar mediação de leitura, produz 
conhecimento sobre como fazer a mediação. 
 

5. Abrangência e público-alvo: 
 

Participam do Projeto aproximadamente 300 crianças por ano. Elas têm de três e doze anos e 
provêm de diversas regiões administrativas do Distrito Federal . Embora a escola se encontre 
no Plano Piloto de Brasília, a predominância de estudantes provenientes de variadas regiões 
administrativas socioeconomicamente vulneráveis a torna um polo estratégico para a 
implementação de ações que garantam o direito à leitura por meio da formação verdadeira e 
consistente de leitores, por meio de ações contínuas e intensivas junto às crianças e aos 
educadores.  
Os mediadores de leitura formados no Projeto são estudantes extensionistas que provêm de 
diversos cursos de graduação da Universidade de Brasília (psicologia, pedagogia, letras, 
economia, serviço social, sociologia, artes cênicas, artes plásticas, dentre outros.). Desde o 
início do Projeto, já foram formados mais de quarenta mediadores. O Blog do Projeto serve 
como livre meio de expressão, em que os mediadores contam, de forma aberta e sem censura, 
suas experiências, tanto as bem-sucedidas, quanto as dificuldades e desafios enfrentados, 
servindo assim como um canal de expressão, troca e crescimento, tanto para os mediadores 
do Projeto, quanto para outros mediadores.  
O alcance à comunidade ampliada se dá por meio de oficinas e palestras abertas à 
comunidade, das redes sociais, do vídeo institucional e do blog do Projeto 
(www.livrosabertosaquitodoscontam.blogspot.com). Entre os planos de maior ampliação, 
incluídos neste Projeto, encontram-se (1) a elaboração (já iniciada) de um livro sobre Leitura 
Dialógica e seus benefícios, incluindo dicas dialógicas concretas para obras de qualidade 
presentes nos acervos das escolas; (2) Produção de um vídeo de capacitação, com 
demonstração das técnicas de leitura dialógica; (3) Realização de oficinas e palestras. 
 

 

6. Impactos socioculturais e econômicos: 
 

O alcance à comunidade ampliada se dá por meio de oficinas e palestras abertas à 
comunidade, das redes sociais, do vídeo institucional e do blog do Projeto. Atualmente está 
sendo elaborado um livro sobre a leitura dialógica e seus benefícios, dirigido a mediadores de 
leitura, com dicas concretas de mediação dialógica para diversas obras infantis e infanto-
juvenis. (https://www.youtube.com/watch?v=mMFhHV3PXG0 
(www.livrosabertosaquitodoscontam.blogspot.com  
O portfolio do Projeto lista palestras, oficinas, apresentações, destaques na mídia, dentre 
outros. 
 

 

7. Metas, etapas , atividades e cronograma de execução: 
 

Meta 1: elaboração e publicação on-line e, possivelmente, em versão impressa, de um livro 
sobre Leitura Dialógica, com duas partes:  

(a) Princípios terico-práticos da leitura dialógica 
(b) Dicas de leitura dialógicas para diversas obras de literatura infanto-juvenil de 

qualidade, disponíveis no Brasil.  
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Meta 2: Continuação e ampliação das rodas de leitura dialógica semanais, com uma 
modificação: por meio da aquisição de vários exemplares de uma obra (oito, que é o número 
máximo de crianças que participam, por vez, das rodas de leitura dialógica), buscar-se -á 
permitir que cada criança tenha em suas mãos um exemplar da obra sendo compartilhada e 
discutida.  
Meta 3: Realização de duas oficinas, oferecidas pelos mediadores do Projeto e dirigidas a 
mediadores em escolas e/ou bibliotecas públicas e espaços de leitura do DF.  
Meta 4: Elaboração de um vídeo de capacitação em leitura dialógica, dirigido a pais, 
educadores, bibliotecários e outros mediadores de leitura. 
 

 

Cronograma Meta 1 
 

Mês 1 – Definição da pauta de cada seção e capítulo do livro; e divisão da tarefa de pesquisa e 
de redação entre a equipe do Projeto.  
Meses 2 a 8 – Pesquisa e redação da primeira versão do texto. 
Meses 9 a 10 – Revisar, reescrever até chegar à versão final. 
Mês 11 – Revisão final e escolha de iconografia. Editoração do volume. 
Mês 12 – Publicação, distribuição e divulgação do livro, por meio da internet, imprensa e 
eventos. 
 
 

Cronograma Meta 2 
 

Meses 1 a 3 - Análise e escolha de obras existentes para a escolha de um leque de 30 obras 
que serão adquiridas, em número de oito exemplares de cada (número máximo de crianças 
que participam de cada grupo de leitura dialógica). A escolha será feita com base (1) nas 
experiências dos mediadores do Projeto, (2) análises e recomendações de especialistas em 
literatura infantil, disponíveis em periódicos e livros especializados. Meses 3 em diante: 
utilização das obras nas rodas de leitura dialógica. 
 
 

Cronograma Meta 3 
 

Meses 1 a 4 – Preparação do roteiro das oficinas e escolha do local do primeiro evento.  
Mês 5 – Divulgação e realização da primeira oficina. 
Meses 6 a 8 – Avaliação do resultado da primeira oficina e incorporação da experiência no 
roteiro para o segundo evento. 
Mês 9 - Divulgação e realização da segunda oficina. 
Meses 10 a 12 – Avaliação do resultado da oficina e registro da experiência e reflexão sobre os 
resultados. 
 
 

Cronograma Meta 4 
 

Meses 1 – Escolher e contratar equipe de produção do vídeo 

Meses 2 a 5 - Escrever o roteiro do vídeo e pré-produção. 
 
Meses 6 e 7 – Gravação  
Mês 8 – Edição do vídeo e postagem na internet 
Meses 9 a 12 – Divulgação e exibição do documentário. Tanto por meio das redes sociais 
como em eventos presenciais em escolas. 
Ocorrerá no decorrer do presente ano letivo em todas as turmas da escola, às segundas, 
quartas e quintas, utilizando o tempo de 45 minutos, em cada turma atendida nesses dias.  
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8. Equipe técnica: 
 

Coordenadora: Eileen Pfeiffer Flores - CPF 573251541-00  
Mediadores: 
 

1) Ana Cristina Rodrigues Mota - CPF 04375277190  
2) Andressa Priscilla Correia de Faria - CPF 02365799167 
3) Barbara de Souza Araujo - CPF 04244902180 
4) Camila Borges Albuquerque - CPF 01801745170 
5) Carolina Bueno Jube Machado - CPF 04464612105 
6) Ingrid Laisa Melo Matos - CPF 04149566135 
7) Jessica Mamede Costa Campos - CPF 05160455124 
8) João Bosco Pereira Feitosa - CPF 03648807161 
9) Kayla Maihery Lourenco Silva - CPF 01841188166 
10) Lara Leticia Pinto Barbosa - CPF 04356256166 
11) Lara Melo Matos - CPF 04149567107 
12) Luana Gomes Cruz Vaz - CPF 04050492180 
13) Lucas Moura Barros - CPF 03754665170 
14) Priscila Oliveira dos Santos - CPF 03024491163 
15) Raíssa Júnia Dourada - CPF 04182699556 
16) Ramiro Nicolodi Gomes - CPF 03780537109 
17) Raquel Freire Coelho - CPF 03693879109 
18) Sara da Silva Meneses - CPF 02410407102 
19) Sille Maciel - CPF 69889643120 
20) Thaisa Cristina de Oliveira - CPF 11406065650 
21) Thayse Cardoso Gomes - CPF 02070899144 
22) Thomaz Freire Offrede - CPF 04113368198 

 

Equipe de mediadores: Adriano - Camille - Caroline - Eduardo - Jucy - Leyny - Mariana 

- Rogéria 

 
 
 

2.3. PROJETO GINCANA CULTURAL E 

ESPORTIVA Equipe Técnica 
 

TEMA: Em cada ano e escolhido um tema contémplado nos temas transversais. 
 

 

APRESENTAÇÂO 
 

Esse projeto visa promover uma integração entre os alunos e professores em momentos 

que envolvem atividades culturais e esportivas de competição. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Incentivar o trabalho em grupo e a cooperação entre os alunos, como também a prática 

esportiva e valores de boa conduta e competição. 
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OBJETIVOS 
 

Promover a realização de atividades variadas relacionadas ao tema da gincana que 

promovem pesquisas e trabalho coletivo. 
 
 

METODOLOGIA 
 

É definido um tema que norteia todas as atividades da gincana. As atividades, ou tarefas, 
têm pontuações e regras previamente definidas pela equipe organizadora (direção e 
coordenação) e são entregues às turmas (ou equipes), para que elas as cumpram em 
determinados prazos.  
Cada turma tem um professor conselheiro (ou padrinho) que ajuda na organização das 
tarefas e compete junto com a turma. As tarefas podem ser entregues ao longo de 
determinado período ou na semana da gincana, quando são apresentadas as demais 
tarefas e tambem realizados os jogos esportivos. 

 

 

CULMINÂNCIA: É escolhida uma semana para realização da gincana. 
 

 

CRONOGRAMA: Uma vez ao ano. 
 
 

 

2.4. Projeto Horta: Cultivando Sabores e 

Valores Direção 
 

TEMA: Criação de Horta Escolar 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Este projeto propõe a criação de uma horta escolar, a fim de se complementar a merenda 
oferecida pela Secretaria de Educação e conscientizar sobre a adoção de uma prática 
alimentar saudável. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A necessidade de se estimular hábitos de alimentação saudável levou-nos a proporcionar o 
contato com a terra, através do plantio e colheita de hortaliças que enriqueceriam a 
merenda escolar. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Incentivar a prática de uma alimentação saudável livre de resíduos químicos e agrotóxicos. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Conscientizar sobre a necessidade do consumo de hortaliças na alimentação diária.  
- Despertar valores sociais como a participação, o senso de responsabilidade e 
cooperação e as relações interpessoais no trabalho coletivo e no manejo da terra.  
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- Valorização da merenda escolar pela utilização de produtos plantados, cultivados e 

colhidos pelos alunos. 
 

METODOLOGIA 
 

- Palestra sobre alimentação saudável e a importância nutricional das hortaliças.  
- Pesquisa: "O que comemos em casa?" 
- Produção de composto orgânico para adubação - Lixo coletado na cozinha da escola. 
- A limpeza, o preparo do terreno e a adubação. 
- Confecção dos canteiros. 
- A escolha de mudas e o plantio. 
- A rega diária - rodízio entre as turmas. 
- A colheita das hortaliças - rodízio entre as turmas. 

 
CRONOGRAMA: Todo o ano letivo com criterioso plano de rotação da terra. 

 

 

AVALIAÇÃO: Atuação dos alunos durante a execução do projeto. 
 

 

CULMINÂNCIA: Consumo dos produtos colhidos e enriquecimento da merenda escolar. 
 
 

 

2.5. Projeto: No Caminho dos Sonhos  
Orientadora Educacional: Rosane Nair Moreira Freitas 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto proposto para os alunos do 6º aos 9º anos do Centro de Ensino Fundamental 

GAN, visa por meio de vivências diárias e situações diversificadas refletir sobre o caminho 

que cada precisa trilhar para realizar suas conquistas pessoais e profissionais em cada 

grau da vida.  
Com tudo isso estimulando a todos a valorizar o seu HOJE e que do HOJE depende o seu 

AMANHÃ. 

Mostrando ao mesmo tempo, que encontrarão desafios no caminho, mas cada etapa 

vencida os levará ao amadurecimento em todos os sentidos. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

- Motivar nos alunos o gosto pelos estudos, pesquisa e inquietude no conhecimento, 

caminho para as buscas de cada um no campo pessoal; 

- Auxiliar, junto ao corpo docente a melhoria nos descritores não atingidos nas avaliações 

anteriores; 

- Auxiliar e despertar nos alunos a independência e incentivá-los a discutir, se posicionar 

com críticas responsáveis; 

- Sensibilizar os alunos com relação a conduta respeitosa, com todas as pessoas na 

escola; 

- Auxiliar a todos e com observações e realizar intervenções;  
- Observar com atenção os que necessitam de apoio e encaminhamentos.  
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OBJETIVOS GERAIS 
 

- Oportunizar a todos os alunos a participação e a discussão dos temas propostos, sempre 

levando para a prática diária; 

- Realizar ações em consonância com a Equipe da Escola, com vistas a melhoria da 

qualidade do ensino, com isso o sucesso do educando; 

- Buscar em todos os momentos o diálogo respeitoso;  
- Buscar parcerias com a comunidade escolar;  
- Intensificar a partilha e a busca de soluções de todas as situações, no âmbito escolar;  
- Focar nos valores e na ética, importantíssimos para construção de um mundo melhor.  

 

 

Projeto: “No caminho do sonho” 
 

Eixos Objetivos Ações Parcerias Público Cronograma Avaliação 
 Específicos Pedagógi-     

  cas     
       

1- Ações 
no Apresentar Organizar e Direção, Alunos - Na Coordenação Será feita com 
âmbito a proposta preparar o Coordenação, do 6º 

- Nos atendimentos 
os alunos e nas 

institucio- de trabalho ambiente Professores, ao 9º coordenações 
grupais e nal. à Direção e onde será Sala de anos. dos professores. 
individuais;  aos demais colocado Recursos,   

 membros em prática Educadores    

 
da Escola. 
 o Projeto. Sociais, SOE,    

 Contribuir  Pedagogas,    
 com desen-  Psicóloga e    
 volvimento  funcionários.    
 da cliente-      
 la, amplian-      
 do as possi-      
 bilidades      
 de desen-      
 volvimento      
 dos alunos      
 e auxilian-      
 do na      
 melhoria      
 dos      
 descritores      
 não atingi-      
 dos em      
 avaliações      

 
anteriores; 
      

 Promover      
 com o      
 Projeto a      
 melhoria      
 das ações      
 dos alunos,      
 no sentido       
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 vivenciar      
 em valores      
 propostos      
 no traba-      
 lho, contri-      
 buindo      
 com a dis-      
 ciplina e      
 mudanças      
 comporta-      
 mentais e      
 principal-      
 mente com      
 a melhoria      
 da aprendi-      
 zagem,      
 com foco      
 nos hábitos      
 de estudo;      
 Solicitar a      
 avaliação      
 da Propos-      
 ta de Tra-      
 balho, no      
 sentido de      
 retorno às      
 ações      
 estabeleci-      
 das;      
       
       

2-Ações Oportuni- Realizar Professores, Alunos Estabelecido na Será feita com 
junto ao zar aos atividades Soe, Direção, do 6º Coordenação os alunos 
Corpo Dis- alunos pedagógi- Sala de ao9º  oralmente, no 
cente. diferentes cas por Recursos e ano.  momento do 

 situações turma ou Coordenação   encontro  na 
 lúdicas, em    Coordenação 
 para que pequenos    dos professores. 
 possam grupos.     
 através da      
 convivên-      
 cia em      
 grupo      
 desenvol-      
 ver a soli-      
 dariedade,      
 coopera-      
 ção,      
 respeito,      
 autono-      
 mia,      
 sociabili-       
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dade e a  
aceitação 
do 
diferente; 

 Estimular 
atitudes de 
Respeito 
uns pelos 
outros, 
pelas 
dependên-
cias da 
Escola e 
pelo 
ambiente 
de sala de 
aula;

 Incentivar 
e ouvir os 
alunos 
exporem 
seus 
pontos de 
vista com 
clareza, 
usando 
vocabulá-
rio ade-
quado.

