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APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta a Proposta  Pedagógica do CENTRO
DE ENSINO FUNDAMENTAL SARGENTO LIMA, estabelecimento de ensino
vinculado à Coordenação Regional  de Ensino da Santa Maria – CRE/Santa
Maria,  para  o  ano  letivo  de  2019,  refletindo  a  diversidade  de  ideias,
pensamentos  e  ideologias  presentes  no  contexto  da  escola,  e  ainda
procurando  dar  visibilidade  ao  anseio  de  uma  prática  que  envolva  ação-
reflexão-ação, na perspectiva de consolidar, junto a seus vários segmentos, um
trabalho  coletivo  decorrente  de  uma  prática  pedagógica  que  prime  pela
interdisciplinaridade  e  pela  contextualização  curricular  e  a  diversidade  de
saberes.  

A escola, como uma instituição social  voltada para a educação de
crianças  e  jovens,  tem  como  objetivos  principais  a  sua  instrução  e  a  sua
formação respeitando-o como ser humano. Entretanto, esses objetivos podem
ser alcançados com melhor qualidade quando integrados e articulados entre si.

As  lutas  em  prol  da  democratização  da  educação  pública  e  de
qualidade  fazem  parte  das  reivindicações  de  diversos  segmentos  da
sociedade.  Há  algumas  décadas  (a  partir  da  década  de  1980,  mais
precisamente),  essas  manifestações  se  intensificaram,  resultando  na
aprovação do princípio de gestão democrática na educação, na Constituição
Federal  art.  206,  onde  estabeleceu  princípios  para  a  educação  brasileira,
dentre  eles:  obrigatoriedade,  gratuidade,  liberdade,  igualdade  e  gestão
democrática, sendo estes regulamentados através de leis complementares. 

Enquanto lei  complementar  da educação,  a Lei  de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) estabelece e regulamenta as
diretrizes gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino. Em
cumprimento  ao  art.  214  da  Constituição  Federal,  ela  dispõe  sobre  a
elaboração do Plano Nacional de Educação – PNE (art. 9º), resguardando os
princípios constitucionais e, inclusive, de gestão democrática. 

 Este é, portanto, um desafio a ser vencido pela escola e a Proposta
Pedagógico ocupa um importante papel nesse processo, pois é um documento
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norteador  para  as  ações  que  delinearão  o  processo  de  construção  da
identidade da escola. Para tanto, não basta que ele simplesmente exista. Faz-
se necessário seja que o “retrato da escola”, com seus limites e perspectivas,
construídos  por  várias  mãos,  organizando  a  escola  de  forma  a  exercer  o
importante papel que lhe é próprio: a transformação social de uma comunidade
e seu conhecimento construído pelo homem através dos tempos.

De acordo com Veiga (1998):
O  projeto  representa  a  oportunidade  de  a
direção,  a  coordenação  pedagógica,  os
professores  e  a  comunidade,  tomarem  sua
escola nas mãos, definir seu papel estratégico
na educação das crianças e jovens, organizar
suas ações, visando atingir os objetivos que se
propõem. É o ordenador,  o norteador da vida
escolar.

Assim sendo, a Proposta Pedagógica se constrói na interação dos
sujeitos, no tempo e espaços coletivos que o processo de gestão democrática
proporciona,  tendo  como  eixos  norteadores  a  organização  do  trabalho
pedagógico e administrativo.

No CEF Sargento Lima a construção da proposta para o ano de 2019
iniciou se no segundo semestre de 2018. 

 Iniciamos  as  discussões  em  face  dos  resultados  do  1º  semestre.
Constatou-se que os resultados do rendimento escolar dos estudantes estavam
abaixo da média. Depois as questões referentes às avaliações externas. O que
poderia  ser  feito  para  estimular  e  preparar  os  estudantes  para  esses
momentos.      

Algumas  outras  questões  levaram  a  escola  desenvolver projetos
interventivos que pudessem minimizar as fragilidades constatadas pelos dos
professores.

Foi  alvo  de  grande  discussão  os  espaços  da  sala  de  leitura  sua
funcionalidade e ressignificação enquanto espaço pedagógico. 

(...) é o instrumento clarificador da ação
educativa da escola em sua totalidade e tem como
objetivo  nortear  as  ações  pedagógicas.  O  projeto
político-  pedagógico  é  concebido  como  o
instrumento  teórico-metodológico  que  a  escola
elabora, de forma participativa, com a finalidade de
apontar a direção e o caminho que vai percorrer para
realizar,  da  melhor  maneira  possível,  sua  função
educativa. 

Por fim, a estruturação da proposta enquanto ferramenta norteadora
da dimensão pedagógica,  que reflete,  discute  e estabelece o fazer  escolar,
descrevendo as  ações educacionais  a  serem desenvolvidas pela  instituição
assegurando, assim, à comunidade escolar as adequações e as ferramentas
pedagógicas necessárias para alcance efetivo de seus objetivos.

Considerando que é do interesse da sociedade que seus cidadãos
sejam educados, instruídos e formados, e esta é a principal função da proposta
pedagógica  na escola,  administrá-la  de  modo eficiente  e  eficaz  é  uma das
condições  para  que  se  cumpra  seu  papel.  Quando  assim  administrada  e
autogerida, a escola oferece condições para a melhoria da qualidade do ensino
e da aprendizagem.

Para  que a  escola  se  torne  um espaço de transformação,  faz-se
necessária  a  participação  de  todos  os  seus  segmentos  no  processo  de
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construção, reflexão e avaliação de sua Proposta Pedagógica, redirecionando
suas ações quando necessário. 

     A escola  possui  as  forças  transformadoras,  os  agentes  sociais,
econômicos, políticos que podem impulsioná-la para uma gestão democrática,
onde todos têm direitos de decisão sobre seu destino. Onde compartilhamento
das responsabilidades e as decisões que podem alterar a posição de cada um
no  coletivo  são  tomadas  em  conjunto,  incluindo  gestores,  educadores,
funcionários, estudantes e pais. Cada um é, nesse sentido, responsável por si,
mas  também  pelos  demais.  Essa  perspectiva  política  e  filosófica  impacta
diretamente todos os aspectos da organização escolar: seu modelo de gestão,
sua espacialidade, seus tempos e, claro, seu currículo. (SINGER, 2014).
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HISTÓRICO

O prédio foi construído em 1961, tendo a escola iniciado suas atividades
em 1963.  Conhecida,  inicialmente,  por  Escola Vicentina Goulart,  teve como
primeiro responsável o 1º Tenente Fuzileiro Naval Eduardo Celso Rodrigues
Serra de Castro. Em 1969, a escola atendia alunos da pré-escola a 4ª série em
tempo integral (8h às 16h) apenas com um professor e tendo um dinamizador
que atendia uma vez por semana. Já em julho/95 os alunos eram atendidos em
tempo integral também, porém com dois professores. Em 20/08/1997 a Divisão
Regional  de  Ensino  do  Gama  solicitou  a  transformação  da  Escola  Classe
Sargento Lima em Centro de Ensino de 1º Grau que passou a oferecer a partir
daquele ano, turmas de 5ª a 8ª série, para atender ao “Termo de Cessão de
Uso” firmado entre a Fundação Educacional do Distrito Federal e o Ministério
da Marinha, através do Comando Naval de Brasília, proprietário do prédio. O
pleito, contudo, foi indeferido pela Diretora Executiva da FEDF, após ouvir o
Departamento  de  Planejamento  Educacional  da  Secretaria  de  Educação  –
DEPLAN/SEDF.  Em 23/03/1998 a direção da escola  reitera  o pedido inicial
informando  que  o  número  de  alunos  já  era  suficiente  par  justificar  a
transformação requerida. Pela segunda vez o pedido é indeferido pela mesma
autoridade, após parecer do DEPLAN/SE-DF, que esclarece que o quantitativo
de alunos permanecia abaixo do mínimo definido pela estratégia de matrícula
(33alunos da 7ª série e 19 na 8ª série).

De acordo com a análise tem-se: Nos termos do Regimento Escolar dos
Estabelecimentos  de Ensino da Rede Pública  do Distrito  Federal,  a  Escola
Classe é estabelecimento  destinado a oferecer  as  séries  iniciais  do Ensino
Fundamental  não  só  à  tipologia  do  estabelecimento  como  também  à
necessidade  de  que  o  mesmo  conte  com  as  condições  necessárias  para
desenvolver o ensino que oferece. O estudo do DEPLAN mostra que a escola
não dispõe de  laboratório  de  Ciências  e  a  redistribuição de  área  para  sua
instalação viria reduzir o atendimento de 1ª a 6ª série. Sendo assim, a escola
passou  a  atender  alunos  da  Educação  Infantil  a  6ª  série  do  Ensino
Fundamental.

A  partir  de  10/12/2009,  a  então  Escola  Classe  Sargento  Lima  foi
transformada em Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima, passando a
oferecer a 7ª série em 2010 e 8ª série em 2011.

No dia 11/04/2013 o Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima foi
desvinculado administrativa e pedagogicamente da CRE do Gama e passou a
vincular-se à CRE de Santa Maria. A portaria nº 108, de 10/04/2013, publicada
no DODF nº 74, de 11/04/2013, trouxe mais essa mudança.

Em 23 de junho de 2015 a subsecretaria de gestão dos profissionais de
educação recebeu o esclarecimento informando que o CEF Sargento Lima,
encontra-se em área de zona rural de acordo com a lei complementar nº 803
de 25 de abril  de 2009 segundo aprovação do Plano Diretor de Orçamento
Territorial – PDOT sendo designa como sendo Escola do Campo desde 2014.

 Atualmente, após passar por uma reforma,  a unidade dispõem em suas
instalações dez salas de aula ambiente, uma sala de leitura, um laboratório de
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informática, uma cantina, refeitório, dois banheiros para alunos, dois banheiros
para os professores, pátio coberto, uma sala para os servidores,  uma sala
para reforço escolar, uma sala de para o serviço de orientação escolar, uma
sala para atendimento da Equipe especializada de Apoio as Aprendizagens,
uma mecanografia e um parque infantil e pátio aberto.

Os registros da instituição educacional mostram que a escola teve os

seguintes professores como diretores:

 1967 – Martha Salustiano Pereira Santiago
 1969 – Ondina Tárcia de Castro
 1972/1973 – Arace Gondim Lopes
 1974/1976 – Cleusa Dutra Massera
 1977/1978 – Cleide R. de Campos
 1979/1990 – Delzuite de Matos Berg
 1991- Antônia de Mattos Silva Franco
 1992/1994 – Maria de Fátima Cortes Teixeira
 1995 - Sônia Cristina Sant’Anna da Silva
 1996/1997 – Marizete Sampaio de Araújo Rocha
 1998/2002 – Dinamérica Gomes de Morais
 2003 – Edvane Macedo Pereira
 2004/2005 – Kelly Cristina Ribeiro de Andrade
 2006/2016 – Maria Célia Mendes da Rocha
 2017/2019 - William Lindemberg de Faria Junior

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Da Mantenedora

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal. CGC: 00.394.676/001-07;
Endereço  completo:  Secretaria  de  Estado  de  Educação.
Subsecretaria  de  Educação  Básica  G.  Bloco  l  “C”  -  Lote  17
-Edifício Phenícia - 5° andar - Brasília-DF – CEP: 70.040-020.

Da Instituição Educacional
 Escola: Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima;

 Endereço: Área Alfa – Marinha – Santa Maria-DF;

 Telefone: 39014565 

 Email:  cefsl.cresm@gmail.com

 Caracterização: Zona Rural
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 Coordenação Regional de Ensino: Santa Maria 

 Turnos de funcionamento: Matutino e Vespertino;

 Nível de ensino ofertado: 1º ano ao 9º ano 

 Diretor: William Lindem Berg de Faria Junior;

 Vice-Diretor: Klivis Barbosa de Lima;

 Supervisor Pedagógico: Ozania Lopes de Oliveira;

 Chefe de Secretaria: Josiele Martins Marques 

    DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Observa-se pelas amostras que, a comunidade é bem instruída1,  com

22,8% com ensino fundamental, 51,6 % ensino médio e 25,6% ensino superior.

O Centro e Ensino Fundamental Sargento Lima, situa-se na Vila
Naval  Visconde  de  Inhaúma  -  Área  Alfa  Marinha,  ligado  administrativa  e
pedagogicamente  à  CRE -  Santa  Maria.  Seu  público  alvo  é  composto  por
alunos  residentes  na  referida  vila,  em  Santa  Maria,  no  entorno  do  DF
(Valparaíso, Luziânia e Cidade Ocidental) e Núcleo Rural Córrego da Onça,
que fica na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante.

O público atendido apresenta vulnerabilidade social no que tange
segurança e alimentação, pois a maioria dos pais trabalha o dia todo, ficando
os  filhos  sozinhos  em  casa.  Nesse  contexto,  o  fator  observado  como
característica marcante é a violência apresentada nas regiões citadas. Outro
fator  que  merece  destaque  é  a  questão  da  alimentação,  visto  que  nossos
alunos saem de casa muito antes do horário de aula, e muitas vezes não se
alimentam em suas residências,  tornando o lanche da escola uma de suas
principais refeições. 

Já os alunos moradores das chácaras totalizam um quantitativo de
vinte e seis alunos matriculados e que são dependentes do transporte rural
escolar;  são  filhos  de  caseiros  que,  em  sua  maioria,  são  analfabetos  ou
analfabetos funcionais, com acesso restrito à informação tecnológica e cultural,
devido a fatores econômicos e pincipalmente sociais.

O espaço geográfico local apresenta características de zona rural,
pois  é  privado  de  serviços  urbanos  básicos,  tais  como  hospital,  farmácia,
supermercado,  padaria,  transporte  público  e  comércio  em  geral,  água

1 Dados coletados em 2017
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encanada  e  saneamento  básico,  mesmo  estando  distante  cerca  de  onze
quilômetros da Região Administrativa de Santa Maria- RAXIII.

Os alunos residentes no entorno e em Santa Maria se deslocam
em  transporte  escolar  particular,  esforço  justificado  por  acreditarem  que  a
escola  é  segura  e  que  o  ensino-aprendizagem  é  de  qualidade.  Um  fator
decisivo na escolha por esta unidade educacional, é que o tempo gasto com o
percurso de ida e volta e o de permanência na escola diminui o tempo ocioso
das  crianças  e  adolescentes  atendidos  por  esta  instituição,  minimizando
situações de risco. Outro fator é o baixo índice de violência nos arredores da
escola,  por  encontrar-se  numa Área Militar,  onde  é  proibido  o  acesso sem
identificação.

Do corpo docente temos um quantitativo de trinta e cinco professores
efetivos e sete temporários, dos quais vinte oito são especialista em suas áreas
de atuação. 

De acordo com o senso 2019:
Para  melhoria  do  atendimento  aos  educandos  do  Centro  de  Ensino

Fundamental  Sargento  Lima,  a  escola  necessita  do  psicólogo  escolar  para
compor a Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, como também do
preenchimento do cargo de porteiro. 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Professores
Carreira de
Assistência

Educador
voluntário

SEAA SOE

Anos 
Iniciais

Anos finai Efetivo contratado Magistério 
Ensino
superior

Pedagogo Orientador

11 10 06 07 01 01 01 01

Profissionais da carreira de magistério com limitação ou restrição temporária

funcional

Apoio pedagógico
Laboratório de

informática 
Sala de leitura Outras atividades

04 02 03 01

Como foi colocado anteriormente, os alunos atendidos no CEF Sargento
Lima gastam um tempo maior para retornarem as suas residências. Por este
motivo justifica-se a necessidade da oferta de uma refeição diferenciada, capaz
de nutri-los até que cheguem a suas casas. O tempo de retorno gasto por
muitos, pode chegar até duas horas. Alguns relatam que sentem fome durante
este percurso. 

QUADRA DE ESTUDANTES
MENINO

S

MENINA

S
ESTUDANTES ENEE

283 260 MATUTINO VESPERTINO

01 Transtorno 

GD/TEA
02 Baixa visão

01 Deficiente
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Intelectual
TOTAL: 543 02 Altas Habilidades 01 Deficiente Físico

FUNÇÃO SOCIAL

“A  função  social  da  escola  pública  é  promover  a
equidade  social,  econômica,  cultural,  de  todas  as
camadas sociais, equilibrando as diferenças em todas
as suas vertentes.  Além disso,  levar  o conhecimento
técnico-científico.” (CEFSL, 2018)2

A função da escola é complexa, ampla e por si diversificada. Apesar das
transformações  sofridas  no  decorrer  da  história,  a  escola  representa  a
Instituição que a humanidade elegeu para  socializar  o  saber  sistematizado.
Isso  denota  afirmar  que  é  o  lugar  onde,  por  princípio,  é  difundido  o
conhecimento  que  a  sociedade  estima  necessário  transmitir  às  novas
gerações. Nenhuma outra forma de aparelho do estado foi capaz de substituí-la
    Apesar das modificações ocorridas na estrutura do ensino brasileiro no
decorrer dos anos, nenhuma delas instituiu um sistema educacional onde todos
tivessem os mesmos direitos, onde a intenção principal seria a concepção do
homem com plena autoridade dos próprios meios de libertação; um homem
erudito,  livre,  inteligente  e  crítico,  que não se  deixa  manipular  e  que pode
influenciar o estilo de vida e o futuro do país.

Segundo  PENIN (2001), sabe-se que só existem três maneiras de se
transformar uma sociedade: guerra, revolução e educação. Dentre as três, a
Educação é a mais viável, a mais passiva, porém a que os efeitos só se tornam
visíveis  em  longo  prazo.  “A educação  deveria  servir  como  mecanismo  de
libertação do homem”.

Além da concepção  acima  citada,  Educação   pública,  gratuita  e  de
qualidade, voltada para a formação integral dos estudantes, dentro dos eixos
propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-1996) e
pelo  Projeto  Político  Pedagógico  Carlos  Mota  (2012),  dos   pressupostos
teóricos do Currículo em Movimento: conhecimento e práticas sociais alinhadas
às aprendizagens, Sustentabilidade Humana, Cidadania e Diversidade, no CEF
Sargento Lima  buscou-se  atender  da seguinte maneira os eixos norteadores
do trabalho pedagógico 

O  fortalecimento  das  aprendizagens  por  meio  de  um  processo
organizado,  flexível  e  dialógico  de  ensinar  e  aprender,  utilizando  tempos  e
espaços  diversificados.  Reconhecendo  e  respeitando  os  processos  de
desenvolvimento cognitivo e os saberes construídos pelos sujeitos. Bem como
aspectos éticos e às relações minimamente justas e de convivência pacífica
entre todos da comunidade escolar.

Em face disso, a U.E.  alinha a inclusão e valorização das minorias, nos
projetos  e  ações  pedagógicas.  “Apresentação  de  conhecimentos

2 Texto de autoria dos professores do CEFSL em coordenação coletiva onde foi trabalhada a construção 
da proposta pedagógica 2019. 
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historicamente  organizados  sobre  direitos  humanos,  cidadania,  povo,
costumes,  valores  e  sua relação social  em nível  nacional,  regional,  local  e
internacional”. Contemplando o que é definido pela Constituição Federal e a
LDB (1996) em seu 2º Art. Estabelecem que “a educação, dever da família e do
Estado,  inspirada nos princípios  de liberdade e nos ideais  de  solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

E por fim, “a diversidade pode ser entendida como a percepção evidente
da variedade humana, social, física e ambiental presente na sociedade”. Desse
modo, a escola busca valorizar as diferenças e heterogeneidade da sociedade,
com a perspectiva do pluralismo cultural.  Atitude de respeito e aceitação às
diferenças encontradas no contexto escolar sejam elas de origem étnico-racial,
de gênero, de orientação sexual, religiosa, das condições físicas e/ou mentais
de cada indivíduo ou do pertencimento aos vários contextos socioculturais.