 Estimular 

nas 

crianças a 

convivên-

cia de 

grupo e de 

e trabalhos 

em grupo 

ou em 

duplas.
 Estimular a 

leitura e a 
escuta de 
histórias e 
pequenos 
textos, 
vídeos, 
onde os 
debates de 
idéias 
sirvam 
para 
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 conscienti-      
 zar e      
 experen-      
 ciar dife-      
 rentes      
 formas de      
 estudo.      
 Oferecer      
 atendi-      
 mento      
 individual      
 aos casos      
 que sejam      
 mais      
 graves e      
 fazer os      
 devidos      
 encaminha      
 mentos;      

       
3-Ações Integrar Reunião Professores,  Durante o ano Será feita 
junto ao ações com com os 

Coordenação, 
 letivo e nos durante o 

Corpo a colegas  horários processo e nos 
Docente Coordena- Professo- Psicóloga,  estabelecidos nos retornos dados 

 ção e res, Pedagogas,  acordos com a pelos 
 Direção Coordena- Sala de  professora de Professores e na 
 

Recursos, Pais 
 

 colaboran- ção,  Projeto. observação dos 
 do com responsá- ou   alunos. 
 processo veis, responsáveis e    

 de aprendi- sempre educandos;    
 zagem e que     
 mudanças necessário     
 comporta- 

Encontro 
    

 mentais     

 dos alunos grupal, com     
 e melhoria o tema     
 

envolvido 
    

 do     
 ambiente 

(valores) 
    

 escolar;     
      

 Participar      
 da      
 organiza-      
 ção dos      
 horários de      
 encontros,      
 com as      
 turmas;      
 Participa-      
 ção dos      
 professo-       
 
 
 

84 



 
 

|93 

 

 res,      
 sempre      
 que tiver      
 oportuni-      
 dade.      
 Prestar      
 atendimen-      
 to      
 individual,      
 se      
 necessário      
       

4- Ações Conversar Promover Pais ou Alunos Durante o ano Será solicitado 
junto às com os pais os Responsáveis, da letivo e nos dias aos Pais ou 
famílias ou ou encontros Alunos, Escola. estabelecidos em responsáveis os 
responsá- responsá- com os Professores e  Coordenação; devidos 
veis veis em alunos e Coordenação;   encaminhamen- 

 situações chama-    tos e também 

 pontuais; mento aos    um retorno de 
 Participar pais ou    atitudes, por 
 de responsá-    parte dos 
 reuniões veis em    alunos, 
 com a situações    observados 
 Equipe da pontuais,    pelos 
 Escola, na que exijam    responsáveis no 

 tomada de melhorias;    ambiente 
 decisões 

Atendimen 
   familiar. 

 pontuais;     

 Participar tos     
 da Reunião individuais,     
 de pais ou quando     

 responsá- necessário;     
 veis; 

Registro 
    

      

  dos     
  encontros     
  ou     
  Reuniões;     

  Preparação     
  do     
  ambiente     
  de     
  trabalho;     
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5- Ações Integração Estar Direção, Sala Profissio Sempre que Nas 
junto à com todos presente de Recursos, nais da necessário durante Coordenações e 
Rede Social os nas Pedagogas, escola. a aplicação do nos encontros 

 profissio- reuniões Psicóloga,  
Projeto. 

com pais ou 

 nais e que Coordenação,  responsáveis e 
 realizar os envolvam Paise/ouRes-   durante as 
 devidos os alunos ponsáveis,   reuniões de 
 encami- trabalha- Educadores   Equipe da 
 nhamentos dos; Sociais,   Escola. 
 . 

Sempre dar 
Professores e    

  alunos    
  

um retorno 
   

  (quando    

  do trabalho necessário).    

  realizado;     

  Comunicar     
  observa-     
  ções feitas     
  durante o     
  processo     
  de trabalho     
  e     
  andamento     
  do Projeto;     

  Chama-     
  mento às     
  famílias ou     
  responsá-     
  veis,     
  sempre     
  que     
  necessário;     

  Ter sempre     
  dados     
  atualizados     
  de     
  melhoria e     
  de     
  dificulda-     
  des, que     
  interfiram     
  no anda-     
  mento do     
  Projeto,     
  para fazer     
  reajustes     
  necessários      
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na sua  
aplicabili- 
dade;  

 
 
 
 
 
 
 

 

2.6. PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO ESPECIAL 

Professora Cornélia Márcia Magalhães 
 

APRESENTAÇÃO 
 

No Centro de Ensino Fundamental GAN, foi iniciado o trabalho pedagógico em sala 
especial para atendimento de crianças com condutas típicas no ano 2008. Em 2018, 
daremos continuidade as ações para a promoção da inclusão destes alunos no universo 
adolescente, respeitando as suas particularidades, limitações, história de vida e 
potencialidades. O trabalho será pautado na premissa Vygotskiana, que afirma que as 
condições de desenvolvimento derivam da qualidade das trocas sociais com grupos 
diferenciados nos critérios de desempenho intelectual e acadêmico. As trocas 
psicossociais enriquecem e contribuem para o crescimento de cada um no grupo. As 
pontes de mediação contribuirão significativamente, para o desenvolvimento das zona 
proximais.  
Adotaremos estratégias coletivas e individuais em conformidade com as capacidades 
(diagnosticadas) de cada aluno. O diagnóstico será realizado através de avaliações diárias, 
contato com as famílias e com os profissionais que porventura acompanham as crianças 
extraescola para que as estratégias a serem implementadas sejam fidedignas à realidade 
de cada aluno (a).  
O Currículo será desenvolvido em conformidade a legislação vigente que norteia a 
proposta pedagógica da SEEDF que contempla os contextos familiar, escolar, comunitário 
e ocupacional. Teremos como dimensão de apoio as funções intelectuais, o 
comportamento adaptativo, a formação da identidade pessoal, social e cultural. Ele será 
trabalhado com flexibilidade e no incentivo à persistência, para tentar melhorar o grau de 
proficiência nas atividades nas quais apresenta pouca disposição de recursos pessoais 
facilitadores. Não haverá divisão sectária dos objetivos. Os objetivos serão interligados 
gradativamente em acordo com os momentos que se apresentam no cotidiano.  
O trabalho pedagógico nas áreas do conhecimento priorizara a transversalidade e a 
transdisciplinaridade. As metodologias serão diversificadas em conformidade a 
singularidade eminente de cada aluno, buscando sempre vivências plurais para 
proporcionar a inserção de cada aluno na sociedade. Diariamente contemplaremos a 
realidade concreta do(a) aluno(a) com abordagens realizadas com naturalidade e 
associadas ao cotidiano para que sejam valorizadas as vivências do seu meio 
cultural/familiar para o alcance dos objetivos/habilidades que promoverão a promoção das 
mudanças/avanços que concretizam a autonomia individual que indicar os caminhos a 
serem percorridos para a construção de Projetos de Felicidade.  
Os objetivos disciplinares a serem trabalhados serão fundamentados em elementos 
significativos para a elevação da qualidade de vida individualmente e da coletividade. A 
biografia do aluno ser o eixo norteador para que possamos auxiliá-lo a estruturar o seu 
projeto de vida, de aquisição do conhecimento e de atitudes novas.  
A educação ministrada terá o direcionamento progressista e libertador para superar a 
disciplinaridade e articular os objetivos com contextos de vivência do aluno, possibilitando 
a recriação cultural, a subjetividade e não mera reprodução do ensinado.  

 

 

87 



 
 

|96 

 

Os assuntos serão interrelacionados, visando a uma compreensão global da situação a ser 
explorada para transcender a linearidade e a fragmentação para a promoção das 
potencialidades humanas sociais como um todo.  
Os temas propostos serão desenvolvidos por meio de uma estória, onde os objetivos 
apresentados/necessários/eleitos desenvolvam-se de forma natural no decorrer da trama. 
Para atrair a atenção do(a) aluno(a) utilizaremos ilustrações pertinentes às situações 
descritas no texto criado diariamente, acompanhadas por palavras/frases que sintetizam a 
informação a ser aprendida e/ou apreendida em conformidade com o desenvolvimento de 
cada aluno(a). 
A proposta será desenvolvida através de estratégias/dinâmicas onde todos os envolvidos 
passam a assumir tarefas coletivamente para aplicações práticas que efetivem as 
transformações e a incorporação e a familiarização com os procedimentos, princípios e 
linguagens próprias de cada ciência em estudo. O currículo ser adaptado para cada aluno, 
para a promoção da aprendizagem. Semanalmente teremos encontros sistemáticos para a 
elaboração das propostas de atendimento no dia letivo para a realização de estudos sobre 
os procedimentos que efetivam a inclusão, para a avaliação diagnóstica de cada aluno e 
do processo educativo. 

 
I) Princípios axiológicos (linha educativa) 

 

II) Organização curricular 
(SEEDF) Áreas de conhecimento:  
a) Intelectual 

Percepção  
Raciocínio lógico matemático 
Organização do pensamento 
Análise e síntese 
Compreensão de ideias  
Conhecimento de mundo e aprendizagem formal 
Generalidades de conhecimentos 

 
Avaliação  

Capacidade para compreender o ambiente e reagir a ele adequadamente com base nos 
conhecimentos construídos  

Capacidade de planejar e solucionar problemas e aplicação na vida prática 
 

b) Comportamento adaptativo 
Habilidades conceituais 
Habilidades sociais  
Habilidades práticas de vida autônoma e independente 

 

Avaliação  
Competência social - habilidades interpessoais, responsabilidade, autoestima, 

socialização 
Observância de normas de conduta, regras e leis. 
Reconhecimento pessoal 
Desenvolvimento cognitivo, acadêmico e da comunicação 
Autonomia e independência - cuidado pessoal na vida diária (hábitos e atitudes), 

atividades instrumentais, habilidades ocupacionais e ações de proteção à vida 
 

c) Identidade pessoal, social e 
cultural Comunicação  
Participação 
Interação 
Vivência de papeis sociais  
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Expressão artística  
Capacidade criadora 
Exercício da cidadania 

 
Avaliação  

Vivências no grupo etário (diversidade cultural e linguística) 
Participação 
Interações sociais 
Exercício da cidadania 
Vivências de papeis sociais que propiciem o engajamento nos ambientes em que vive. 

 
d) Funções psicomotoras 

Esquema corporal 
Equilíbrio  
Coordenação dinâmica geral 
Coordenação motora 
Orientação espaço temporal 
Lateralidade 

 
Avaliação  

Expressão de seus sentimentos, desejos e necessidades 
Desenvolvimento integral/global - articulação do corpo, dos movimentos e da mente 

favorecendo a comunicação, a autoestima, a autonomia, a organização das ações para o 
alcance dos objetivos/necessidades voltadas à qualidade de vida. 

 
2) Aspectos a serem observados 

 

a) Programação individual diária  
Desenvolvimento de habilidades funcionais que estejam vinculadas à qualidade de vida 
Adequação à idade cronológica 
Adequação à maturidade e às habilidades individuais 
Definição dos objetivos de acordo com o domínio - definição dos interesses, 

necessidades, potencialidades do aluno e a necessidade de superação/proficiência. 
Atividades com ações pedagógicas para o desenvolvimento das habilidades individuais 

 
b) Adequação do ambiente escolar para realização das atividades sala ambiente 

Decoração simples-visual – Cantinhos Específicos  
Equipamentos para o desenvolvimento das estratégias 
Recursos pedagógicos diversificados 
Mobiliário para atividades coletivas e individuais em acordo com as necessidades de 

cada aluno. 
 

c) Previsibilidade  
Construção da rotina diária evitando o engessamento e a mesmice, priorizando a 

estabilidade, o equilíbrio, a sensibilidade, a aprendizagem, o desenvolvimento das 
potencialidades. 

 
d) Interação escola x família (gestão compartilhada) 

Planejamento participativo  
Participação efetiva no processo educacional dos pais e dos profissionais que atendem 

o aluno para sinalizarem, com precisão, quais as habilidades que necessariamente 
deverão ser adquiridas. 

 

e) Carga horária  
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O dia letivo é composto por 5 (cinco) horas-relógio para a realização do cronograma de 

trabalho (sendo respeitada a individualidade de cada aluno). 
 

III) Sub-eixos para contemplar a dimensão de apoio que norteia o trabalho nas áreas de 
conhecimento:  
a) Verbal-linguístico 

Leitura oral e escrita  
Vocabulário: contar histórias e estórias 
Construção de frases Interpretação 

 
Memorização 
Recriação 

 

b) Musical/rítmica  
padrões rítmicos diversificados 
tons/sons vocais 
vibrações de percussão 
cantarolar de boca fechada 
som ambiente 

 
c) Interpessoal  

dar feedback, externar. 
estratégias de aprendizagem cooperativa 
divisão de trabalho-partilha  
perceber “motivos” de outrem 
trabalhar processos emocionais, externar, posicionar, interagir 
respeito a sua individualidade, reflexão, retomar-se 
concentração/atenção, respostas positivas  
subjetividade 
identidade e autonomia 

 
d) Visual/especial  

desenho livre e/ou direcionados 
esquemas coloridos 
pintura 
fotografias 
selecionar e recortar 
leitura de gravuras 
lateralidade 
comparações e associações e identificações 
ações independentes, respeito às escolhas 
desejadas estimulação e acompanhamento 

 
e) Lógico/matemático  

símbolos, abstratos-abstração 
sequências 
relação de comparações e associação 
jogos - raciocínio 
provocações para ações conclusivas 

 
f) Corporal/cinestésico 

danças (ritmadas)  
gestos associados às situações apresentadas 
jogos esportivos 
caminhadas livres/lazer  
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brincar-selecionando  
controle corporal 
movimentos articulados para atendimento de objetivos pessoais ou sugeridos ou 

solicitados 
 

g) Natureza e sociedade  
passeios programados-interação com o meio 
apreciação e incorporação de hábitos e atitudes saudáveis 
fortalecimento de personalidade-assertividade 
compartilhar  
desenvolvimento da crítica e estabelecimento de criticidade 
dialética  
inserção no mundo real – reconhecimento/respostas coerentes às situações vivenciadas 
reduzir as dificuldades organizacionais - o que fazer primeiro para alcançar o objetivo 
criar “planos” de realização, começar, prosseguir, terminar  
momentos de felicidades em acordo com as características particulares 

 
3) Avaliação geral 

 

A proposta de trabalho enfatizará no cotidiano o desenvolvimento da autonomia, sendo 
aplicada de forma individualizada, acompanhada e avaliada segundo uma escala de 
habilidades. A rotina diária será clara e previsível para cada aluno, tendo como parâmetro 
o seu quadro emocional apresentado no dia letivo. Conforme o acordado com as famílias, 
a prioridade e a sua estabilidade emocional, pois esta garante a sua qualidade de vida 
tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar.  
A inserção de conhecimentos será gradativa diariamente em acordo com as características 
apresentadas, as quais serão relatadas via agenda para conhecimento e ações 
condizentes ao quadro apresentado pelo aluno no cotidiano.  
A comunicação terá “mão dupla” para que o processo de aprendizagem não seja 
interrompido e as “leituras” sejam fidedignas às necessidades reais. 
O acompanhamento nas 5 horas diárias será sistemático e proativo para alcançarmos o 
sucesso almejado por todos os envolvidos: professor-aluno-família-sociedade. 
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2.7. Projeto da Biblioteca do GAN  
Professor: Marcelo Bruno Rodrigues 

 

APRESENTAÇÃO  
A poesia como uma forma de arte é anterior à escrita. Os primeiros poemas, datados de antes 
de Cristo, apenas foram compostos em forma poética para que sua memorização fosse 
facilitada, assim como sua preservação, visto que a transmissão oral nem sempre o fazia de 
maneira eficiente. A poesia está entre os primeiros registros de grande parte das culturas 
letradas, o que comprova que desde sempre o homem se interessa pela linguagem voltada 
para fins estéticos. è na poesia que a palvra desvincula-se de seus significados habituais e 
alcança diferentes acepções, em um jogo inusitado entre significante e significado, 
apresentando elementos que subvertem as funções da linguagem e a ela conferem aspectos 
metafísicos que transcendem o universo das coisas palpáveis. 

 

 

JUSTIFICATIVA  
Este projeto se justifica pela necessidade de se conhecer (melhor) um gênero literário não 
em prosa faz com que se amplie o senso estético da arte escrita. 

 

 

OBJETIVO GERAL  
Perceber a poesia como uma importante fonte de expressão humana. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Compreender a arte poética tanto no que se refere à estrutura quanto à criação; 

Identificar alguns importantes autores nacionais como estrangeiros; 

Produzir pequenos textos dentro da proposta 

realizada; Desenvolver o senso de revisão de texto. 
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PÚBLICO-ALVO  
Alunos de 6º e 7º anos 

 

 

METODOLOGIA  
 Falar sobre o Dia da Poesia (21 de março)
 Explicar, em linhas básicas, o que é poesia
 Elaborar pequenas poesias como mola propulsora
 Revisar os textos produzidos em sala de aula
 Convidar escritores (poetas) locais para falarem sobre seus trabalhos e o que mais 

interessar aos alunos, mediante agendamento prévio e combinado com os professores
 Promover um concurso interno de produção literária onde haverá um vencedor por 

turma e que as obras escolhidas formarão um caderno de produções e constarão 
como parte integrante das realizações do ano

 

 

CRONOGRAMA  
Nas duas últimas semanas de março de 2019, com eventual extensão até a primeira semana 
de abril do mesmo ano - a combinar com os professores. 

 

AVALIAÇÃO  
Os professores envolvidos apontarão as melhores produções em sala de aula 

Observação direta, através da participação nos encontros com escritores 
 

CULMINÂNCIA  
Elaboração dop caderno com as produções vencedoras e distribuição de exemplares dos 
mesmos a todos os participantes. 

 
 

 

2.8. Projeto Chá Literário  
Professora: Selma Ferreira Cabral 
Tema: A palavra através da linguagem subjetiva e poética em suas várias formas de 
expressão 

 

APRESENTAÇÃO  
A importância e necessidade da leitura diária é a mola mestra desse projeto. O contato direto 
com os livros, as adaptações linguísticas e internações emocionais trarão as mais variadas 
leituras. 

 

 

JUSTIFICATIVA  
Meninos e meninas poetizando, empoderando-se através das palavras que lhes atiçam 
emoções e a maturidade linguística e comportamental. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS  
Despertar o hábito da leitura 

Ampliar o vocabulário 

Fomentar a criação imaginária  
 

 

93 



 
 

|102 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Capacitar a oralidade  

Despertar potencial de retórica 

Incentivar a autoestima 
 

 

METODOLOGIA  
Pesquisa de textos poéticos; leituras das obras de autores; apresentação da poesia escolhida e 
da biografia do autor; estudo e análise temática; declamação em audiovisual; confecção de 
convites poéticos temáticos; chá literário com participação da comunidade escolar. 

 

 

CRONOGRAMA 
 

Uma aula semanal será sobre poesia e proposta temática. A cada bimestre uma delas será 

concluída e a culminância acontecerá no último bimestre. 
 

 

AVALIAÇÃO  
A apresentação das etapas e suas conclusões será de forma individual cabendo 1,0 ponto por 
bimestre. 

 

 

CULMINÂNCIA  
Convites formais aos familiares dos alunos que farão a apresentação dos vídeos 

 

 

BIBLIOGRAFIA  
Coleção de poemas: "Para Gostar de" 

 
 
 
 

 

2.9. Projeto Verdejando o GAN  
Professora: Selma Ferreira Cabral 

 

 

APRESENTAÇÃO  
O CEF GAN possui uma grande área externa apropriada para o plantio, sendo elano entorno 
das salas de aula e chegando a espaços mais afastados, o que propicia a utilidade 
inadequada, assim como oportuniza a criação de lixeiras ao ar livre, criando maus hábitos 
nos alunos. O que se espera com a realização deste Projeto é despertar o espírito de 
pertencimento local nos alunos, funcionários, enfim, toda a comunidade escolar. 

 

 

JUSTIFICATIVA  
A necessidade de despertar a consciência ecológica, ressaltar a importância da alimentação 
saudável, incentivar o uso apropriado do solo e otimização do espaço, despertar o senso de 
pertencimento local e do cuidado com nosso espaço.  
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OBJETIVOS GERAIS  
Criar um canteiro para cada turma, com definição de plantio, pesquisa sobre como plantar, 
cultivar e colher. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Efetivar os procedimentos pesquisados, delimitar espaço de canteiros, fazer as covas, medir 
espaços entre elas, plantar, produzir relatório sobre as ações, poetizar as ações em textos 
literários, relatar ações através de textos informativos. 

 

 

METODOLOGIA  
Pesquisa, leitura didática sobre como efetivar a proposta de trabalho para: 
- definir o que plantar 
- escolher espaço para canteiro 
- definir por que plantar 
Criar uma pasta com relatório de todas as definições e conceitos aprovados para o 
procedimento. 

 

 

CRONOGRAMA  
Alunos das turmas de 8º ano e 9º anos e comunidade escolar. A cada semana do mês de 
fevereiro ao dia 12 de março de 2019, Dia Letivo Temático, serão trabalhadas as etapas de 
pesquisas, como plantar, escolher o espaço e as mudas para, no dia 12, executar os trabalhos 
manuais. 

 

 

AVALIAÇÃO  
Todas as etapas do projeto serão avaliadas conforme os critérios definidos os quais são: 
envolvimento com o tema; disponibilidade para a execução das tarefas; apresentação dos 
relatórios de pesquisa; participação no procedimento da ação de execução. 

 

 

CULMINÂNCIA  
Será no dia 12 de março de 2019 a efetivação da ação, ou seja, o canteiro e o plantio serão 
produzidos em conjunto com a comunidade escolar. 

 

 

REFERENCIAL  
Sitio: Ciclovivo.com.br  
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XVI – ANEXO 
 

Anexo 1- Vivenciando a escola - GAN/2019 
 

À Comunidade Educativa 
 

"A Escola é o espaço, por excelência, da convivência dos contrários, do encontro e 
do confronto das diferenças individuais, sociais e culturais. Criar e recriar; ver e 
rever; fazer e refazer; definir e redefinir fazem parte do cotidiano de uma Escola 
comprometida com o individual e o social. Na Escola há o fortalecimento da 
cidadania". 

 

Informamos que o trabalho realizado neste Estabelecimento prioriza os valores éticos, 
estéticos, políticos, econômicos, sociais, ecológicos e espirituais, voltado para a formação 
do homem em todas as suas dimensões afetiva, cognitiva, sensorio-motora, artística, de 
forma globalizada e harmônica, contribuindo para a formação do cidadão, levando-o a 
vivenciar o princípio de que a cada direito corresponde um dever. A Escola transmite o 
saber universal e sistematizado comprometendo-se em proporcionar condições para a 
renovação e transformação pessoal/social.  
Reafirmamos que uma Escola se diferencia da outra pelo comprometimento da 
comunidade que recebe os serviços que são prestados. Portanto, a Escola é construída 
por todos, através da participação efetiva que possibilitará o redesenho das ações ao longo 
do ano letivo. A Escola tem compromisso com cada um, em particular, e com todos, em 
geral.  
O sucesso do aluno é a nossa Meta l. O "fracasso" de um só aluno sinaliza a 
necessidade de revisão do processo educacional, fato este que é visto com cuidado, 
carinho e atenção especial, pois este espaço não é excludente, acolhendo a todos 
com suas diferenças; reconhecendo que temos um grupo plural que se ajusta 
através da ética da solidariedade; da corresponsabilidade entre alunos, professores, 
funcionários, família e escola.  
A presença e a participação de todos segmentos são indispensáveis na construção de uma 
Escola de Qualidade. 

 
Linha Educativa 

 

1. Desenvolver a prática pedagógica voltada para a análise das disfunções e através de 
reuniões, encontros, buscar as soluções para as mesmas visando o crescimento de toda a 
comunidade educativa (Pais, Professores/Funcionários, Alunos e Direção).  
2. Trabalhar diariamente hábitos e atitudes em todas as áreas. 
3. Formar o nosso aluno para a realidade do mundo atual. 
4. Orientar o nosso aluno para que se torne um ser mais social, mais responsável, mais 
crítico, participando ativamente do processo educativo.  
5. Nós, como educadores, iremos estimular e ordenar o processo educativo através da 
reflexão em grupo, envolvendo todos os segmentos. 
6. Estabelecer metas e ações a serem atingidas a cada bimestre com a participação de 
toda a Comunidade Educativa. 
7. Transmitir conhecimentos e educação ao aluno, despertando-o para uma 
autoconscientização, para a valorização do mundo e vivência dinâmica da justiça 
capacitando-o progressivamente a:  

Estimar-se como pessoa humana, criada a imagem e semelhança de Deus; 
Desenvolver sua faculdade de raciocínio, permitindo-lhe a interiorização crítica e 

consciente que amplia o espaço de opção e liberdade; 
Desenvolver-se emocionalmente, visando ao equilíbrio e a maturidade necessárias para 

o ajustamento pessoal e social;  
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Assumir sua posição de sujeito do processo de criação cultural permanente e aberta 
para o imprevisível;  

Assumir sua responsabilidade na promoção do bem comum. 
8. Todos os professores e funcionários, pais, alunos e direção serão chamados a participar 
conforme suas funções na reflexão, elaboração de planos, realizações das tarefas 
pedagógicas e administrativas, com espírito aberto ao diálogo, para minimizar os conflitos, 
notificar as disfunções e deliberar os meios para superá-los.  
9. Os pais, que têm influência decisiva na educação dos filhos, serão chamados a 
colaborar de modo especial na tarefa da escola. Deverão estar num processo constante de 
atualização, acompanhando os filhos, notificando disfunções e ter contato frequente com o 
colégio e suas atividades. 
10. Informar frequentemente aos pais (por escrito, através de reuniões e/ou convenções) a 
orientação educativa da escola, para que os mesmos comprometam-se a cooperar, 
buscando o aperfeiçoamento da missão em que a escola se empenha.  
11. Estimular e criar condições para que haja maior participação dos pais no projeto 
educativo, levando-os a comporem a APAM e o Conselho Escolar de maneira efetiva, 
eficaz, crítica, voltada para todo o Universo da Escola. 
12. O aluno deverá trabalhar com intensidade em seu próprio desenvolvimento, pois um 
ser dotado de inteligência e liberdade, sendo então responsável pelo seu crescimento 
global.  
13. Educar o aluno de forma que o mesmo reconheça que é pelo esforço de sua 
inteligência, de sua dedicação, responsabilidade e de sua vontade que "o homem pode 
crescer em humanidade, ser mais, valer mais".  
14. O Corpo Docente (professores, funcionários e direção) deve caracterizar-se como: 
Presente, amigo, equilibrado e comprometido, capaz de interpretar os acontecimentos `a 
Luz da Sabedoria; preocupado com uma constante atualização, conhecedor da realidade 
em que vivemos; dotado de senso crítico e sintonizado com o processo educativo, 
buscando sempre a melhor solução para os problemas que se apresentarão ao longo do 
ano letivo. 
15. Orientaremos os nossos alunos nos princípios de justiça e valorização da vida. 
16. Com o fim de evitar a defasagem entre teoria e prática, nós, corpo docente, unidos 
num mesmo ideal (Educar), formaremos uma equipe de reflexão e avaliação com 
discernimento, para que o objetivo maior seja alcançado: Educar Hoje o Homem de 
Amanhã. Estas avaliações serão sistemáticas.  
17. A Direção trabalhará com responsabilidade e compromisso as ações deliberadas: 

no Conselho de Classe; 
no Conselho Escolar; 
na APAM; 
pelos alunos; 
nas coordenações diárias; 
pelos funcionários; 
nas reuniões com os pais 

 
Obs.: As linhas acima serão discutidas, analisadas anualmente por todos os 

segmentos. 
 