Tendo ainda em vista, a construção de uma sociedade mais justa, mais
igualitária, na qual, parte da população tem acesso ao mundo do conhecimento
organizado, como espaço de reflexão-ação-reflexão e de transformação social.
Sua  atuação  dinâmica  e  contínua  na  construção  e  na  reconstrução  dos
conhecimentos articula o processo natural de desenvolvimento das pessoas e
do seu meio. Isso significa um olhar mais crítico, participativo e consciente da
sociedade que queremos formar.

É uma missão que visa garantir  a  todas as  pessoas da comunidade
escolar condições de viver plenamente a cidadania, cumprindo seus deveres e
usufruindo  dos  seus  direitos.  Nesse  sentido,  o  CEF  Sargento  Lima  busca
oferecer  ensino  de  excelência,  proporcionando  condições  de  aprendizagem
significativa, atualizada e eficaz, visando à preparação de cidadãos críticos e
criativos,  autônomos,  capazes de conviver  e  respeitar  a  diversidade étnica,
cultural e religiosa, competentes e com referencial político social, articulada na
relação  família/escola,  conduzida  por  profissionais  comprometidos  com  o
crescimento humano, científico, filosófico, tecnológico e cultural.

A Proposta Pedagógica apresenta-se como eixo norteador do trabalho
político- pedagógico a ser desenvolvido no decorrer do ano letivo. Para tanto,
buscou-se referência na legislação vigente,  tais como: a Lei  de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (1996), o Projeto Político Pedagógico Professor
Carlos  Mota  (2012),  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  as  Diretrizes
Pedagógicas da SEE/DF, as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e
de Aprendizagem para a Educação Básica do DF e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s), de maneira a atentar à realidade escolar local, aos recursos
humanos disponíveis, aos recursos materiais, ao currículo da Educação Básica
(Diretrizes curriculares do DF), bem como a modalidade de ensino oferecida
em conformidade com sua característica institucional e segundo o Censo 2019.

Procurou-se  usar  como  instrumentos  de  construção  da  Proposta
Pedagógica  do  CEF  Sargento  Lima,  as  políticas  e  ações  propostas  pelas
diferentes instâncias institucionais, considerando as concepções de educação
comprometidas com seus educandos e com a sociedade.
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Portanto, este projeto é fruto do interesse apresentado pela comunidade
escolar  no  decorrer  dos últimos anos.  Ele  foi  formulado tomando por  base
reuniões, discussões e sugestões com todos os segmentos deste corpo social
(Assembleia  Geral  Escolar,  Reuniões  Pedagógicas  Coletivas,  Conselho
Escolar, Reuniões de Pais e Mestres e/ou Reuniões de Pais com a Direção). 

O  projeto  em  questão  busca  maior  integração  dos  membros  da
comunidade  escolar  para  que  possamos  alcançar  uma  prática  político-
pedagógica e administrativa mais apropriada,  às melhorias na qualidade do
ensino que se pretende alcançar como forma a garantir o acesso, permanência
e êxito de todos os alunos da instituição.
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PRINCIPIOS
A escola se apresenta como o um lugar necessário às mudanças sociais,

sendo este o espaço que permite ao aluno vivencias adequados à realidade

social em que vive. 

Procurou se adotar uma concepção de educação onde a aprendizagem é

concebida como uma construção a partir da interação como o outro, ou seja, o

sujeito  se  constitui  em  suas  interações  e  nas  relações  e  vínculos  que

estabelece com seus pares, com a família e demais instituições sociais, das

quais faz parte. Dessa forma, o desenvolvimento está ligado ao processo de

mudanças e transformações que ocorrem ao longo de sua vida.

 O conhecimento é concebido a partir de fatores externos ao indivíduo e

pelas  características  próprias  de  cada  sujeito,  considerando  as  diferentes

etapas do desenvolvimento de modo geral.

Ao chegar a escola, o professor torna se um mediador, auxiliando o aluno

por todo seu percurso escolar.

Segundo  Saviani,  na  perspectiva  da  Pedagogia  histórico-social,  as

aprendizagens  se  constituem  a  partir  de  movimentos  dialéticos  entre  os

indivíduos e as diversas realidades sociais.

Nessa  perspectiva,  o  sujeito  é  o  protagonista  na  transformação  da

sociedade  (num  contexto  marcado  por  contradições  e  conflitos  entre

desenvolvimento das forças produtivas e as relações que a constitui).

É  importante  ressaltar  as  contribuições  da  Teoria  Construtivista

(FERREIRO,)  no  que  norteiam  a  prática  e  o  respeito  à  individualidade  da

criança no processo de aquisição da leitura e da língua escrita na primeira

etapa da alfabetização.

Segundo  Emília  Ferreiro,  a  alfabetização  também é  uma  forma  de  se

apropriar  das funções sociais  da  escrita  e  ainda,  de  acordo com a autora,

crianças  de  classes  sociais  diferentes  na  alfabetização  não  revelam

capacidades desiguais, o que fara a diferença ao longo de sua vida escolar

serão os estímulos oferecidos.

Em compensação, numa proposta construtivista de ensino, a sala de aula

se  transforma  totalmente,  criando-se  o  que  se  chama  de  ambiente

alfabetizador.  Cada professor procura dá a sua sala de aula uma aparência

única,  (fixando cartazes com alfabeto,  palavras  frases e diferentes tipos de
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textos) proporcionando o maior número de recursos e estimule a criança nessa

fase de desenvolvimento. 

O papel da escola ao trabalhar Temas transversais é facilitar, fomentar e
integrar as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade e
transversalidade entre  conteúdos e eixos  transversais  integrando o  trabalho
pedagógico, buscando não fragmentar em blocos rígidos os conhecimentos.

O  Centro  de  Ensino  Fundamental  Sargento  Lima  terá  como  eixos
transversais: Educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os
direitos humanos e Educação para a sustentabilidade. 

Abaixo estão elencados os temas relacionados aos eixos, que serão 
trabalhados durante o ano letivo de 2019:

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
• Proporcionar educação de qualidade, voltada para a formação integral

do indivíduo, dentro dos eixos estruturantes do currículo,  sendo  eles:
Aprendizagens,  Sustentabilidade,  Cidadania e Diversidade dentro  das
dimensões  Protagonismo estudantil,  ciência  e  tecnologia,  convivência
humana e arte, cultura, esporte e movimento para todos os alunos.

Objetivos Específicos
 Integrar os alunos e promover a educação do indivíduo como um todo,

respeitando e valorizando o seu potencial;

 Desenvolver competências e habilidades essenciais para a formação de

cidadãos críticos, participativos, dinâmicos, criativos e autônomos;

 Motivar a participação efetiva dos pais e da comunidade nas atividades
escolares;

 Promover  a  melhoria  do  processo  ensino-aprendizagem utilizando-se

ações inovadoras e estimulantes;

 Elevar  continuamente  o  desempenho  escolar  dos  alunos  no  prazo

legalmente estabelecido;

 Realizar, no início do ano letivo, uma assembleia geral escolar (reunião
com os pais,  alunos e mestres)  com intuito  de  os  mesmos tomarem
conhecimentos  das  normas  que  regem  o  estabelecimento  escolar
(Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF),  bem como normas
internas  desta  Unidade  de  Ensino  (UE)  e  estabelecer  normas
disciplinares para o ano letivo;

 Melhorar  o  processo  de  ensino-aprendizagem  através  do  trabalho
integrado,  escola/comunidade,  tornando  a  escola  democrática  e
envolvendo todos os segmentos que compõem esta UE;
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 Conscientizar sobre a importância da manutenção da limpeza e higiene
da escola e saber utilizar adequadamente os equipamentos e mobiliário,
evitando estragos e desperdícios (organização do espaço em sala de
aula, na hora do lanche, economia de água, etc.)

 Identificar crianças com dificuldades de aprendizagem e encaminhar à
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), buscando junto
aos órgãos competentes os recursos necessários para minimizar essas
dificuldades;

 Realizar eventos que valorizem manifestações artísticas e culturais da
comunidade escolar;

 Enfatizar,  nas metodologias  aplicadas pelos professores,  os aspectos

interventivos que favoreçam a interdisciplinaridade e a transversalidade

dos conteúdos a serem trabalhados;

 Trabalhar projetos interventivos que possibilitem o uso de diversos tipos

de estratégias pedagógicas e tempo/espaços escolares com o foco em

potencializar  as  aprendizagens  e  minimizar  ou  sanas  as  fragilidades

apresentadas pelos estudantes;

 Possibilitar a aquisição de hábitos necessários ao bem-estar dos alunos
estimulando a formação de atitudes de responsabilidade e respeito de
limites e ritmos;

 Viabilizar a criação de espaços destinados a atividades pedagógicas;
 Desenvolver projetos voltados para o desenvolvimento da consciência

de preservação e valorização do meio ambiente;

 Consolidar ações implementadas relacionadas à Educação do Campo;

 Manter a ausência de evasão escolar;
 Buscar reduzir ou manter o índice geral de repetência da Unidade de

Ensino (UE) em 5%, em relação ao ano anterior;

 Utilizar  a  carga  residual  dos  professores  efetivos  para  favorecer  o
cumprimento da carga horária anual a que os alunos têm direito, através
de substituições eventuais1;

 Subsidiar  planejamento  e  implementação,  junto  aos  professores  dos
anos  iniciais/  finais  de  “Projeto  Interventivo  Reagrupamento”  com os
alunos  em  defasagem  de  conteúdos  e  com  dificuldade  de
aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho escolar durante o
ano letivo;

 Realizar reagrupamento intercalasse e/ou intraclasse entre turmas dos
anos iniciais e finais no horário regular de aula.