 

Trabalho que será realizado na escola 
 

"A escola é o espaço da convivência dos contrários, do encontro e do confronto das 
diferenças individuais, sociais e culturais. Criar e recriar, ver e rever; fazer e refazer; definir 
e redefinir fazem parte do cotidiano de uma escola comprometida com o individual e o 
social".  
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I - A Escola e a Prática Pedagógica  
Prática social 

Convivência – prioriza os valores: Respeito, Cooperação e Solidariedade 
Análise crítica da realidade / Tratamento crítico da Informação Mudança 
de qualidade no nível de conhecimento do aluno. 

 
Problematização  

Identificação dos problemas 
Definição dos conhecimentos a serem apreendidos. 

 

Instrumentalização  
Saber escolar planejado 
Apropriação dos instrumentos teóricos e práticos pelo aluno. 

 
Catarse  

Incorporação dos instrumentos culturais pelo aluno, convertidos em elementos ativos de 
transformação social. 

 
II - Função da Escola  

Criar condições para que o aluno, por meio da assimilação do conhecimento 
sistematizado, disponha de instrumental necessário para o exercício pleno de cidadania. 

Dar ao aluno oportunidade de trabalhar o conteúdo curricular da série. 
Comprometimento com cada aluno em particular e com todos os alunos em geral. 
Rever o processo educacional proporcionando ao aluno alcançar o sucesso na sua 

aprendizagem. 
Intermediar o conhecimento espontâneo do aluno e o saber sistematizado, visando a 

transmissão do conhecimento e a formação de atitudes e de habilidades. 
Garantir aos alunos as condições necessárias para o exercício pleno da cidadania, 

propiciando a construção do conhecimento, erradicando a prática da exclusão, propiciando 
ao aluno a construção de atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, participativo e 
ético. 

 
III – Princípios Norteadores  

Atender e acompanhar o aluno portador de necessidades educativas especiais ou 
enfermidades, bem como o aluno com especial dificuldade pessoal e social.  

Respeitar os valores culturais e o ritmo da aprendizagem de cada aluno. 
Favorecer a adaptação do aluno ao ambiente escolar, através de diálogo, trabalho 

direcionado para as suas necessidades. 
Promover a aprendizagem através de material diversificado. 
Matricular todo aluno que procurar a escola, se houver vaga. 
Conviver harmoniosamente com a multiplicidade de ideias, inclusive com os conflitos e 

sua administração para se concretizar a formação de cidadãos conscientes e participantes. 
Preparar o aluno para o espírito de coletividade, despertando-lhe o respeito para com o 

patrimônio público e com o próximo. 
Conduzir a prática da autocrítica e de auto-superação através da Ética, da Solidariedade 

e da corresponsabilidade entre alunos, professores, administração, família e escola. 
 

 

IV - Planejamento Educacional  
Será elaborado pela área de conhecimento estabelecendo as competências, as 
habilidades, os procedimentos e a avaliação do trabalho que será realizado em cada série, 
levando em conta a dinâmica da realidade, os conhecimentos prévios que os alunos 
apresentam, podendo assim intervir para garantir o sucesso da aprendizagem.  
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V - Componentes Curriculares  
Todos têm igual significado na formação básica do aluno. 
Serão sistematizados numa perspectiva de mobilidade e transformação. 
Estão definidos no Currículo de Educação Básica e serão enriquecidos de acordo com a 

necessidade de nossos alunos, pelos professores. 
 

VI - Pedagogia de Projetos  
Todas as disciplinas (áreas) oportunizarão a aprendizagem através de trabalho que leve o 
aluno a participar, a criar, a investigar, a coleta de dados, a vivenciar o conhecimento 
adquirido e a demonstrar de forma concreta as habilidades adquiridas.  
Objetiva minimizar a artificialidade da Escola e aproximá-la o mais possível, da realidade e 
da vida do aluno. 

 
VII - Interdisciplinaridade  

Apropriação do conhecimento sistematizado através de exame crítico e comparativo de 
conceitos, de hipóteses, de teorias e sistemas teóricos. 

Conclusões e incorporação do conhecimento novo. 
Construção e assimilação dos novos conceitos e saberes através do contínuo 

relacionamento com os conhecimentos anteriores e as diversas experiências.  
Diversificar as formas de enfoque e de aproximação do assunto a ser estudado. 

Trabalhos de pesquisa complementar. 
Exercício da troca, da reciprocidade entre as disciplinas permitindo ao educando e ao 

educador, a elaboração de sínteses explicativas cada vez mais amplas da realidade.  
Transformação através do exercício de pensar e construir, da troca, do diálogo e na 

aceitação do pensar do outro. 
Avaliações interdisciplinares 

 

VIII - Avaliação  
Reorientar a prática pedagógica. 
Prever o salto qualitativo que se pretende com o aluno, com a escola e com a realidade 

exterior. 
Assistência contínua do professor, que introduz os alunos na disciplina de sua 

responsabilidade com a clara intenção de esclarecer e aprofundar a compreensão, 
ampliando os conhecimentos, provendo o acesso às informações necessárias.  

Averiguar a autonomia do aluno em prosseguir nas etapas seguintes de estudo, em 
relação aos fundamentos da disciplina, ao seu corpo teórico, a sua crítica e as perspectivas 
de inovação.  

Acompanhamento sistemático, no qual o reforço e a reconstrução da aprendizagem 
deverão ser paralelos e contínuos ao desenvolvimento das atividades diárias, de forma 
assegurar a identificação das causas do sucesso e do fracasso escolar, estabelecendo-se 
em seguida, estratégias para corrigir as disfunções detectadas.  

Adequar os instrumentos de avaliação à realidade do aluno, ao contexto histórico e ao 
momento atual. 

 
IX - Reconstrução da Aprendizagem  

Acontecerá de forma paralela e efetivamente integrada ao dia-a-dia na Escola. 
A família deverá acompanhar sistematicamente o estudo diário do aluno. 
A avaliação final para os alunos que ficarem com pendência em alguma disciplina 

ocorrerá após o término do ano letivo. 
Intervenção contínua para os alunos com rendimento insatisfatório ao longo do ano 

letivo. 
 

X - Pré-Conselho, Conselho de Classe e Pós-Conselho  
Espaço de reflexão coletiva do corpo docente e discente sobre o trabalho do aluno, do 

professor, da equipe técnica, da Escola, ocorrendo a cada bimestre.  
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Contará com a participação de um colegiado de alunos, professores conselheiros de 
cada turma, professores das disciplinas e equipe técnica da Escola 
(SOE/Supervisores/Gestores).  

Registrará as decisões coletivas do conselho, fruto da análise das anotações e 
observações de outras ações praticadas pelo aluno através do relato fundamentado de 
cada professor.  

Retomada das ações, fundamentadas na reflexão e decisões necessárias para o 
alcance de bons resultados. 

 
XI - Livro Didático  

Será fornecido ao aluno, de acordo com o objetivo a ser trabalhado, material para 
utilização crítica e criativa (livro/apostila/textos)  

Serão utilizados diferentes livros para os assuntos a serem estudados e/ou apostilas que 
favorecerão a convivência do aluno com um mundo pluralista, sem perder a própria 
identidade (enfoques diversificados de cada material). 

 
XII - Biblioteca  

Será utilizada em todas as áreas de conhecimento, promovendo a utilização de textos 
em todas as suas manifestações favorecendo assim a aprendizagem ativa. 

 
XIII - Salas para cada Disciplina  

Cada disciplina tem um espaço próprio. O aluno, conforme o horário, diário de sua 
turma, troca de sala. Esta prática favorece o aluno e o professor. Ao aluno permite-lhe: 

 

- maior mobilidade; desenvolver hábitos e atitudes dentro do ambiente escolar (convivência 
- compromisso - liberdade - responsabilidade). 
Ao professor: 
- organizar o espaço físico para a realização do trabalho pedagógico; 
- vivenciar juntamente com o aluno. 

 

 

XIV – Laboratório de informática  
O Laboratório de informática é um recurso a mais que os professores podem utilizar 

para o enriquecimento da sua prática pedagógica. As aulas programadas com o uso do 
computador possibilitam aos alunos novas relações com o conhecimento através da 
pesquisa, permitindo ao indivíduo poder se apropriar da tecnologia de forma autônoma e 
independente. 

 

XV - Lanche diário  
A Escola ofertará a todos os alunos lanche diário no horário do intervalo, preparado com 

os gêneros advindos da SEEDF e complementados com gêneros adquiridos pela APAM. O 
cardápio e o preparo serão elaborados por pessoas capacitadas que servirão um lanche 
de qualidade nutricional. Um dos objetivos do lanche ser oferecido durante o intervalo é a 
promoção da autonomia do aluno e o desenvolvimento de sua interação/sociabilização 
com os outros colegas. 

 

XVI - Professores  
Equipe comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento político -social do 

educando através das competências e habilidades que serão desenvolvidas no dia a dia, 
transmitindo formas de comportamento, posturas morais, éticas e cívicas, através da 
reflexão e do diálogo.  

A equipe motivará o aluno para a produção do conhecimento que lhe dará condições de 
mover-se e de atuar num mundo futuro que, certamente, será diferente do atual. 

As ações dos professores devem ser conjuntas e coletivas, a fim de garantir a harmonia 
e o respeito, promovendo um ambiente adequado à aprendizagem.  
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XVII - Metodologia 
 

O desenvolvimento do planejamento docente tem como referência os conteúdos 
programáticos estabelecidos no Currículo em Movimento de Educação Básica das Escolas 
Públicas do DF e também nos Parâmetros Curriculares de cada área onde estão 
priorizadas as competências e habilidades para cada série.  

O processo ensino-aprendizagem centra-se no essencial para assegurar o 
conhecimento elaborado e a apropriação ativa do saber, enfatizando a importância de 
multimídias, das "dinâmicas e do trabalho de grupo, das articulações do trabalho individual 
e coletivo, sempre centrados na relação teoria-prática".  

Os objetivos específicos de cada Componente Curricular vinculam-se, garantindo 
qualidade da prática dos alunos como agentes sociais.  

Serão incentivadas as experiências que promovam a vivência fora do espaço sala de 
aula, a ser realizada pela equipe docente. A Direção acompanhará dando apoio ao 
docente na coordenação do evento. 

 
XVIII – Eixos Transversais  

São definidos temas recorrentes às necessidades de interesse dos alunos. 
Temas de abrangência nacional e internacional divulgados na mídia. 
Os temas proporcionam discussões que perpassem o conhecimento científico e podem 

ser trabalhados com atividades extraescola (leitura da realidade). 
 

XIX - Escola e Comunidade  
A consciência do papel de cada um, nas relações escolares, propicia o desenvolvimento 

do princípio de justiça na sociedade. 
O espaço está totalmente aberto para críticas, reflexões, análises, sugestões e ações 

para o aprimoramento contínuo do trabalho educativo. 
As famílias são convocadas uma vez por bimestre para receber o boletim e os pais 

podem comparecer à Escola nas coordenações pedagógicas para tomar conhecimento do 
desempenho pedagógico de seus filhos. 

 

Informamos que:  
A direção está disponível diariamente para atender às famílias. 
Os professores estarão à disposição das famílias semanalmente no turno contrário para 
orientar e esclarecer sobre o desempenho do aluno e o processo pedagógico.  

As famílias deverão marcar a visita através de comunicado escrito ou telefonema 
determinando o horário, objetivando a organização da agenda do professor, o que 
proporcionará o atendimento individualizado. 

 
 

 

Disponibilidade - Matéria - Horário  
 

 

2ª e 4ª feira - Todos os professores - 08:30h às 11h – Professores de 6º e 7º 
anos 14:30h às 17h – Professores de 8º e 9º anos  

3ª feira - Matemática/CN - Agendarí5ª feira - Língua Portuguesa/Inglês/Arte/Ed.Fisica.- 
Agendar 
6ª feira - História/Geografia - Agendar  

 

 

XX - SOE – Serviço de Orientação Educacional  
Desenvolve um trabalho voltado para a adaptação do aluno à vida social, escolar e 

familiar. Atendimento sistemático-individual e coletivo.  
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Acompanha o desenvolvimento de cada aluno, através do diálogo/dinâmica com os 

alunos, professores e famílias. 
 

XXI - Ausência dos Professores  
O aluno não será dispensado da Escola. Como alguns professores têm carga residual, 

são realizadas intervenções pedagógicas de cada componente curricular na ausência dos 
professores. Estas aulas são computadas na carga horária dos alunos, de forma que ao 
final do ano letivo todos os alunos completem a carga horária exigida pela matriz curricular 
da Secretaria de Educação. 

 
XXII – Projetos Culturais / Eventos Culturais  

Gincana Cultural e Esportiva 
Mostra Cultural 
Mostra de Talentos 
Festa Junina/Festa do Folclore 
Comemoração do Dia do Estudante 
Formação de Plateia 
Valores, Hábitos e Atitudes – desenvolvido em todas as áreas do conhecimento 
Festa da Família. 

 

 

XXIII – Projetos Interdisciplinares e Individuais  
1. Jornal: O GAN na mídia 
2. A Água é Vida 
3. Alimentação Saudável 
4. Direitos Humanos e o combate às desigualdades que costumam marcar a sociedade 
5. Leitura, Interpretação, Produção de textos e Monitoria 
6. Projeto Horta: Cultivando Sabores e Valores 
7. Chá Literário 
8. Projeto Biblioteca 
9. Incentivando a Leitura 
10. Projeto Capoeira 
11. Projeto Formando Campeões nos Ringues e na Vida 
12. Gincana Cultural e Esportiva 
13. Projeto Pedagógico do Ensino Especial 
14. No Caminho do Sonho 

 
XXIV- Educação Especial (classes especiais e sala de recursos)  

Trabalhamos numa Escola Inclusiva desde 1995 em que todas as ações estão voltadas 
para o respeito às diferenças, para a integração do aluno especial no coletivo da Escola. 
Todos devem ter um olhar diferenciado no momento da sistematização dos conhecimentos 
e na avaliação destes alunos. 

Matutino: 2 turmas de classes especiais 
Vespertino: 2 turmas de classes especiais 
Sala de Recursos – Uma janela para aprender – O atendimento educacional 

especializado da sala de recursos destina-se aos alunos inclusos nas classes regulares 
que apresentam necessidades educacionais especiais. O projeto da sala de recursos 
contempla o atendimento do ANEE no turno contrário objetivando desenvolver habilidades 
e competências do currículo e as adaptações curriculares, que são trabalhadas pelos 
professores.  
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ESTABELECENDO A CONVIVÊNCIA INTERNA E O COMPROMISSO DIÁRIO - 

INFORMAÇÕES AO ALUNO 
 

Entrada Matutino Vespertino 

Toque do 1° sinal. Entrada dos alunos para as 07:10h 13:10h 
salas   

Toque do 2° sinal. Início das aulas/chamadas 07:15h 13:15h 

   
 

 

1- Pontualidade 
 

Pontualidade é indispensável! 
 

Vir diretamente para a escola evitando ficar embaixo dos blocos vizinhos a convite 
dos colegas.  

Após o 1° sinal o aluno em atraso será recebido no pátio e entrará apresentando 
justificativa. (Tolerância até 07:30 / 13:30). O aluno não terá presença registrada no diário 
após a tolerância e será encaminhado para uma sala para aguardar o 2° horário.  

1ª vez - será advertido oralmente e encaminhado(a) para sala de aula e a família será 
comunicada. 

2ª vez - será advertido oralmente e encaminhado(a) para sala de aula e a família será 
comunicada.  

3ª vez - levará comunicado escrito e deverá vir acompanhado pelo responsável no dia 
seguinte para analisarmos os procedimentos que tragam benefício ao aluno. 

Para ter acesso após a 2ª aula, o aluno deverá estar acompanhado pelo responsável 
e/ou apresentar justificativa por escrito. 

 
IMPORTANTE: O aluno para ser promovido deverá ter 75 % de presença. 

 

O aluno(a) que chegar atrasado(a):  
- Ficará com falta na disciplina do horário. 
- Atrasos constantes para o 1° horário - a família será convocada e a Escola auxiliará nas 
medidas necessárias para que ele(a) não seja prejudicado(a) pelas faltas no 
aproveitamento e também na promoção para a série seguinte. 

 
Recreio: será oferecido lanche diariamente.  
- 1° sinal - Ir para a sala de aula. 
- 2°sinal (03 min. após o 1°). O professor não permitirá a entrada do aluno em sala. Este 
será encaminhado para o coordenador do turno que registrará na ficha individual. 

 
 

2 - Uniforme 
 

Necessário para a identificação no ambiente escolar e fora da escola.  
Camiseta branca (oficial) - Uso diário. 
Bermuda azul/preta - Ed. Física e/ou uso diário 
Calça Jeans/saia - uso diário - Tênis/sapato - uso diário 

 

O aluno que não comparecer devidamente uniformizado (sem justificativa):  
1ª vez - advertência por escrito comunicando à família;  
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2ª vez - advertência por escrito;  
3ª vez - a família deverá vir à escola para justificar. 

 
NÃO É PERMITIDO O USO DE CHINELOS, SHORT, CALÇAS RASGADAS OU 
QUALQUER ROUPA QUE NÃO ESTEJA DE ACORDO COM O AMBIENTE ESCOLAR  
É VEDADO AO ALUNO O USO DE CELULAR, SKATE, PATINS E QUALQUER OUTRO 
OBJETO ESTRANHO ÀS AULAS. 

 
A "escola" não se responsabiliza pelos objetos de valores que porventura o aluno traga 

para este ambiente. 
 

3 - Advertências  
Uso do cigarro e/ou bebida no ambiente escolar: 

1ª vez - advertência por escrito (convocação do responsável). 
2ª vez - advertência por escrito (convocação do responsável). 
3ª vez - advertência por escrito (convocação do responsável) – suspensão. 
4ª vez - suspensão seguida de transferência por inadaptação ao Estabelecimento 

de Ensino. 
 

Desentendimentos/Brigas:  
1ª vez - Suspensão para todo o grupo e/ou individual. 
Conversa com direção/psicóloga/aluno/família. 
Direção/psicóloga/aluno (reflexão/determinação de ações para modificar a relação 

interpessoal) acompanhamento sistemático e qualquer alteração cometida será solicitada a 
transferência por não cumprir as normas de boa convivência e de respeito coletivo. 

 
Ação na Escola  

Diálogo, orientação e reflexão em momentos posteriores. 
Realizações de atividades no horário do recreio. 

 
4 - Falta às aulas: (O aluno deverá)  

Apresentar atestado e/ou justificativa para as ausências: 
03 faltas consecutivas e/ou 05 faltas alternadas no mesmo mês, a escola encaminha o 

nome do aluno ao Conselho Tutelar. Caso não haja contato, o aluno ao retornar levará 
comunicado por escrito.  

Deixar de assistir aulas (fuga) - o aluno será suspenso e após a 3ª advertência escrita 
será convidado a trocar de escola para que possa reconduzir as ações voltadas para o seu 
sucesso. 

 
5 - Responsabilidade do Aluno:  

Estar presente nos dias das avaliações. Caso falte deverá apresentar atestado médico 
para ter direito de fazê-las. Contato direto com o professor da matéria. A validade do 
atestado é de 48 horas da data do mesmo.  

Realizar todos os trabalhos propostos pelos professores e em caso de impedimento, o 
responsável juntamente com o aluno deverão justificar.  

Realizar as atividades diárias em sala e/ou casa. Será advertido na falta do cumprimento 
e/ou apresentação das mesmas. 

Preparar- se para as aulas do dia seguinte, o que favorecerá a compreensão e a 
participação nas aulas. 

Entregar ao responsável as avaliações/testes. 
Avaliações e testes abaixo da média deverão ser assinados pelos 

responsáveis.(Controle pelo professor da matéria). 
 

6 - Falta de Professor:  
O aluno não será dispensado da escola;  
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Caso seja necessário dispensar antes do horário, a família receberá comunicado por 

escrito com antecedência. 
 

7 - Contribuição com a Associação de Pais, Alunos e Mestres (APAM)  
É indispensável a colaboração das famílias para que este espaço 

(pedagogicamente/infraestrutura/máquina xerox/complementação do lanche/assistência a 
alunos/serviços de terceiros/informatização) possa atender com qualidade o nosso aluno. 
O que diferencia uma escola da outra é a participação da comunidade.  

Valor mensal da contribuição: a critério de cada família. 
 

8 - Atendimento às famílias  
Diariamente (Equipe técnica/Direção). Professores (nos dias da coordenação) 

Marcar horário com coordenador pedagógico. Coordenador Pedagógico 07:30h às 11:30h 
(Matutino) 14:30h às 17:30h (Vespertino) 

 
Secretaria  

2ª - 3ª - 4ª - 5ª - 6ª > Matutino (07:30 às 13:00h) 2ª 
- 3ª - 4ª - 5ª - 6ª > Vespertino (13:00 às 19:00h). 

 
9 - Saída Antecipada do Aluno  

Somente com autorização escrita do responsável. 
Fica registrada na ficha do aluno e a autorização e arquivada. 
Por medida de segurança, não será atendido pedido de dispensa por telefone. 
O aluno não será dispensado antes do término da última aula para que possa cumprir 

o horário do transporte coletivo. 
 

10 - Avaliações: - Aplicadas ao longo do bimestre  
Receber do professor os trabalhos de avaliação com as notas até a 6ª aula posterior a 

aplicação dos mesmos.  
Receber o planejamento e critérios de avaliação no início de cada bimestre e conhecer o 

critério para a composição da nota do bimestre 
 

11 - Transferência (Reunião com o Conselho Escolar/Conselho Tutelar/ 
Professores/Família/Aluno/CRE)  

Aluno que não cumpre com as obrigações diárias frequentemente. 
Aluno que vem à escola passear e transgredir as normas de boa convivência, deixando 

de cumprir suas responsabilidades. 
Aluno que tumultua as aulas após ter sido notificado pelo professor/direção/psicóloga e 

ter recebido orientações.  
Aluno que depreda o patrimônio. 
Aluno que estraga banco, carteiras, cadeiras mesas e torneiras. 
Aluno que não se adapta às normas estabelecidas para norteamento das ações no 

espaço escolar. 
 
 

12 - Uso da biblioteca  
2ª a 6ª - 8:30 às 12:00h / 14:30 às 18:00h 
trazer tópicos a ser pesquisado (roteiro do professor). 
aproveitar o tempo. 
não ficar circulando (uso do crachá). 
deixar o ambiente limpo (chão - mesas). 
falar o indispensável e em tom baixo. 
solicitar a ajuda aos professores da Biblioteca. 
realizar as atividades determinadas pelas professoras da biblioteca.  
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a autorização e o controle da frequência do aluno, bem como a produção da pesquisa 

deverá ser acompanhada pela família. 
 
 

13 - Horários vagos serão ocupados  
Aulas das disciplinas de professores com carga residual 
Vídeos educativos/palestras/coletas de dados. 
Aulas das disciplinas com déficit. 

 

14 - Indispensável para o aluno:  
Procure estudar os conteúdos de todas as disciplinas. 
Não deixe para estudar apenas as vésperas de testes e provas. 
A prova é um documento, portanto ao recebê-la, guarde. 
Material de uso pessoal é de responsabilidade do aluno, portanto cuide do que é seu. 
Dinheiro e passe escolar deverão estar na bolsa, no bolso da calça e/ou pochete. 
Ao ser retirado de sala dirija-se imediatamente à Sala de Orientação. 
Manter a sala organizada e a sua carteira limpa (sem rabiscos). 
Respeite o trabalho dos servidores. 
Evitar trazer material que não faça parte do processo de aprendizagem. 
Participar promovendo a melhoria da escola (sugestões, ações concretas). 
Estar na escola todos os dias. 
Não incomodar a comunidade vizinha ficando embaixo dos blocos. 
Trabalhar em prol do seu sucesso. 

 

 

15 - Avaliação e promoção  
Os resultados obtidos na avaliação da aprendizagem são expressos por meio de 

menções.  
O aluno sem rendimento satisfatório terá a oportunidade de realizar as intervenções 

propostas pelo professor para melhorar o seu aproveitamento. 
Para a promoção final serão observadas as menções de cada bimestre, podendo ainda 

participar de Recuperação Final em até três disciplinas em dezembro. 
O aluno será encaminhado (aprovado) ao 1° ano do Ensino Médio somente com 

rendimento satisfatório em todas as disciplinas. 
 
 

16 - Responsável pela Orientação Pedagógica 

Matutino: Luciano Pinheiro de Souza 

 
 
 

 

17 - Sala de aula  
Ações conjuntas dos professores para promoverem a harmonia e ambiente adequado à 

aprendizagem.  
Aulas sistemáticas – Estudo – Registros diariamente. 

 

 

18 - Solicitação aos pais e responsáveis pelos alunos 
Acompanhar com interesse o processo ensino-aprendizagem.  
Tomar conhecimento de avisos, convocações, avaliações, atrasos, horários ou outros 

comunicados. 
Participar de atividades, festas, promoções, reuniões da Escola. O sucesso do nosso 

trabalho depende da sua participação. 
Ajudar seu(sua) filho(a) a ser pontual.  
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Justificar o atraso, o não comparecimento às aulas e/ou solicitar em caso de urgência, 
as saídas antecipadas.  

Colaborar, se possível, com as contribuições da APAM (Associação de Pais, Alunos e 
Mestres). 

Não permitir que seu filho traga objetos de valor, alheios ao material escolar, ou soma 
significativa em dinheiro. Não nos responsabilizamos pela perda. 

Orientar seu(s) filho(s) no sentido de entregar na Assistência, objetos perdidos e 
encontrados. Observar o uso correto e obrigatório do uniforme diário bem como o de 
Educação Física.  

Providenciar para que seu(s) filho(s) traga o material de cada aula. 
Vir à Escola mensalmente saber sobre o desempenho, atitudes, aproveitamento e 

assiduidade do seu filho.  
Ao receber comunicado/advertência para assinar, venha à Escola para que juntos 

(Escola x Família x Alunos) possamos definir novos rumos. 
Participar efetivamente do Conselho Escolar e da Associação, para promover as 

melhoras no ambiente escolar. 
 

Projetos Pedagógicos  
No decorrer do ano letivo o aluno poderá participar de atividades complementares no 

turno contrário e/ou nos finais de semana, proporcionando assim uma aprendizagem 
vivenciada. Esta participação deverá ser autorizada pela família. O aluno será 
acompanhado por uma equipe da Escola. 

 
19 -Trabalhos que serão realizados  
Turno contrário 

Oficinas pedagógicas. 
Estudo orientado. 

No próprio turno 
Informática na Educação (Utilização do Laboratório). 
Dependência: Obrigatória para alunos que ficaram em 2 (duas) disciplinas no ano 

anterior e que foram promovidos para a série subsequente. 
 