 Promover uma melhor integração social no âmbito escolar levando os
alunos a tornarem-se cidadãos mais críticos e reflexivos, possibilitando
uma melhor vida em sociedade;

 Sensibilizar/orientar a família dos alunos, sobre a responsabilidade de
sua participação na vida escolar  dos filhos para o êxito  do processo
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ensino-aprendizagem, por  meio de reuniões coletivas  e/ou individuais
com a Direção e auxílio do SOE (Serviço de Orientação Educacional);

 Consolidar  junto  a  comunidade escola (pais,  alunos e professores)  a

prática da avaliação diagnóstica de conhecimentos ao início de cada ano

letivo.

 Esclarecer ao aluno e à família como serão os critérios de avaliação nos

bimestres;

 Valorizar  a  autoestima  dos  educandos  e  educadores  através  de
atividades diversificadas (dinâmicas,  trabalho de grupo,  pesquisas de
campo, excursões, festas, passeios monitorados, etc.);
 Possibilitar  e  valorizar  a  expressão  oral  e  escrita  por  meio  do
incentivo ao hábito de leitura;

 Praticar ações que atendam as Leis 10.639/03 e 11.645/08, que torna
obrigatório o trabalho voltado para o estudo das influências das culturas
africanas  e  indígenas  na  formação  do  povo  brasileiro,  para  que  as
comunidades  discente  e  docente  possam  compreender  a  lógica  do
pensamento  e  do  viver  negro  e  indígena,  com  a  desconstrução  de
estereótipos e a valorização de suas culturas;

 Desenvolver  ações que levem a reafirmação da identidade dos afro-

brasileiros e a dignidade de todos;

 Praticar as ações disponibilizadas no Regimento Escolar das Escolas
Públicas  do  DF,  em  especial  a  exposta  no  Cap.  VI,  seção  I  (corpo
docente)  art.  36  ao  38e  seção  II  (corpo  discente)  art.  40  aos  45  e
Normas Internas desta U.E, baseado no Regimento citado;

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

O  Ensino  Fundamental  destina-se  à  formação  da  criança  e  do

adolescente,  objetivando  o  desenvolvimento  de  suas  potencialidades  como

elementos de autorrealização e exercício consciente da cidadania plena. 

O Art. 3° da LDB dispõe sobre a obrigatoriedade da segunda etapa da

Educação Básica a todos, garantindo os princípios de igualdade, da liberdade,

do  reconhecimento  do  pluralismo de  ideias  e  de  concepções  pedagógicas,

além da valorização de professores e da gestão democrática do ensino público

como garantia de padrão de qualidade, exercício do direito atende ao fim maior

da educação, personalizado no pleno desenvolvimento da pessoa e no seu

preparo para exercer a cidadania e para a qualificação para o trabalho (Art. 22,

LDB).4.

Nas  séries  iniciais  do  Ensino  Fundamental  procuraremos  atender  às
exigências  das  Diretrizes  Curriculares  do  DF  Currículo  que  enfatiza  a
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assimilação  de  conceitos  que  desenvolverão  as  estruturas  cognitivas
necessárias  na aprendizagem significativa  e  a  construção  de competências
acadêmicas.

O  processo  de  ensino-aprendizagem  é  visto  de  maneira  especial,
acompanhando  e  suprindo  as  dificuldades  que  possam  apresentar  nesta
esfera, tornando-o assim o mais agradável possível.

Sabemos e valorizamos os conhecimentos e experiências de vida que
os alunos trazem, sendo estes, ponto de partida para a aquisição do saber
sistematizado, das competências e das habilidades que serão desenvolvidas e
dominadas.

A preocupação, sempre constante, pelo sucesso do aluno nos faz propor
praticas  pedagógicas  inovadoras  e  propostas  diversificadas,  principalmente,
para aqueles que apresentam dificuldades em sua trajetória escolar. 

A  interdisciplinaridade  e  a  transversalidade  entre  as  áreas  de
conhecimento  são  buscadas  constantemente,  onde  temos  como
facilitadores as coordenações e reuniões pedagógicas que proporcionam
estratégias  e  sugestões  de  ações  pedagógicas  preocupadas  com  a
adequação do ensino às necessidades dos alunos e dos diversos setores
da sociedade.

Todos  aqueles  que  integram  a  comunidade  escolar  precisam
participar da organização do trabalho pedagógico. Todos podem agir para
que  o  trabalho  pedagógico  de  ensinar  e  aprender  aconteça;  todos  se
beneficiem dele e se comprometam. Dessa forma, a partir da definição de
objetivos  a  ser  alcançados  na  série,  ou  no  ano,  ou  no  ciclo  escolar,
estabelecem-se  rotinas  de  atividades  a  ser  realizadas;  definem-se  os
materiais  necessários;  e  atitudes  a  ser  desenvolvidas  para  o  bom
andamento dos processos de ensino-aprendizagem.

A organização do trabalho pedagógico, então, deve ser pensada em
função do que as crianças sabem, dos seus universos de conhecimentos,
em relação aos conhecimentos e conteúdos que consideramos importantes
que elas aprendam pautado no currículo oficial da rede. No caso dos anos
iniciais  do  ensino  fundamental,  a  aprendizagem  da  língua  escrita;  o
desenvolvimento  do  raciocínio  matemático  e  a  sua  expressão  em
linguagem matemática; a ampliação de experiências com temáticas ligadas
a muitas áreas do conhecimento; a compreensão de aspectos da realidade
com a utilização de diversas formas de expressão e registro – tudo deve
ser  trabalhado  de  forma  que  as  crianças  possam,  ludicamente,  ir
construindo outros modos de entender a realidade, estabelecendo novas
condições de vida e de ação. Os planejamentos de ensino, os planos de
aula e os projetos de trabalho são, portanto, frutos de reflexões coletivas e
individuais cujo objetivo é a aprendizagem das crianças.

A organização  do  trabalho  pedagógico  incluirá  a  mobilidade  e  a
flexibilização  dos  tempos  e  espaços  escolares,  a  diversidade  nos
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agrupamentos de alunos, as diversas linguagens artísticas, a diversidade
de materiais, os variados suportes literários, as atividades que mobilizem o
raciocínio, as atitudes investigativas, as abordagens complementares e as
atividades de reforço, a articulação entre a escola e a comunidade, e o
acesso aos espaços de expressão cultural.

ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS

A ampliação  do  período  escolaridade  obrigatória  não  é  algo  novo.
Previsto na LDB, tornou-se uma das metas do Plano Nacional de Educação –
PNE, Lei n 10.172/02 e veio assegurar o acesso da criança de seis anos à
escola.

No DF, o atendimento a essas crianças já vinha sendo realizado por
meio  do  Programa  “Quando  mais  cedo  melhor”,  vigente  nas  14(quatorze)
Diretorias Regionais de Ensino desde 2004. A partir  de 2005, passou a ser
absorvido, gradativamente, pelo Ensino Fundamental de nove anos.

Dessa forma, a Secretaria de Estado de Educação do DF iniciou em
2005 a  implantação  do Ensino  Fundamental  de  nove  anos  nas instituições
educacionais  vinculadas  a  rede  pública  de  ensino,  tendo  como  estratégia
pedagógica o Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, desenvolvido em três anos,
com crianças a partir de seis anos de idade, objetivando efetivar a tão sonhada
qualidade  de  ensino  para  todos.  O  processo  de  implantação  do  Ensino
Fundamental  de  nove  anos  iniciou-se  de  forma  gradativa,  tendo  sua
universalização ocorrida em 2008, em cumprimento a Lei n 3.483, de 25 de
novembro de 2004, DODF nº 225, Decreto 25.619 de 01 de março de 2005 e
Portaria nº 283/2005.

A  oferta  do  ensino  de  qualidade  constitui,  assim,  um  processo
permanente  de  orientação  de  políticas  públicas  comprometidas  com  o
desenvolvimento  socioeconômico  e  com a  prática  pedagógica  consciente  e
responsável.

ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS
CICLOS

Bloco inicial de
alfabetização

BIA

2º CICLO
3º CICLO

1º BLOCO 2º BLOCO 1º BLOCO 2º BLOCO

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano
  A Secretaria  de  Educação  do  Distrito  Federal  optou  por  seguir  as

recomendações  do  Ministério  da  Educação  quanto  à  nomenclatura  de
organização da educação de nove anos conforme o quadro a seguir:
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Os três primeiros anos do Ensino Fundamental de Nove anos integram o
Bloco Inicial de Alfabetização, de forma que correspondem, respectivamente, a
Etapa I, Etapa II e Etapa III do referido bloco. Com duração mínima de nove
anos em regime de ciclos. 

Para o período da alfabetização (BIA) -1º ao 3º ano do EF Nove anos e
4º e 5º- 2º ciclo e do 6º e 7º ano1º bloco do 3º ciclo e 8º e 9º ano 2º bloco do
EF Nove anos 3º ciclo. Pretende-se   que esta etapa de ensino possibilite ao
aluno  ampliar  sua  capacidade de  aprender,  tendo em vista  a  aquisição  de
conhecimentos, competências e habilidades, a formação de atitudes e valores. 

A organização  curricular,  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,
enfatiza  a  assimilação  de  conceitos,  buscando  desenvolver  habilidades  e
competências que possibilitem aos alunos prosseguir os estudos (Regimento
Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal, 2006).

 Em face dos princípios de interdisciplinaridade e de contextualização
que  permeiam todo  o  Currículo  da  Educação  Básica,  e  da  habilitação  dos
professores atuantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o tratamento
didático-pedagógico dos componentes curriculares será de Atividades, não se
justificando preestabelecer número de horas para cada um dos componentes
curriculares.