EQUIPE GESTORA DO GAN 
 
 
 
 

XVII -APÊNDICE 
 

1 – Questionário-pesquisa para as famílias, professores, alunos e servidores 

visando à construção do Projeto Político Pedagógico da escola 
 

A Avaliação Institucional analisa os procedimentos adotados pela gestão escolar e capta a 
percepção que família, alunos, professores e servidores têm sobre diferentes aspectos e 
setores que compõem sua estrutura organizacional. Este documento, como uma valiosa 
ferramenta de planejamento, visa coletar informações/sugestões que possam 
fundamentar/reafirmar propostas para 2018 com o objetivo de:  

Redefinir estratégias com vistas ao constante aperfeiçoamento e melhoria da 
qualidade de ensino; 
Contribuir para o estabelecimento de Metas de forma participativa; 
Estabelecer parcerias entre Escola X Alunos X Famílias; 

Proporcionar a melhoria do trabalho que é realizado nesta Unidade de Ensino;  
Organizar procedimentos coletivos contando com a participação de toda 

Comunidade Escolar;  
Oferecer parâmetros para que a Escola redesenhe seu Projeto Político-Pedagógico.  
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A participação efetiva de toda a Comunidade Escolar é fundamental para a construção de 
uma Escola de Qualidade, onde democraticamente, juntos, vamos concretizando e 
reafirmando objetivos, avaliando e revendo ações, intervindo na prática diária de nosso 
trabalho.  
O trabalho a ser desenvolvido ao longo do ano letivo tem como objetivo a formação do 
aluno/cidadão, levando-o a vivenciar o princípio de que a cada direito corresponde um 
dever.  
Uma escola se diferencia da outra pelo comprometimento da comunidade, através de sua 
participação efetiva. Sendo assim, é importante que o Projeto Político-Pedagógico 
contemple as expectativas de nossa Comunidade escolar e, para tanto, solicitamos sua 
contribuição sugerindo novas ações que melhor promovam a aprendizagem, a qualificação 
de nossos alunos e o aperfeiçoamento das ações já realizadas. 

 
Agradecemos sua participação e convidamos você a vivenciar cada vez mais a rotina 

escolar do GAN. 
 

-Segmento de Pais/Responsáveis:  
Nome do responsável:_____________________________________  
Grau de parentesco com o aluno: ____________________________  
  Grau de instrução: ( ) 1º ao 5º ano ( ) 6º ao 9º ano  

( ) Ensino médio ( ) Ensino Superior Qual? ______________ 
Número de filhos na escola: ________________________________ 

 

a) A equipe escolar consegue envolver os responsáveis nos eventos da escola?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes 

 

b) Os conflitos, que surgem na escola, são discutidos e resolvidos com a(s) pessoas 
envolvidas?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes 

 
c) A atuação dos colegiados (Conselho Escolar e APAM) tem efetiva colaboração na 
construção, no desenvolvimento e na avaliação do projeto pedagógico da escola?  
( ) Insuficiente – Não atende as expectativas; 
( ) Regular – Atende minimamente as expectativas; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as expectativas; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as expectativas; 
( ) Não tenho conhecimento do trabalho do Conselho Escolar. 
d) São utilizados canais dinâmicos de comunicação com a comunidade escolar a respeito 
dos Planos de ação e realizações da escola, com vistas a prestar contas e dar transparência 
à gestão escolar? 
( ) Insuficiente – Não atende as expectativas; 
( ) Regular – Atende minimamente as expectativas; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as expectativas; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as expectativas; 

 
e) O que você sugere para que haja uma maior participação da comunidade na resolução 
satisfatória de situações-problemas e maior atuação do Conselho Escolar?  
( ) Criar mecanismos de maior comunicação e divulgações das ações e projetos; 
( ) Maior utilização do Mural interativo, principalmente com informações para os pais; 
( ) Divulgar a existência e a utilização do Blog do GAN; 
( ) Exposição pela direção da escola das necessidades para que a comunidade possa 
auxiliar; 
( ) Atuação do Segmento de Pais junto aos pais;  
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( ) Apresentação dos representantes do Conselho Escolar presentes nos eventos da 
escola;  
( ) Realização de reuniões em horários que oportunizem maior participação dos 
pais(sábados); 
( ) Abrir espaço para maior atuação do Conselho na escola; 
( ) Ainda estou conhecendo a escola; 
( ) Convidar pais, professores e servidores a participar das reuniões com o Conselho 
Escolar; 
( ) Outros: 
__________________________________________________________________________ 

 
f) O que você sugere para melhorar o desenvolvimento dos alunos em sala de aula?  
1) Prática Pedagógica: 
( ) Professor e alunos com objetivos comuns; 
( ) Mais leitura em sala de aula e indicações de livros para leitura em casa; 
( ) Mais atividades escritas; 
( ) Aulas mais dinâmicas e interativas com recursos tecnológicos; 
( ) Avaliação conjunta de atividades realizadas em parceria; 
( ) Promover seminários em que o aluno seja o agente de seu próprio conhecimento; 
( ) Diversificação dos instrumentos de avaliação ( apresentações, produção escrita, 
debates,...) 
( ) Criar monitoria com alunos; 
( ) Promover atividades criativas e de interesse dos alunos; 
( ) Adaptação curricular e respeito ao ritmo dos alunos com dificuldade de aprendizagem; 
( )Outros: 
_________________________________________________________________________ 

 
2) Docentes:  
( ) Maior atenção dos professores à aprendizagem dos alunos; 
( ) Abordagem diferenciada de tema atual em diferentes disciplinas; 
( ) Promover atividades de intervenção para alunos com dificuldade de aprendizagem; 
( ) Compromisso com a aprendizagem do aluno; 
( ) Avaliações periódicas em menor espaço de tempo e por objetivo; 
( ) Maior integração professor e aluno; 
( ) Estimular o hábito de leitura; 
( ) Outros: 
_________________________________________________________________________ 

 

 

3) Gestão:  
( ) Promover atividades a serem aplicadas na ausência de professor; 
( ) Maior atenção ao bullying entre os jovens; 
( ) Promover atendimento pedagógico em turno contrário; 
( ) Promover entre os alunos ajuda mútua para sanar dificuldades; 

 
g) Além das sugestões apresentadas, o que mais você sugere para melhorar nossa escola?  
( ) Melhorar a segurança da escola, mantendo o portão fechado no horário de aula; 
( ) Conscientizar quanto à importância da contribuição para APAM; 
( ) Reforma dos banheiros; 
( ) Estimular a decoração das salas e/ou exposições com os trabalhos dos alunos; 

 
h) Avaliando o atendimento realizado, coloque X,onde você considera adequado:  
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Bom Regular Insuficiente   
Organização geral da  
escola  
Direção  
Orientação Educacional  
Corpo Docente  
Psicologia  
Coordenação  
Serviços da Secretaria  
Normas disciplinares  
Qualidade de Ensino  
Portaria  
Cantina/Merenda  
Limpeza/Higienização  
Reuniões de Pais  
Biblioteca  
Laboratório de Informática  

 
i) O que você sugere para melhorar os aspectos regulares e insuficientes?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
j) Registre sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria de nosso trabalho:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

- Segmento de Professores e Servidores:  
a) A atuação dos colegiados (Conselho Escolar e APAM) tem efetiva colaboração na 
construção, no desenvolvimento e na avaliação do projeto pedagógico da escola? 
( ) Insuficiente – Não atende as expectativas; 
( ) Regular – Atende minimamente as expectativas; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as expectativas; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as expectativas; 
( ) Não tenho conhecimento do trabalho do Conselho Escolar. 

 
b) São utilizados canais dinâmicos de comunicação com a comunidade escolar a respeito 
dos Planos de ação e realizações da escola, com vistas a prestar contas e dar transparência 
à gestão escolar?  
( ) Insuficiente – Não atende as expectativas; 
( ) Regular – Atende minimamente as expectativas; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as expectativas; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as expectativas; 

 
c) É promovida, regularmente, a integração entre os profissionais da escola, famílias e 
estudantes, visando à unidade de propósitos educacionais e a uma concepção coletiva de 
esforços comuns necessários ao bom desempenho?  
( ) Insuficiente – Não atende as expectativas; 
( ) Regular – Atende minimamente as expectativas; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as expectativas; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as expectativas.  
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d) São promovidas, por iniciativa da escola, ações de formação continuada com base na 
identificação de necessidades dos profissionais em relação aos conhecimentos, habilidades 
e atitudes requeridos para a implementação de práticas pedagógicas?  
( ) Insuficiente – Não atende as necessidades; 
( ) Regular – Atende minimamente as necessidades; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as necessidades; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as necessidades. 

 
e) São promovidas propostas que estimulem o desenvolvimento da criatividade, a 
motivação, o prazer por trabalhos inovadores e a autoestima dos profissionais?  
( ) Insuficiente – Não atende as expectativas; 
( ) Regular – Atende minimamente as expectativas; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as expectativas; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as expectativas. 

 
f) São desenvolvidas práticas de conhecimento e observância da legislação educacional, do 
regimento e das normas legais que orientam os direitos e deveres dos profissionais, das 
famílias e dos estudantes?  
( ) Insuficiente – Não atende as exigências; 
( ) Regular – Atende minimamente as exigências; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as exigências; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as exigências. 

 
g) São promovidas práticas de valorização e reconhecimento do trabalho e esforço dos 
professores e demais profissionais da escola no sentido de reforçar ações voltadas para a 
qualidade e diferentes estratégias de trabalho? 
( ) Insuficiente – Não atende as expectativas; 
( ) Regular – Atende minimamente as expectativas; 
( ) Bom – Atende satisfatoriamente as expectativas; 
( ) Ótimo – Atende plenamente as expectativas. 

 

 

- Segmento de Alunos: 
1) Como você vê? 
a) a Escola    ( ) Ótima  ( ) Boa  (  ) Regular ( )Ruim 
b) o Ambiente escolar    ( ) Ótimo  ( ) Bom  (  ) Regular ( )Ruim 
c) o Relacionamento aluno X aluno  ( ) Ótimo  ( ) Bom  (  ) Regular ( )Ruim 
d) o Relacionamento professor X aluno ( ) Ótimo   ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim 
e) Relacionamento aluno X direção  ( ) Ótimo   ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim 
f) o Cuidado com o patrimônio escolar ( ) Ótimo   ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim 
g) o Respeito às normas escolares pelos alunos (  ) Ótimo (  ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 
h) a Organização geral da escola  ( ) Ótima   ( ) Boa  ( ) Regular ( ) Ruim 
i) a Segurança    ( ) Ótima   ( ) Boa  ( ) Regular ( ) Ruim 
j) a Aparência do prédio   ( ) Ótima   ( ) Boa  ( ) Regular ( ) Ruim 

k) a Limpeza    ( ) Ótima   ( ) Boa  ( ) Regular ( ) Ruim 

2) Como é o atendimento realizado pelos membros dos seguintes setores?   
a) Direção: ( ) Ótimo ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim   
b) Secretaria: ( ) Ótimo ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim   
c) Coordenação : ( ) Ótimo ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim   
d) Portaria: ( ) Ótimo ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim   
e) Servidores: ( ) Ótimo ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim   
f) Cantina: ( ) Ótimo ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim   

g) Mecanografia: ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim    
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h) Biblioteca :  ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 
i) Psicologia:  ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 
j) Orientação Educacional: ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 
k) Orientação Disciplinar: ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 
l) Professores:  ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 

m) Biblioteca :  ( ) Ótimo  ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 

3) Como você avalia a prática pedagógica oferecida aos alunos:    
a) Qualidade do ensino ofertado: ( ) Ótima  ( ) Boa  ( ) Regular ( )Ruim 
b) Estratégias utilizadas:  ( ) Ótimas ( ) Boas ( ) Regulares   ( )Ruins 
c) Material utilizado em sala: ( ) Ótimo  ( ) Bom  ( ) Regular ( )Ruim 
d) Aprendizagem adquirida:  ( ) Ótima  ( ) Boa  ( ) Regular ( )Ruim 
e) Oferta de oportunidades para aquisição da aprendizagem:     

( ) Ótima (  ) Boa (  ) Regular ( )Ruim       

4) Como você avalia o acompanhamento de sua aprendizagem e das atividades escolares 

por parte de sua família? ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( )Ruim 

5) Como você avalia a sua participação nos aspectos referentes a:    
a) Interesse pelos estudos ( ) Ótima  (  ) Boa (  ) Regular (  ) Ruim   
b) Organização do material escolar ( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim 
c) Desenvolvimento de tarefas  ( ) Ótima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim 
d) Organização do horário de estudo em casa         
 ( ) Ótima (  ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim      
e) Comportamento em sala de aula           
 (  ) Ótima (  ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim       
f) Conservação da limpeza da escola           

 (  ) Ótima (  ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim       
 

 

2. PLANOS DE AÇÃO  
2.1. Plano de Ação da Orientação Educacional Orientador(a) 

Educacional: Rosane Nair Moreira de Freitas 
 

I - JUSTIFICATIVA 
 
 

A Orientação Educacional constitui-se em processo contínuo, participativo, atuando junto 

ao aluno e forma integrada com os demais segmentos escola, visando a formação integral 

e, principalmente, social, com vistas a atender os objetivos e de oportunizar opções 

conscientes, baseadas no conhecimento de suas potencialidades e limitações, 

proporcionando recursos indispensáveis ao ajustamento pessoal, social e a vivência de 

verdadeiros valores.  
Na relação professor/aluno a Orientação Educacional busca levar um maior entrosamento 

para que as competências tanto intelectuais, como morais e sociais sejam realmente 

aprendidas e vivenciadas.  
Nas relações professor/outros segmentos da escola a Orientação Educacional participa 

integrando os membros, para que o ambiente escolar se torne favorável ao crescimento 

pessoal e, principalmente grupal, com boas relações interpessoais, levando o grupo como 

um todo, ao encontro do objetivo final que é: " a permanência do aluno na escola e com 

sucesso". 
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II - PERFIL DO ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 

É necessário que o orientador seja capaz de:  
 discutir com a equipe o currículo e o processo de ensino/aprendizagem frente à realidade 

sócio-econômica da clientela;

 analisar com a equipe as contradições da escola e as diferentes relações que exerçam 

influência na aprendizagem;

 contribuir efetivamente para a melhoria do ensino e das condições de aprendizagem na 

escola;

 estruturar o seu trabalho a partir da análise da realidade social, política e econômica do 

país.

 fundamentar cientificamente sua ação, buscando novas teoria a partir de sua prática.
 
 

 

III - ATRIBUIÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  
 planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional, incorporando-o ao 

processo educativo global, perspectiva de Educação Inclusiva e da educação para a 

Diversidade, com ações integradas às demais instâncias pedagógicas da instituição 

educacional;

 participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas 

possibilidades concretas, seus interesses e suas necessidades;

 participar do processo de elaboração, de execução e de acompanhamento da Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação e para e 

implementação das Orientações Curriculares/Currículo em vigor na rede pública de ensino 

do Distrito Federal;

 promover atividades pedagógicas orientadas para que os alunos da instituição 

educacional sejam guiados em sua formação acadêmica, profissional e pessoal, 

estimulando o desenvolvimento de suas habilidades, competências e responsabilidades;
 auxiliar na sensibilização da comunidade escolar para educação inclusiva, favorecendo a 

sua implementação no contesto educativo;

 proporcionar reflexões com a comunidade escolar sobre a prática pedagógica, por meio 

de discussões, quanto ao sistema de avaliação, questões de evasão, de repetência, de 

normas disciplinares e entre outras;
 participar da identificação e/ou do encaminhamento de alunos, que apresentem queixas 

escolares, incluindo dificuldades de aprendizagem, comportamentais ou outras que 

interfiram no seu sucesso escolar;
 participar, ativamente, do processo de integração escola/família/comunidade, realizando 

ações que favoreçam o envolvimento dos pais e outros familiares no processo educativo;

 apoiar e subsidiar os segmentos escolares como: Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, 

Conselho de Segurança escolar e Associações de Pais e Mestres;

 participar com as demais instâncias pedagógicas da instituição educacional na 

identificação das causas que impedem o avanço do processo de ensino e de 

aprendizagem e na promoção de alternativas que favoreçam a construção da cultura de 

sucesso escolar;

 realizar ações integradas com a comunidade escolar no desenvolvimento de projetos 

como: saúde, educação sexual, prevenção ao uso indevido de drogas, meio ambiente,
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ética, cidadania, cultura de paz e outros priorizados pela instituição educacional, visando à 

formação integral do aluno; 

 realizar projetos/ações que favorecem a melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem.
 

EIXOS OBJETIVOS AÇÕES PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRA 
 ESPECÍFICOS PEDAGÓGICA ENVOLVIDAS  MA 

 - Organização - Elaborar - Secretaria - Alunos - Durante o 
 dos de registros formulários, -Relatos dos  ano letivo. 

1- do SOE. instrumentos de Professores   
Implementar  registros de rotina, - Equipe - Equipe gestora Fevereiro e 
o Serviço de - Organizar o entrevistas e de Pedagógica - Professores março 
Orientação espaço em arquivamento.    
Educacional. termos  - Equipe gestora   

 materiais e de - Contato com a - Secretaria   
 documentação equipe gestora e - Professores   
 norteadora preparação dos    
  documentos    
  (fichas, fichários,    
  dados da escola e    
  dos alunos).    
 - Analisar a - Apresentar o - Equipe -Comunidade Semana 
 discussão dos trabalho do SOE e a Gestora Escolar Pedagógica 

2- Participar dados coletados Proposta de -Professores -Alunos (início do 
da no processo de trabalho. -Coordenação -Professores. ano). 
construção organização  -Sala de   
do Projeto Pedagógica da  Recursos   
Político escola.  - Pedagoga   
Pedagógico. - Participar das  -Sala de   

 reuniões  Informática.   
 pedagógicas.     
 -Conhecer a -Atender individual -Alunos -Comunidade -Durante o 
 clientela e ou em grupo os -Pais Escolar ano letivo 

3- Ações no auxiliar os alunos, /Responsáveis -Alunos  
âmbito alunos com pais/responsáveis e -Professores -  
Institucional dificuldades de professores -Pedagoga Pais/Responsáve  

 adaptação. (quando  is.  
 -Conhecer a necessário)    
 clientela inclusa -Dinâmicas/    
 e os com mensagens de    
 diagnósticos. sensibilização e    
  entrosamento.    
  -Observar e dar    
  atenção a cada    
  faixa etária em suas    
  necessidades e    
  demandas (com    
  intervenções (se    
  necessário).    
      

 Zelar pelo Observar e Professores Alunos Durante o  
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 cumprimento informar aos alunos Alunos Professores. ano letivo 
 da Legislação e professores sobre Funcionários   
 que ampara a Legislação que Comunidade   
 criança e ao ampara a criança e Escolar.   
 adolescente. adolescente (Com Professores   
 -Intervenção em vocabulário de Pais/Respon-   
 caso de Bullyng acordo com a faixa sáveis   
  etária). Coordenação   
  -Auxiliar os alunos Pedagoga   
  na prática de Comunidade   

4-Ação junto  valores saudáveis e Escolar   
ao corpo  respeitosos consigo    
discente  mesmo e com o    

  grupo ou com    
  todos que tiverem    
  contato    
  -Acalmar os alunos    
  novos, quando    
  necessitarem (na    
  entrada e quando    
  precisarem).    
  - Auxiliar como  -Alunos -Durante o 
 -Encaminhar utilizar o material  -Pais ano letivo 
 para escolar,  /Responsáveis  
 atendimento manuseio/conserva -Alunos -Professores.  
 específicos. ção. -Pais/   
  Auxiliar/Encaminha Responsáveis   
  r alunos com -Sala de -Professores-  
 -Participar junto dificuldades de Recursos Pais/Responsá-  
 com a Projeto I, aprendizagem. -Pedagoga, veis  
 no Projeto “No -Promover ações de Professores e   
 caminho do inclusão junto aos outros.   
 Sonho” alunos inclusos e    
  nos diferentes   -No início do 
  diagnósticos.   semestre 
  -Proposição de  -Alunos letivo. 
 -Participar na dinâmicas grupais e    
 escolha dos lúdicas sobre o    
 representantes assunto Bullyng.   -. Durante o 
 de turma. -Conversa Alunos,  ano letivo 
 Promover individual (Aluno). Professores e   
 atividades de -Trabalho em sala SOE.   
 reflexão com de aula (sessão    
 relação ao coletiva).    
 respeito. - Participar do -Alunos,   
  Projeto da escola Professores e   
  do Recreio todo o   
  Orientado. ambiente   
  -Instrumentalizar o escolar.   
  aluno para    
  organização     
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  eficiente do    
  trabalho escolar,    
  tornando a    
  aprendizagem mais    
  eficaz.    

  Conscientizar    
  pais/responsáveis    
  sobre a importância    
  de ajuda dos    
  profissionais como:    
  Psicólogo, Sala de    
  Recursos, Pedagoga    
  e outros.    

  Utilizar o horário    
  dos professores    
  para escolha dos    
  representantes    

  Refletir com os    
  alunos sobre o    
  respeito e sobre a    
  Inclusão, com vistas    
  a construção de    
  uma convivência    
  escolar pacífica.    

      
 -Integrar-se com -Participar da -Professores Professor Durante o 
 corpo docente Coordenações e Coordenação Aluno ano letivo. 
 de forma propor Pedagoga Pais  

5-Ações cooperativa e intervenções Educadores /Responsáveis.  
junto ao tranquilizadora grupais e Sociais.   
corpo e de apoio, para individuais.    
docente o sucesso do -Auxiliar com    

 aluno na observações e    
 aprendizagem e auxílio, quando    
 no seu solicitado e com    
 desenvolvimen- fatos observados.    
 to pessoal e de -Usar fichas de    
 grupo. entrevistas com -Aluno - Pais  
  anotações de -Professor /Responsáveis.  
  situações.    
  -Promover    
  reflexões sobre as    
  faixas etárias dos    
  alunos e sobre a    
  Legislação que o     
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  amparam.    
  -Atendimento    
  individual (se    
  necessário)    
  -Dinâmicas sobre    
  Bullyng.    
  -Acompanhamen-    
  to para verificação    
  da assiduidade dos    
  alunos e sinalização    
  aos pais sobre as    
  consequências da    
  ausência do aluno.    
 -Participar junto -Participação nas Pais/Respon- - Pais e - Durante o 
 a escola com reuniões de pais da sáveis responsáveis. ano letivo 
 vista a integrar escola. Professor   
 a família junto à -Atendimentos Secretaria   
 Comunidade individuais Pedagoga   

6 - Ações escolar, sendo (entrevistas com Psicóloga   
junto às facilitador do pais de alunos Sala de   
famílias acesso e novos e os (casos Recursos   

 participação e mais necessitados),    
 acompanha- com orientações    
 mento dos específicas para    
 pais/responsá- cada caso.    
 veis nas     
 atividades da     
 escola e de seu     
 filho.     
 -Orientar os     
 responsáveis     
 para     
 importância dos     
 hábitos de     
 Estudo.     
 - Criar vínculos - Encaminhar - Sala de - Profissionais - Durante o 
 das ações do alunos para recursos envolvidos ano letivo 
 SOE com a rede atendimentos - Psicóloga   

7 - Ações de específicos quando - COMPP   
junto à rede atendimentos, necessário. - Pedagoga e   
social via encaminha- - Partilhar as - Outros   

 mentos dos angústias e assistir   - Semanal 
 alunos que dela ações dos alunos - Pais/responsá-  -Bimestral 
 necessitam. coma Pedagoga e veis - Alunos -Durante 
  Sala de Recursos. - Professores  todo o ano 
   - Equipe  letivo. 
   Gestora   
  - Assessorar o - Pedagoga   
  professor nas -Sala de   
  discussões e troca recursos   
  de ideias sobre o     
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educando (em  
grupo e/ou 
individual). 
- Participar do 

Conselho de Classe. 

- Participar da 

reunião de pais.  
- Participar das 

coordenações 

coletivas e 

individuais, quando 

necessário e  
- Participar da 
elaboração de 
relatórios de 
alunos (quando 
necessário)  

 

 

AVALIAÇÃO 
 

Será considerado satisfatório se todos os objetivos do SOE forem atendidos com 

mudanças de postura, com entrosamento e harmonia para todos os envolvidos (Professor, aluno e 

comunidade escolar). 
 

OBSERVAÇÃO 
 

O planejamento poderá sofrer alterações, dependendo do interesse da comunidade 

escolar e das dificuldades dos alunos, sempre com vistas a manter o aluno na escola com sucesso. 
 
 

2.2. Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 
 

1. Apresentação 
 

A Coordenação, no papel de apresentar, conduzir e articular o trabalho docente e obter os 
melhores resultados no desenvolvimento de ações, implementação de práticas e 
apresentação de resultados que contribuam para o sucesso da aprendizagem da clientela 
nesta unidade de ensino, encaminha para apreciação dos segmentos envolvidos com as 
atividades escolares, Plano de Ação para ser executado durante o corrente ano.  
O Plano de Ação foi concebido a partir das considerações da equipe docente e apresenta 
possibilidades diversas de articulação no nível disciplinar e multidisciplinar representada 
por ações centradas na diagnose processual, padronização de procedimentos, criação de 
instrumentais para coleta de dados sobre o perfil dos alunos, intervenções e interferências 
possíveis como soluções centradas nos processos, alunos e professores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 



 
 

|127 

 

2. Objetivo 
 

Articular as sugestões e propostas de ação dos professores da unidade de ensino 
indicando ações a serem desenvolvidas no transcorrer do ano letivo.  
Gerar instrumentos e procedimentos com indicadores a serem observados para promover 
a aprendizagem dos alunos e enriquecer as práticas pedagógicas e as estratégias de 
avaliação dinamizando as intervenções junto aos alunos. 

 

 

3. Metodologia 
 

A partir das reuniões pedagógicas realizadas desde o primeiro encontro de docentes desta 
Unidade de Ensino, no ano de 2019, a coordenação pedagógica vem mapeando as 
necessidades, “ideias" e perspectivas do grupo para formular esta Proposta de Plano de 
Ação:  

Uso de textos para sustentar, esclarecer, ampliar o domínio sobre conceitos diversos 
relacionados ao contexto escolar, utilizados para inquietar o grupo e alimentar debates e 
discussões;  

Encaminhamento de sugestões de formas de trabalho feitos pela equipe da 
coordenação pedagógica;  

Debate das sugestões feitas e registro das novas propostas originadas pelo corpo 
docente na ata de coordenação pedagógica ordinária; 

Uso dos temas da Coordenação Pedagógica Propositiva para melhorar as práticas 
pedagógicas, com foco nas situações do cotidiano escolar. 

 

4. Sistematização 
 

- Programa para avaliação e diagnóstico dos alunos – Processual  
- Criação de Instrumentais para mapeamento de: 

Conhecimento dos hábitos de estudo 
Domínio do conteúdo 
Geração de base de dados e informações que permaneçam como fontes para pesquisa 

sobre a clientela atendida ( registro histórico ) 
 

- Programa de Intervenções Pedagógicas 
Reforço Escolar  
Grupos de Estudo  
Regrupamentos interclasse e intraclasse  
Convocação dos responsáveis dos alunos para participar de conversas com os 
professores  
Atividades extraclasse, como visitas a museus, parques, exposições 

Uso do aplicativo "Na escola" 
 
 

- Programa de Suporte à Promoção da Aprendizagem  
Conceitos básicos para produção e organização de trabalhos escolares – revisão 

literária  
Noções básicas sobre Pesquisa e Produção Científica  
Roda de conversas com os alunos dos 6 Anos em processo de adaptação as mudanças 
dos anos finais visando promover uma orientação na organização escolar  
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- Suporte à prática docente  
Como organizar grupos de trabalho produtivos para a construção do conhecimento e 

resultados de aprendizagens eficazes – aprendizagem cooperativa 
Pedagogia de Projetos – estudo de materiais, discussões e prática 
Formação de tutores 
Ciclo de palestras 

 

- Ações  
Mostra Cultural 
Gincana Cultural e Esportiva 
Visitas Pedagógicos 
Passeios Recreativos 
Saraus Literários 
Produções e apresentações diversas 

 

 

2.3. Plano de Ação da Sala de Recursos 
 

Professoras: Suzana Borges Ribeiro  
Aramita Aparecida Lessa  

 
 

1 – Objetivo: - Informar aos pais dos alunos, que frequentam o AEE, sobre o funcionamento da SR.  
- Contatar os professores regentes para estabelecer parcerias e trocar informações sobre os alunos 

atendidos na Sala de Recursos 
 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 
    

- Promoção de reunião com - Professoras da SR; - Fevereiro - Através do 
pais dos alunos especiais.   comparecimento das 
- Elaboração e envio de - Gestores;  famílias na reunião, 
circular comunicando e  - Durante o ano registrado na folha de 
convidando os pais/ - Orientadora letivo frequencia. 
responsáveis para a reunião. Educacional;   
- Elaboração de apostila   - Por meio do 
informativa para os - Professores regentes  comparecimento à SR em 
professores 

- Professoras da sala 
 data posterior a reunião, 

- Encontro com os professores  ou por iniciativa própria ou 

durante as coordenações de recursos  a chamado. 