A carga horária diária terá a duração de 5 horas, sob a responsabilidade
de um único professor que cumpre carga horária de 40 horas (incluída quinze
horas de coordenação pedagógica).

CICLOS

Bloco Inicial de Alfabetização – 1º ano, 2º ano e 3º ano.

O  Bloco  Inicial  de  Alfabetização  (BIA)  tem  a  dimensão  positiva  de
promover a progressão continuada do processo de aprendizagem,  além de
possibilitar  a  organização  de  um  tempo  maior  e  mais  flexível  para  o
desenvolvimento das competências que a criança precisa construir. 

O objetivo principal  da reestruturação do Ensino Fundamental de oito
para nove anos seria a garantir à criança, a partir dos seis anos de idade, a
aquisição da alfabetização/letramento. 

No entanto, a organização do tempo e do espaço escolar não se dá
automaticamente com a implantação do BIA, como também não é garantia de
qualidade do processo de alfabetização. É preciso, pois, adotar outras medidas
e estratégias que promovam o alcance dos objetivos propostos.

Nesse sentido, abriu-se um diálogo com os docentes e a comunidade
escolar  para  suscitar  uma  reflexão,  assim  como  a  incorporação  dos
pressupostos que regulam toda a estruturada do Bloco Inicial de Alfabetização,
tomando como partida o saber produzido no dia-a-dia de sala de aula para que
as posições assumidas possam ser identificadas com maior clareza. 
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A discussão dessas questões no interior da instituição educacional é de
suma  importância  para  que  as  dimensões  imprescindíveis  à  totalidade  do
processo de alfabetização possam ser construídas no âmbito coletivo.

Para alcançar os objetivos propostos pelo BIA, Diretrizes Pedagógicas
pautadas em princípios teórico-metodológicos norteadores de todas as ações
na  implantação  do  bloco,  deverão  ser  observados  por  todos  os  envolvidos
nesse processo de construção (a formação continuada do professor, o trabalho
coletivo  com reagrupamento,  o  trabalho com projeto  interventivo,  as  quatro
práticas  de alfabetização e  a  avaliação formativa  no processo de ensino  e
aprendizagem).

II Ciclo - 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental de Nove anos

Nessa etapa da educação básica,  é  de se esperar  que os alunos já
tenham  incorporado  a  rotina  escolar,  atuem  com  maior  independência  e
dominem  uma  série  de  conhecimentos,  uma  vez  que  suas  capacidades
cognitivas passam por avanços significativos.

Os alunos começam a estabelecer relações de causalidade, o que os
estimula a buscarem a explicação das coisas (porquês) e as finalidades (para
que servem). O pensamento ganha maior flexibilidade, o que lhes possibilita
perceberem  as  transformações.  Ampliam  suas  hipóteses,  estendendo-as  a
contextos  mais  amplos,  e  têm  possibilidades  de  maior  concentração  e
capacidade verbal para expressar com mais clareza suas ideias e pontos de
vista. 

Entretanto,  é  importante  destacar  que,  apesar  desses  avanços,  as
generalizações  são  ainda  bastante  elementares  e  estão  ligadas  às
possibilidades  de  observar,  experimentar,  lidar  com  representações,  sem
chegar,  todavia,  a  uma  formalização  de  conceitos.  Dessa  forma,  é  que  o
currículo  do  Ensino  Fundamental  dos  Anos  Iniciais  apresenta  como  eixo
integrador  a  Alfabetização/Letramento/Ludicidade,  que  perpassa  todos  os
componentes curriculares. 

Com  isso,  a  organização  do  trabalho  pedagógico  possibilita  o
desenvolvimento das dimensões cognitiva, afetiva, social e motora dos alunos,
favorecendo o letramento em seus diversos sentidos: linguístico, matemático,
tecnológico etc.
 O letramento, portanto, facilita a interdisciplinaridade dos componentes 
curriculares, considerando que todas as áreas do conhecimento se manifestam
por meio da linguagem.

III - Ciclo - 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental

A organização  escolar  em  ciclos  é  citada  e  respaldada  pela  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu artigo
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24, e pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal
(CEDF).  Ao  escolher  esse  tipo  de  organização  a  Secretaria  de  Estado  de
Educação do Distrito Federal (SEEDF) reafirma seu compromisso de assegurar
a todos o direito de aprender. Por este motivo, reconhecendo a necessidade de
que essa mudança se  faz  necessária  para  melhorar  o  processo de ensino
aprendizagem,  após  palestras  e  reuniões  pedagógicas  com professores  da
SEEDF e CRE-Santa Maria, em coordenação coletiva realizada nos anos 2016,
os  professores  dos  anos  finais  optaram para  que  no  ano  de  2017  o  CEF
Sargento Lima aderisse ao 3° Ciclo consideram que em 2018 já teriam uma
vivencia de todo o processo de organização, o que foi   o grande diferencial no
ano letivo de 2018. 

Essa decisão foi tomada como instrumento para conhecer, através das
práticas  e  vivências,  as  potencialidades  e  fragilidades  desta  forma  de
organização escolar. 

Dessa forma possibilitaria a análise das novas estratégias pedagógicas
a serem utilizadas, e facilitaria a realização de um comparativo com as práticas
que antes eram utilizadas, e assim, da melhor forma, identificar as que podem
alcançar melhores resultados. 

Entendeu-se  também  que,  antecipar  essa  experiência,  nos  permitiu
contribuir  com as demais  escolas  e com a SEEDF,  permitindo compartilhar
experiências e resultados, identificar situações problema que pudessem vir a
interferir na implantação da escola ciclada, e as possibilidades de corrigi-las em
circunstancias futuras. 

Tornou-se de suma importância a necessidade de que as crianças e os
jovens deste país desenvolvam suas diferentes capacidades, com ênfase na
apropriação  dos  conhecimentos  socialmente  elaborados  como  base  para  a
construção da cidadania e da sua identidade. 

Assim sendo, procurou-se redefinir o verdadeiro papel da escola, e, além
dos  componentes  curriculares  (Língua  Portuguesa,  Matemática,  Ciências
Naturais,  História,  Geografia,  Arte  Educação  Física  e  Língua  Estrangeira)
desenvolveremos  ainda  atividades  relacionadas  à  parte  diversificada  que
possui como intenção o despertar da verdadeira função da escola que é formar
cidadãos  críticos,  reflexivos,  conscientes  e  sabedores  das  suas
responsabilidades  perante  o  convívio  escolar  e  principalmente  social.
Valorizando ainda um processo ensino-aprendizagem que se faz por meio da
relação  dialógica  entre  professores  e  alunos,  relação  esta  que  envolve  as
múltiplas dimensões que formam o ser humano.

Primar-se-á,  por  não  caracterizar  o  aluno  em  termos  cognitivos  e
atitudinais,  mas  serão  levados  em  conta  alguns  aspectos  relacionados  à
vivência desses indivíduos que se encontram em uma fase do desenvolvimento
humano,  onde  a  busca  de  aceitação  e  inserção  social  são  intrínsecas  à
construção da identidade em cada momento de suas vidas.

A organização dos blocos do 3º Ciclo para as Aprendizagens segue a 
distribuição seguinte (DPP 3º C, pag. 20):

 22



A)  1º  Bloco  (6º  e  7º  anos).  Ingressarão  neste  bloco  os
estudantes  que  progrediram  do  2º  Bloco  do  2º  Ciclo  para  as
Aprendizagens (4º  e  5º  anos do Ensino Fundamental).  Após a
data de ingresso, permanecerão no 1º Bloco avançando em suas
aprendizagens, conforme os objetivos propostos no Currículo em
Movimento para estes dois anos (6º e 7º anos).  Ao final  do 1º
Bloco  (7º  ano),  os  estudantes  poderão  progredir  para  o  bloco
subsequente (2º Bloco) ou ficarão reprovados no (1º Bloco), de
acordo com os critérios:
1. Progressão para o 2º Bloco (8º e 9º anos) de aprendizagem
do 3º Ciclo: Ocorre quando não há defasagem de aprendizagem
conforme os objetivos elencados no Currículo em Movimento para
o 1º Bloco (6º e 7º anos) ou quando a defasagem se dá em até
dois componentes  curriculares.  Neste  último caso,  deverão ser
desenvolvidos projetos interventivos no 2º Bloco, para trabalhar
as necessidades específicas de aprendizagem e a superação das
dificuldades apresentadas.
2. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem:  Ocorre quando
há defasagem de aprendizagem em mais de dois componentes
curriculares. Nesse caso, os estudantes deverão ser matriculados
no  mesmo  bloco  de  aprendizagem  (1º  Bloco  –  7º  ano),  com
acompanhamento  em  Projeto  Interventivo  e  Reagrupamentos
visando o alcance das aprendizagens.
3.  Reprovação  no  1º  Bloco  de  aprendizagem  por  não
frequência: Ocorre quando o estudante não alcança a presença
mínima de 75% do total  da  carga horária prevista  para  o  ano
letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no
1º  Bloco  (no  ano  em que  estiver  matriculado),  com
acompanhamento  em projetos  interventivos  e  reagrupamentos,
visando ao avanço de estudos no menor tempo possível.
B)  2º  Bloco  (8º  e  9º  anos).  Ingressarão  neste  bloco  os
estudantes  que  progrediram  do  1º  Bloco  do  3º  Ciclo  para  as
Aprendizagens (6º e 7º anos do Ensino Fundamental), conforme
critérios  estabelecidos  anteriormente.  Após  o  ingresso,
permanecerão no 2º Bloco progredindo em suas aprendizagens,
conforme os objetivos propostos no Currículo em Movimento para
esses dois anos (8º e 9º anos). Ao final do 2º Bloco (9º ano), os
estudantes  poderão  progredir  para  o  Ensino  Médio  ou  ficarão
reprovados no 2º Bloco (9º ano), de acordo com os critérios:
1. Progressão para o Ensino Médio: Ocorre quando o estudante
alcançou  todos  os  objetivos  de  aprendizagem  propostos  no
Currículo em Movimento para o 3º Ciclo para as Aprendizagens.
2. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem:  Ocorre quando
há defasagem de aprendizagem em um ou mais componentes
curriculares. Neste caso, o estudante deverá ser matriculado no
mesmo  bloco  de  aprendizagem,  2º  Bloco  (9º  ano),  com
acompanhamento  em  Projeto  Interventivo  e  Reagrupamentos
para seu caso.
3.  Reprovação  no  2º  Bloco  de  aprendizagem  por  não
Frequência: Ocorre quando o estudante não alcança a presença
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mínima de 75% do total  da  carga horária  prevista  para  o ano
letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no
2º Bloco (no ano em que estiver matriculado).