   - Através da efetivação 
   das parcerias 
   estabelecidas com os 
   professores.  

 
2- Objetivo: Sensibilizar os alunos para a inclusão e a boa convivência com os alunos especiais. 

 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 
    

- Realização de sessões - Professoras da SR; - No início do ano - Observação e 
coletivas nas turmas e  letivo e ao longo dos acompanhamento das 
atendimentos individuais - Orientadora bimestres, sempre atitudes diárias, de 
prestados aos estudantes. Educacional; que necessário. solidariedade e respeito, 

   dos alunos no ambiente 
- Sessões de filmes - Alunos. - Semana Distrital escolar (intervalo, quadra 
relacionados à inclusão.  de Conscientização de esporte, atividades 

 - Professores regentes e Promoção da festivas da escola, sala de 
  Educação Inclusiva aula, etc..) 
  aos alunos com   
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  Necessidades - Cartazes com textos 
  educacionais motivadores e 
  Especiais (primeira chamamento às 

  semana de março) diferenças. 
    

- Promoção de atividades - Professoras da SR; - Setembro. - Ao término da semana 
diversas (painéis,   da inclusão através da 
dinâmicas,vídeos, palestras) - Professores;  confecção dos painéis 
na semana da inclusão.   contendo relatos, 

 - Gestores;  opiniões, propostas e da 
   efetiva participação de 

 - Alunos;  todos os envolvidos.. 

 - Convidados.   
 
 

3. Objetivo:- Estabelecer parceria efetiva com os professores para consolidar a inclusão dos ANEE. 
 

  Ação Representantes Cronograma Avaliação 

  - Orientação aos professores - Professoras da SR; - Ao longo do - Através da conclusão 
  na construção/elaboração da  primeiro bimestre. das adequações em todos 
  adequação curricular. - Professores.  os componentes 

     curriculares. 

      

  - Acompanhamento contínuo - Professoras da SR; - Semanalmente, no - Observação do 
  do desempenho dos alunos  início da desenvolvimento geral do 
  especiais. - Coordenadora; coordenação aluno especial através de 
    pedagógica das pareceres/análises 
  - Orientação aos professores - Orientadora quartas feiras, estabelecidas junto aos 
  para que promovam a Educacional; durante todo o ano professores 
  socialização do aluno em sala  letivo.  
  de aula. - Professores.  - Acompanhamento, junto 
     aos professores, da 

     mudança das estratégias; 

     - Orientação das 
     alterações necessárias 
     nas adequações 
     curriculares. 

  4. Objetivo: Promover o desenvolvimento global do aluno. 
      

  Ação Representantes Cronograma Avaliação 
      

  - Capacitação para o uso de - Professoras SR; - Durante os - Analise da aplicabilidade 
  fichários, catálogos, índices,  bimestres, ao longo do material concreto 

  dicionários, Atlas, etc. - Professores; de todo o ano letivo. utilizado 

  - Construção, com os alunos, - Família. - Ao longo do - Através da aplicação do 
  e utilização de material  primeiro bimestre plano. 
  pedagógico específico para - Professores da sala   
  que ele tenha experiências de recursos - Ao longo do ano  

  concretas no seu aprendizado. 
- Equipe Gestora 

  
  

- Elaboração do Plano AEE 
  

     

  - Levantamento da demanda    
  do material pedagógico a ser    

  adquirido    

  5. Objetivo: Oferecer condições de crescimento próprio, respeitando sua capacidade intelectiva. 
      

  Ação Representantes Cronograma Avaliação  
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- Realização de oficina, na  - Professoras SR; - Festa da família. - Através da observação 
festa da família, com estímulo    do desenvolvimento real 
para o comparecimento das  - Professores. - Festa junina. do aluno, nos diferentes 
famílias e a participação dos    espaços da escola e da 
alunos como protagonistas.   - Gincana cultural e efetiva participação nas 

     esportiva. atividades festivas da 
- Orientação aos alunos    escola. 
especiais, no sentido de   - Durante os  
incentivar maior participação   bimestres, ao longo - Observação e 
nas atividades festivas da   de todo o ano letivo. acompanhamento do 
escola.      desempenho do aluno, na 

      realização das atividades 
-  Realização  de atividades   conforme as habilidades 
complementares, sobre o   propostas. 
conteúdo das diferentes    
disciplinas, no atendimento    
prestado aos alunos especiais,    

no turno contrário.      
       

6. Objetivo: Utilização de atividades para aprimorar a coordenação motora e incentivar a 
sensibilidade através do lúdico. 

Ação Representantes Cronograma   Avaliação 
      

- Oficina de Origami -  Sala  de recursos, - Ao longo do ano - Através da observação 
 orientação da letivo, em do desenvolvimento 

- Grafomotricidade professora Aramita momentos do individual do aluno. 
(desenvolvimento de   horário de  
habilidade para a escrita)   atendimento no  

_   turno contrário.    
 
 
 
 

 

2.4. Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA  

Psicóloga: Lílian Mariana de Oliveira Fernandes Cardoso 
Pedagoga: Rogéria Bastos Antunes 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento tem como objetivo subsidiar o trabalho da Equipe 
Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA, durante o ano de 2018, no âmbito das 
seguintes instituições educacionais Centro de Ensino Fundamental GAN, Centro de Ensino 
Fundamental 01 de Brasília e Centro de Ensino Fundamental 02 de Brasília, tendo em 
vista que o serviço realizado por essa equipe é itinerante. Esse documento também será 
anexado ao Projeto Político Pedagógico (PPP) das instituições citadas.  

O trabalho contempla ações de acordo com as dimensões “Mapeamento 
Institucional, Assessoria ao trabalho coletivo e Acompanhamento do processo de ensino-
aprendizagem”. Tais ações devem ser revistas sempre que necessário e devem ser 
adequadas às demandas das instituições.  
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1ª DIMENSÃO: MAPEAMENTO INSTITUCIONAL   
OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Conhecer o contexto e a Conhecer a estrutura física Fazer o reconhecimento dos espaços 1º Bimestre 
dinâmica da escola em disponível para o trabalho a ser físicos disponíveis e de sua utilização  
seus aspectos físico, desenvolvido pelo SEAA.  bem como dos materiais didático-  
organizacional e político,        pedagógicos disponibilizados para o  

buscando reflexões        uso escolar.  
sobre a prática escolar e          

suas implicações no Compreender  a estrutura Leitura e análise dos documentos e 1º Semestre 
processo   de organizacional e política da projetos desenvolvidos na escola.  

escolarização. 
  

escola, as relações e a dinâmica 
  

  Diálogo contínuo entre as  

     da gestão escolar, da profissionais da equipe sobre suas Bimestralmente 
     coordenação   pedagógica, percepções sobre a escola.  
     

serviços administrativos e 
  

     Conhecer e analisar listas de  

     assistenciais.     distribuição das turmas e de alunos 2º Semestre 
            em avaliação pelo SEAA (estratégia  

            de matrícula).  
            Analisar, em parceria com a  

            Orientação Educacional, o  
            desempenho geral das turmas, Bimestralmente 
            buscando estratégias para intervir  
            nas dificuldades no processo de  

            ensino e aprendizagem.  
             Semanalmente, 

Investigar a influência do Identificar  as  tendências Participação nas coordenações quando a EEAA 
clima escolar na   educacionais,  as rotinas coletivas. for convocada ou 
aprendizagem   pedagógicas e  as concepções  precisar tratar 

     sobre  o  ensino  e  sobre  o  com os 
     desenvolvimento do aluno.   professores 
            Realizar escutas individuais com as Ao longo do ano 
            professores. letivo 
            Participação nos conselhos de Bimestralmente 
            classe.  
     Identificar a forma como se dá a Participação das reuniões de pais. Bimestralmente 
     

interação entre os diferentes 
  

      De acordo com o      

segmentos 
 

da 
 

comunidade 
 

       Participação em eventos promovidos calendário da      

escolar. 
     

          pela escola. escola 
            

            Pesquisa das pastas dos alunos no  

Conhecer a parte Fazer o levantamento dos arquivo da secretaria da escola,  
documental dos alunos estudantes  com transtornos fotocópia da documentação 1º semestre 
da   escola, funcionais e com necessidades pertinente à EEAA, reunião com a  
principalmente  os educativas especiais.   equipe das escolas de procedência  
sinalizados para a EEAA        do aluno para obter a documentação  

            e reunião com pais com o mesmo  

            intuito.  
 
 

2ª DIMENSÃO: ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO  
OBJETIVO METAS AÇÕES CRONOGRAMA 

   Quando houver 
Fomentar o trabalho Organizar Estudos de Caso como Convocar e preparar roteiro do necessidade 
colaborativo forma de intervenção em casos estudo de caso.  

 de alta complexidade.   
 Promover diálogo entre a equipe Propor a realização de reunião Quando houver 
 diretiva e os serviços de apoio mensal para avaliação e necessidade 
 (SEAA, SOE e AEE). (re)planejamentos das ações  
  implementadas.  
 Auxiliar a gestão/OE nos casos   

 relacionados a comportamento de Participar das reuniões quando a Quando houver 
 indisciplina, automutilação, EEAA for convocada. necessidade 
 violência sexual ou familiar,   

 mediação de conflitos e evasão.    
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          Fazer levantamento de assuntos Quando houver 
 Contribuir para o  Organizar coordenações coletivas que interessam aos professores. necessidade 
 aperfeiçoamento de  sobre temáticas pertinentes às    
   

Participar das coordenações 
 

 competências técnicas, necessidades da escola.   
  

coletivas com os professores de Ao longo do ano  metodológicas e      
      

acordo com as necessidades da letivo  pessoais dos       
       

escola. 
 

 profissionais de       
        

 educação que atuam na     
Estudo de temas pertinentes à 

Quinzenalmente, 
às  escola        

        

prática da EEAA. sextas-feiras           
            

          Estudo de temas pertinentes à  

 Aperfeiçoar   Participar das coordenações  prática. 
Quinzenalmente, 
às 

 continuamente os  coletivas do SEAA.   Estudos de caso e debates sobre sextas-feiras 
 conhecimentos teóricos,     procedimentos de análise e  

 metodológicos bem      intervenção na instituição escolar.  
 como a legislação       De acordo com as 

 pertinente ao trabalho Participar de cursos fornecidos  Estudo dos temas relacionados às 
datas definidas 
pela 

 desenvolvido no SEAA pela EAPE.   atividades do SEAA a fim de EAPE 
          formação continuada.  

      
     3ª DIMENSÃO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
  OBJETIVO   METAS    CRONOGRAMA 
          Fazer levantamento das Fevereiro 
 Implementar, em parceria Criar vivências de acordo com as demandas  
 com outros profissionais demandas   para professores, Planejar cronograma as vivências Abril 
 da escola, reflexão com alunos e pais.     
     

 estudantes, pais e     
Realizar os encontros semanais De acordo com as  professores, visando     

     

com esses públicos demandas que  promover  melhores     
       

surgirem  condições de diálogo  e      
       

 encaminhamentos de       
 acordo com a demanda       

 Construir conjuntamente Dar devolutivas para as Entregar fichas de solicitação de  
 com os professores solicitações de apoio, em ordem apoio para professores de acordo  
 situações  didático- de prioridade avaliada pela EEAA. com a necessidade de elaboração  
 metodológicas de apoio à     de relatório psicopedagógico,  
 aprendizagem  nas     após observação do aluno pela  

 situações encaminhadas     EEAA  
 ao SEAA.        Esclarecer a demanda e queixa  

          apresentada pelo professor na  

          solicitação de apoio.  
          Fazer observações em sala de  

          aula.  
          Assessorar o professor no  

          planejamento, na seleção de  
          conteúdos, recursos didáticos e Ao longo do ano 
          avaliativos para a situação para a letivo 
          qual se solicita apoio.  
          Elaborar planos de ação para  

          intervenção e acompanhamento  
          do aluno.  
          Quando necessário, escutar os  

          pais/responsáveis pelos  
          estudantes sobre o contexto  
          familiar do aluno, sobre seu  
          desenvolvimento e sobre a  
          percepção da família acerca da  
          queixa escolar do estudante.  
          Fazer atendimento direto aos  

          alunos que demandem  

          intervenção do SEAA.   
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     Realizar avaliação pedagógica,  
Realizar avaliação Proporcionar aos estudantes considerando as necessidades Ao longo do ano, a 
mediada, processual  e avaliados as adequações pedagógicas e as intervenções partir do momento 
contextual de estudantes educacionais pertinentes às suas necessárias para o estudante que se suspeita da 
que apresentem alguma necessidades.   Realizar avaliação psicológica, possibilidade do 
necessidade educacional    considerando os aspectos aluno apresentar 
especial contemplada na    subjetivos que podem auxiliar alguma necessidade 
Estratégia de Matrícula.    e/ou inibir o sucesso escolar do educacional especial 

     estudante.  
     Escutar os pais/responsáveis  

     pelos estudantes sobre o contexto  
     familiar do aluno, sobre seu  
     desenvolvimento e sobre a  
     percepção da família acerca da  

     queixa escolar do estudante.  
     Quando necessário, fazer  

     encaminhamentos externos para  
     atendimentos com outros  
     profissionais, visando  
     esclarecimento sobre a  
     necessidade educacional especial  

     do estudante  
     Elaborar Relatório de Avaliação e  

     Intervenção Educacional ou  
     Relatório de Reavaliação ou  

     Estudo de caso, conforme o caso  

Brasília, abril de 2019.  
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