DO FUNCIONAMENTO DOS TURNOS 

TURNO MATUTINO

Atende alunos do 6º ano (3 turmas), 7º ano (2 turmas), 8° ano (3 

turmas), 9ª ano (2 turmas).

HORÁRIO DE CHEGADA

Às 07h30min,  um dos  membros  da  equipe gestora  e  coordenadores

exercem a função de agente  de portaria  tendo em vista  a  ausência  desse

profissional no quadro de servidores da escola. Então, organizam entrada dos

alunos, observando se estão devidamente uniformizados. No caso de alunos

sem o  uniforme serão  encaminhados  para  a  coordenação,  orientação  e/ou

direção, para que os pais e/ou responsáveis sejam contatados e justifiquem o

não  uso  do  uniforme.  Na  ausência  do  coordenador,  membros  da  equipe

gestora assumem essa função.

Os  professores  se  dirigem  às  suas  respectivas  salas  de  aula  às

07h30min. Caso o professor se atrase esse tempo poderá ser contado como

horas não trabalhadas e o professor não poderá usufruir do benefício contido

no Artigo  63 da lei  840/2011 para  justificar  esse atraso.  À chefia  imediata,

diretor ou vice, é facultado, atendendo a requerimento do interessado, de que

trata o artigo 63, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final

do mês subsequente ao da ocorrência.

Lanche

O lanche é servido a partir das 09h30min, no refeitório, iniciando com o

primeiro bloco às 9h05min e o segundo bloco às 9h40min. Os merendeiros

fazem  a  distribuição  do  lanche  para  os  alunos  no  balcão  da  cantina.  O

professor regente acompanha seus alunos durante a distribuição do lanche.

Intervalo

O intervalo inicia-se às 9h55min à 10h15min. Esse tempo é computado

na carga horária  anual  dos alunos,  tendo em vista  que é um momento  de

socialização dos estudantes. Este momento é um importante instrumento para

o  desenvolvimento  de  regras  de  convívio  em  sociedade  e  de  convivência
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escolar. Um adulto previamente designado circulará pelo pátio nesse momento,

observando os alunos e fazendo intervenções caso seja necessário.

Ida aos Sanitários

Os alunos terão acesso aos sanitários no segundo e quinto horário, com

a autorização do professor e ao final do período os sanitários ficam disponíveis.

Em situações emergenciais, o aluno poderá sair nos demais horários. Durante

o  intervalo  os  sanitários  ficam  indisponíveis  para  uso.  Tal  medida  foi

estabelecida para evitar intercorrências nos sanitários.

Ausentar-se da aula

 Durante o período de aula, o aluno que se ausentar da sala de aula

sem justificativa sofrerá as seguintes sanções disciplinares:

 Conversa informal mostrando a importância de assistir a todas as aulas;

 Advertência Oral com registro na ficha disciplinar;

 Advertência Oral com Comunicado Escrito aos Pais;

 Advertência com comunicado escrito e telefônico aos pais.

Aulas de Educação Física  

Os alunos encaminhar-se-ão, à sala ambiente, caso seja aula prática os

estudantes se dirigirem à quadra de esportes acompanhados pelo professor.

Uma vez  na  quadra  de  esportes,  todos os  alunos  deverão permanecer  no

espaço, até o final da aula. O professor deve se empenhar para manter os

alunos sob seu campo de visão.  O mesmo princípio  se aplica às aulas de

recreação.  É  obrigatório  o  uso  do  uniforme  adequado  para  a  prática  da

educação física.

Caso  haja  a  necessidade  de  os  professores  desenvolverem  seus

trabalhos  pedagógicos  fora  das  dependências  da  escola  será  necessária

autorização prévia e por escrito dos pais e/ou responsáveis.  

Saída no final do turno
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Os alunos dos anos finais sairão às 12h30min. Todos os alunos devem

organizar  suas  cadeiras  e  carteiras  antes  de  deixarem  suas  salas.  Não  é

permitida a presença dos alunos do turno matutino dentro do prédio escolar

após as 12h30min.

TURNO VESPERTINO

Atende alunos do 1º ano (2 turmas); 2º ano (2 turmas); 3º ano (2 

turmas); 4º ano (2 turmas); 5° ano (2 turmas).

Horário de chegada

Os alunos dos anos iniciais formam fila no pátio da escola, o professor

deve conduzi-los até a sala de aula. Os alunos dos anos iniciais podem ir ao

sanitário após o professor acomodá-los em sala. O professor poderá escolher

entre levar a turma toda de uma só vez ou enviá-los em pequenos grupos, mas

só poderá iniciar as atividades do dia após esse procedimento.

Lanche

O  lanche  é  servido  a  partir  das  14h30min,  refeitório.  O  professor

acompanha seus alunos durante a distribuição do lanche. 

Recreio

O recreio inicia-se às 15h30min e termina às 15h50min. Esse tempo é

computado  na  carga  horária  anual  dos  alunos,  tendo  em  vista  que  é  um

momento de socialização e interação entre os alunos, importante instrumento

para o desenvolvimento de regras e de convívio em grupo.

Um adulto previamente designado circulará pelo pátio nesse momento,

com o objetivo observar e intervir em situações de conflito e ou se houver outra

necessidade.

 Intervalo vespertino conta com o projeto “Amigos do Recreio”, onde os

alunos escolhidos pelo professor de cada turma. Os alunos designados como

“amigo do recreio” terão a função de organizar e desenvolver atividades lúdicas

de forma dirigida.
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Ida aos Sanitários

Os alunos do turno vespertino terão acesso aos sanitários na entrada do

turno e após o intervalo e em casos excepcionais, sempre com a autorização

do professor.

Ausentar-se da aula

Durante  o  período  de  aula,  o  aluno  que  se  ausentar  sofrerá  as  seguintes

sanções disciplinares:

 Conversa informal mostrando a importância de assistir a todas as aulas;

 Advertência Oral com registro na ficha disciplinar;

 Advertência Oral com Comunicado Escrito aos Pais;

 Advertência com comunicado telefônico e escrito aos pais.

Momento de recreação

O professor  regente  levará  os  alunos  para  brincadeiras  dirigidas,  no

parque  da  escola  ou  na  quadra  de  esporte  e  parque  da  comunidade.  Tal

atividade acontece sextas-feiras após o recreio.

Saída no final do turno

Os alunos dos anos iniciais sairão de forma organizada às 17h45min,

colocando as cadeiras em cima das carteiras para facilitar a limpeza das salas

e organizando-se em filas e/ou grupos/blocos, forma a fila fora da sala de aula.

Quando todos estiverem prontos o professor os conduz até o portão externo. 

A convivência escolar é orientada pelo regimento interno que traz os

direitos  e  deveres  dos  alunos  e  dos  professores,  contendo  todas  as

informações necessárias para o bom andamento e funcionamento da escola

como um todo.  Ele traz normas de conduta, relacionadas a entrada,  saída,

horários  de  funcionamento,  utilização  de  celulares,  entrega  de  atestados,
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atendimentos  aos  pais,  excursões  pedagógicas,  livro  didático,  apostilas,

utilização de uniforme, APM (como contribuição voluntária), faltas e código de

conduta. No entanto, faz se necessário estabelecer e definir limites e horários

específicos, bem como uma rotina escolar o que permite a concretização das

intenções educativas.

SALA AMBIENTE

A proposta da sala ambiente surgiu da necessidade de oferecer espaços

de trabalho e estudo diferenciados, primando pela otimização do tempo escolar

e dos recursos materiais disponíveis na instituição.

As dificuldades vivenciadas no cotidiano em sala de aula, no que e diz

respeito  à  utilização  de  materiais  de  imagens,  mapas  cartazes  e  outras

tecnologias também foram considerados ao optar se pela sala ambiente. 

Outra questão relevante foi à organização do espaço de acordo com as

necessidades e objetivos do momento, o que nem sempre pode ser igual para

todas as disciplinas e professores. 

Destaque se também que a sala de aula no formato ambiente possibilita

a mudança da disposição das carteiras, a formação de grupos e círculos para

realizar debates e trabalhos em equipe, favorecendo uma maior interação entre

os alunos e o professor sem comprometer o trabalho do professor que utilizaria

a mesma sala no horário seguinte. 

Além disso, objetivou ainda:

 Desenvolver a autonomia dos alunos permitindo a circulação dos

mesmos pela escola de acordo com a atividade desenvolvida;

 O desenvolvimento do senso de responsabilidade e compromisso

com o tempo de transito entre uma sala e outra;

 Proporcionar  ao  estudante  um  espaço  estimulante  e

descontraído, visando aprendizagens significativas;

 Favorecer  o  desenvolvimento  de  atitudes  positivas  no  que  diz

respeito ao espaço do outro,  como ferramenta de formação do

indivíduo;
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 Possibilitar  integração do educando entre os diversos espaços,

ideias e pessoas que os utilizam.

 Mapear a sala de aula de forma que professores possa   elaborar

e  implementar  a  ação  educativa  adequada  às  diferentes

realidades e demandas de cada turma/aluno.

Foram realizadas  algumas  conversas  entre  os  professores  dos  anos

finais nas coordenações coletivas em relação à proposta da sala ambiente,

inicialmente  parecia  não  ser  totalmente  viável  em  função  de  a  escola  ter

apenas dez salas de aula e serem onze professores. 

Por fim, ficou um professor itinerante.

A sala  ambiente  trás  para  a  escola  a  ideia  de  um espaço  ilimitado,

característica própria de pela sua organização, no entanto sabe se que apenas

a mudança na organização do espaço físico não é garantia de mudanças no

processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Faz  se  necessário  redefinir  objetivos

imediatos, perspectivas teóricas e metodológicas.

Quanto à dinâmica de utilização da sala pelos professores que a sediam,

foram definidos espaços de utilização para cada turno, contratos didáticos com

os alunos relacionados à utilização e conservação de matérias e do ambiente.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Educação Especial/ Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especial izado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação 2019
Equipe de Apoio – EEAA/ SAA

CRE: Santa Maria 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima                               Telefone: 39014565

Psicólogo responsável:                                                                                       Matrícula SEEDF:                         CRP:

E-mail:                                                                                                                   Celular:

Turno(s) de atendimento: 

Pedagogo responsável: Cristine Aparecida de Paiva Souza                          Matrícula SEEDF: 397571                        

E-mail:  profcrisps@gmail.com                                        Celular:985203732

Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino

Profissional da SAA:                                                                       Matrícula SEEDF:

E-mail:                                                                                                                     Celular:

Turno(s) de atendimento:
Unidades Escolares Atendidas no Pólo:



Diagnóstico inicial 

          O CEF Sargento Lima atende atualmente atende 541 estudantes, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, no turno matutino são

292 alunos e no turno vespertino 249 alunos. Os estudantes são residentes da referida Vila Naval Visconde de Inhaúma, Santa Maria,

Núcleo Rural Córrego da Onça (localizado na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante), Jardim Ingá GO. 

          O Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima   é composto por dez salas de aulas, sala de leitura, laboratório de informática e

conta  com  o  Serviço  Especializado  de  Apoio  a  Aprendizagem  composto  pela  Pedagoga  da  Equipe  Especializada  de  Apoio  á

Aprendizagem sem a atuação do Psicólogo Escolar que  compõe a EEAA em função da carência do profissional, conta ainda com o

apoio do Serviço de Orientação Educacional (SOE), com os professores itinerantes da Sala de Recursos generalista para os estudantes

dos anos iniciais e específica para os anos finais, itinerante de Deficiência Visual e Itinerância da Sala de Recursos de Altas Habilidades.

A Escola conta com o apoio da Itinerância da SAA, o atendimento da Sala de Apoio á Aprendizagem aos estudantes com transtornos

Funcionais é oferecido no POLO CEF Santos Dumont para os Anos Iniciais e no Polo do CEF 316 DE Santa Maria para os Anos Finais 

 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO – 2019



DIMENSÕES

DE ATUAÇÃO

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAM

A

AVALIAÇÃ

O

MAPEAMENTO

INSTITUCIONA

L

Meta 2.

2.12 –  Criar

mecanismos

para  o

acompanhamen

to

individualizado

dos  alunos  do

ensino

fundamental,

atentando  para

as

especificidades

do estudante de

forma a garantir

a  qualidade  do

atendimento.

 Organizar

e sistematizar o

trabalho  a  ser

realizado  na

instituição

educacional  na

perspectiva

preventiva  e

interventiva.

 Contribuir

para  que  o

pedagogo  atue

de  forma

intencional,

sistematizada  e

adequada,

proporcionando

uma  visão

aprofundada  e

clara  da

instituição

educacional.

Análise documental:

Projeto  Político

Pedagógico,

relatórios individuais

dos  estudantes,

estudos  de  caso,

atas de reuniões de

conselho de classe,

histórico  da

Instituição Escolar;

Observação  do

contexto escolar:

Conhecer  e

compreender  a

forma  como  os

atores da Instituição

Escolar entendem o

processo  ensino

aprendizagem  do

estudante

observando  a

organização  do

 Pedagoga  da

Equipe  de  Apoio  a

Aprendizagem;

No decorrer do

ano letivo

Avaliação

continua;



planejamento;  por

meio  de

participação  nas

coordenações

coletivas,  reuniões

e  conselhos  de

classe;

atendimentos

individuais,  escuta

pedagógica,

acolhimento  aos

professores  nas

queixas  referendas

aos estudantes com

dificuldades  nas

habilidades

escolares;

 Conhecer  o

espaço  físico  da

escola:

 Realizar

levantamento  do

quantitativo  de

alunos  ANEE’s  e



TFE’s;

 Encaminhar

relação  dos

estudantes  com

TFE’s  para  a

Coordenação

Intermediária;

 Encaminhar

os  estudantes

com TFE’s para o

atendimento  na

Sala  de  Apoio  á

Aprendizagem;
2ª  Dimensão

de 

2 - Assessoria ao 

Trabalho Coletivo

 Participar

e  Intervir  nos

espaços

institucionalizad

os  do  contexto

educacional

auxiliando  na

conscientização

dos

processos

educativos  por

 Apresentar  ao

corpo  docente  as

atribuições  dos

serviços  através  de

folders;

 Auxiliar  na

reflexão  e  na

sensibilização  do

corpo escolar para a

prática da educação

inclusiva,  utilizando

 Pedagoga  da

Equipe  de  Apoio  a

Aprendizagem;

 Orientadora

Educacional;

 Supervisor

Pedagógico;

 Coordenador

Pedagógico;

 Direção Escolar;

Fevereiro  a

Dezembro 

No decorrer

do  ano

letivo



meio  da  ação

coletiva.

textos,  vídeos,

mensagens  e

conversas

individuais;

 Realizar

quatro  Oficinas  ou

grupo  de  vivência

com  temas

relevantes  a  prática

do corpo docente:

 Adequações

Curriculares;

 Dificuldades

de aprendizagem,

 Transtornos

Funcionais / ANEES;

 Inclusão

Escolar.

 Conscientizar

os  professores

quanto ao direito do

aluno ter adequação

curricular  quando

necessário,  bem



como  orientar,

assessorar,

acompanhar  o

preenchimento  dos

formulários  de

adequação

curricular  por  meio

de  palestras  por

profissionais

especializados

previamente

agendados  e,  ou

reuniões  individuais

com os professores;

 Auxiliar  na

reflexão  e  na

sensibilização  para

a  prática  da

educação  inclusiva,

utilizando  textos,

vídeos,  mensagens,

oficinas  e/ou

conversas

individuais,  escuta



pedagógica,  escuta

da  comunidade

escolar  Participar e

Contribuir  com

sugestões  e

informações  nas

coordenações

coletivas  semanais

com professores/as,

bem  como  nas

reuniões

extraordinárias;

 Planejar

oficinas/vivências

bimestralmente  com

temas  relevantes

observando  a

demanda  e

priorizando  os

seguintes  temas:

Concepções

Teóricas  de

Desenvolvimento

Humano;



Adequações

Curriculares;

dificuldades  de

aprendizagem,

Transtornos

Funcionais  /

ANEES;  Inclusão

Escolar  e

Consciência

fonológica

 Organizar  e

agendar os Estudos

de Caso;

 Entrar  em

contato  com  a

família  dos

estudantes

diagnosticados  ou

com  hipóteses

diagnósticas  para

participarem  dos

Estudos de Caso;

 Sensibilização

e reflexão acerca da



tomada  de

consciência  quanto

aos  desafios  que

podem  ser

superados  acerca

da  prática

pedagogia  e  sua

ressignificação  por

meio  de

demonstrações  de

vídeos,  folders,  e

outros  relacionados

á  experiências

escolares  exitosas

que  abordam  a

temática.

 Participar  da

Semana Distrital  de

Conscientização  e

Promoção  da

Educação  Inclusiva

aos  Alunos  com

Necessidades

Educacionais



Especiais; 

 Realizar

passeio ao CEE 01

DE  Santa  Maria,

levar  os  estudantes

para  visitar  o  CEE

01,  participar  de

oficinas  de  vivência

com os alunos com

necessidades

educacionais

especiais; 

 Apresentar

uma  música  em

homenagem  aos

ANEES.

 Promover

reflexões  na

Semana  de

Educação  para  a

Vida  por  meio  de

vídeos,  palestras,

roda de conversas.

 Auxiliar  na



programação do dia

Nacional de Luta de

Pessoas  com

Deficiência;  contar

história  sobre

convivência/respeito

as  diferenças  no

Pátio.

 Participar  da

programação  da

Festa da família;

 Participação

nas coletivas com a

coordenação

intermediária.

 Participação

nas  coletivas  na

instituição escolar.

 Participação

nos  Conselhos  de

Classe  realizados

bimestralmente.

 Participação

nos  estudos  de



caso.

 Participação

nas  reuniões  de

modulação;

 Participação

nas  atividades  e

eventos  realizados

pela CRE de Santa

Maria.
3ª Dimensão de

Acompanhamen
to do processo 
de Ensino e 
Aprendizagem

Meta 2

2.14 –

Reorganizar,

por  meio  de

amplo  debate

com  os

profissionais  da

educação,  o

trabalho

pedagógico,

buscando

melhorar  a

qualidade  da

educação.

Integrar  as

ações  dos

serviços  de

apoio  a  do

professor,  como

colaboração  no

processo  de

aprendizagem  e

no

desenvolvimento

do educando.

 Participar  das

reflexões/

discussões

referentes  à

aplicação  de

normas

disciplinares;

 individuais

com os  professores

para  informar  as

necessidades

educacionais  dos

alunos

diagnosticados  e

dos  alunos

 Pedagoga  da

Equipe  de  Apoio  a

Aprendizagem;

 Orientadora

Educacional;

Fevereiro  a

Dezembro 
Devolutivas

individuais 

ou coletivas



atendidos  no

PAIQUE;

 Intervenções,

junto  ao  professor,

buscando  favorecer

a  superação  das

dificuldades

apresentadas  na

solicitação de apoio;

 Visitar  os

espaços  escolares,

tais  como  recreio  e

sala  de  aula,  para

conhecer  os

diversos  contextos

nos  quais  o  aluno

está  inserido  e  por

meio  da  interação

com  o  professor  e

com  os  alunos,

procurar

compreender  as

diversas  relações

pedagógicas



estabelecidas;

 Auxiliar  com

sugestões  no

aprimoramento  do

desempenho  dos

professores em sala

de aula (conteúdos,

métodos,  técnicas,

formas  de

organização  da

classe);

 Promover  a

adequação  do

ensino  às

necessidades  dos

alunos por  meio  de

materiais

informativos,  grupos

de  estudos,

reuniões,  roda  de

conversa,  palestras,

divulgação  de

cursos.

 Promover



encontros  com  o

professor  e  os

responsáveis  pelo

estudante  com

dificuldades  de

aprendizagem;

(Entrevistas  com

professores).

 Conscientizar

a  cerca  da

necessidade  e

importância  do  uso

das  fichas  de

encaminhados  aos

serviços de apoio.
Meta 2.

2.12  –  Criar

mecanismos

para  o

acompanhamen

to

individualizado

dos  alunos  do

ensino

Contribuir para o

desenvolvimento

integral  do

educando,

ampliando  suas

possibilidades

de  interagir  no

meio  escolar  e

social,  como ser

 Entrar  em

contato  com   a

família  dos  alunos

diagnósticos  para

participar  do  estudo

de  caso  e/ou

adequação curricular;

 Colaborar  na

transição  dos/as

 Pedagoga  da

Equipe  de  Apoio  a

Aprendizagem;

 Orientadora

Educacional;

Março  a

Dezembro 

A  cada

bimestre

será

avaliado  o

andamento

das ações.



fundamental,

atentando  para

as

especificidades

do estudante de

forma a garantir

a  qualidade  do

atendimento.

autônomo,

crítico  e

participativo. 

estudantes do 5º e 9º

ano;

 Acompanhar,

individual  ou

coletivamente,  os/as

estudantes

dinamizando  temas

que atendam a suas

necessidades;

 Promover

atividades  que

favoreça  ao/a

estudante à reflexão-

ação  da  importância

de se ter atitudes de

cooperação,  de

socialização,  de

respeito  às

diferenças

individuais,  com

vistas  à  construção

de  uma  convivência

escolar  social  e

pacifica;



 Através  de

gruo  de  vivência

proporcionar  ao

estudante  a  análise,

a  discussão,  a

vivência  e  o

desenvolvimento  de

valores,  atitudes  e

comportamentos

fundamentados  em

princípios universais; 

 Utilizar

instrumentos

específicos  (Fichas,

Questionários)  que

permitam  o  registro

dos  atendimentos,

dos

acompanhamentos  e

dos

encaminhamentos;

 Atender  os

estudantes  inseridos

no  PAIQUE



(Procedimento  de

Avaliação  e

Intervenção  das

Queixas  Escolares)

Neves  (2009)

individualmente  ou

em grupos de até 05

estudantes  por  um

período  de  um

semestre,  com

encontros  uma  vez

por  semana  no

contra  turno  de  aula

durante uma hora ou

Poderão  ser

atendidos  no  turno

de  regência,

mediante  termo  de

autorização  dos pais

e  dos  professores

regentes, 

 Desenvolver  o

projeto  de

intervenção



pedagógica:  Uma

missão  Possível-

buscando  a  parceria

da  família  no

processo  ensino

aprendizagem  do

estudante.

o Relatóri

o

Pedagó

gico; 
Meta 2: 
2.12  –  Criar
mecanismos
para  o
acompanhamen
to
individualizado
dos  alunos  do
ensino
fundamental,
atentando  para
as
especificidades
do estudante de
forma a garantir
a  qualidade  do
atendimento.

Participar

ativamente  do

processo  de

integração

família/escola/

comunidade,

realizando ações

que favoreçam o

envolvimento

dos  pais  no

processo

educativo.

 Identificar  e

trabalhar  junto  à

família  através  de

escuta  sensível  às

causas  que

interferem  na  vida

do/a estudante.

 Orientar  os

pais  e/ou

responsáveis  para  a

compreensão  da

cultura escolar e para

a  importância  dos

 Pedagoga  da

Equipe  de  Apoio  a

Aprendizagem;

 Orientadora

Educacional;

Fevereiro  a

Dezembro

Avaliação

continua



hábitos de estudo na

criança  e  no

adolescente;

 Sondar

possíveis  influências,

no ambiente familiar,

que  possam

prejudicar  o

desenvolvimento

do/a estudante na IE,

intervindo  e/  ou

encaminhando  para

a  rede  social  de

apoio

interna/externa,

sempre  que

necessário;

 Apoiar  e

sensibilizar  sobre  a

importância  de

participar de eventos

temáticos,

exposições  culturais,

feiras  de  ciências,



semana de educação

para  vida;  festa

junina;  festa  da

família e outros;

 Atender

individual  e/ou

coletivamente  pais

e/ou responsáveis;

 Informar

através de panfletos,

informativos,  via

telefone e outros, aos

pais e aos familiares

sobre os serviços de

apoio social;

 Realizar

reunião com os pais

ou  responsáveis  dos

estudantes

encaminhados para a

EEAA  com  queixas

de  dificuldades  de

aprendizagem  para

informar  sobre  o



início  dos

atendimentos,

apresentar  o  projeto

de  intervenção

Pedagógica

desenvolvido durante

o  acompanhamento

da EEAA.

 Reuniões

mediadas  entre

família  dos

estudantes  com

NEES,  professores,

direção, coordenação

pedagógica,

supervisor

pedagógico.

 Participar  da

Reunião  de  Pais,

bem  como  agendar

encontros  e  realizar

oficinas e entrevistas

com a família;

 Entrar  em



contato com a família

dos  estudantes

diagnosticados  ou

com  hipóteses

diagnósticas  para

participarem  dos

Estudos de Caso;

 Apoio  e

intervenção junto aos

familiares:  Agendar

reuniões  com  a

família;  orientar  pais

e  familiares,  em

relação aos aspectos

que  interfiram  direta

ou  indiretamente  no

desempenho  escolar

dos/as  estudantes,

tais como relacionais,

subjetivos  e

pedagógicos;
Meta 2

2.17  –

Promover  e

Integrar  ações

do  S.O.E  com

outros

 Realizar  os

encaminhamentos

necessários  à  rede

 Pedagoga  da

Equipe  de  Apoio  a

Aprendizagem;

Sempre  que

houver

necessidade.

Avaliação

continua. 



fortalecer,  em

articulação  com

os  demais

órgãos  da  rede

de  proteção

social,  políticas

de promoção da

saúde  integral

das  crianças  e

dos

adolescentes

matriculados no

ensino

fundamental,

considerando

sua  condição

peculiar  de

desenvolviment

o  e  as

especificidades

de cada sujeito.

profissionais  da

instituição

educacional  e

instituições

especializadas. 

social  com  o

conhecimento  dos

gestores da IE;

 Estabelecer

parcerias  com

profissionais  de

outras  instituições

para  o

aprimoramento  das

ações  preventivas

como:  Palestras,

material  informativo

com:  Batalhão

Escolar,  Posto  de

Saúde,  Conselho

Tutelar e CRE.

 Encaminhame

nto  a  outros

especialistas,

quando necessário;

 Participação

nas  atividades  e

eventos  realizados

pela  CRE  de  Santa

 Orientadora

Educacional;

 Supervisor

Pedagógico;

 Coordenador

Pedagógico;

Direção Escolar;



Maria,  SUBEB  ou

pela Vila Naval

Responsável:   Cristine A. P. Souza   MAT: 397571

                SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação da   Orientação Educacional (OE) - 2019

CRE: Santa Maria 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima                                 Telefone: 39014565

Orientador(a) Educacional:Elisabeth Rocha de Jesus Atta                            Matrícula: 212389-4

E-mail: bethatta@gmail.com                                                                                                          Celular: ( 61) 996117372

Turno(s) de atendimento: Matutino/ Vespertino 



Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

  O Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima está localizado na Vila Naval Visconde de Inhaúma- Área Alfa Marinha,

vinculado administrativa e pedagogicamente à Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria a partir do ano 2013. Em anos

anteriores estava ligada à CRE do Gama. Atualmente atende 537 estudantes, 292 de 6º ao 9º ano no turno matutino e 245 do

1º ao 5º ano no turno vespertino. Os estudantes são residentes da referida vila, Santa Maria, Núcleo Rural Córrego da Onça

(localizado na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante), Valparaiso, Jardim Ingá- Luziânia.

No  trabalho  de  mapeamento  da  comunidade  escolar,  observou-se  que  os  estudantes  atendidos  se  encontram  em

situação de vulnerabilidade social no que se refere à segurança e à alimentação. Destaca-se que tal situação possa estar

relacionada ao fato de os pais/  responsáveis trabalharem durante todo o dia,  ficando os filhos sozinhos em casa nesse

contexto, o fator observado como característica marcante é a violência apresentada nas regiões de origem dos estudantes

citados. Outro aspecto que é necessário a atenção desta Unidade de Ensino é a questão da alimentação, pois nossos alunos

saem de casa muito cedo para se deslocarem à escola, e muitas vezes não se alimentam em suas residências. Logo, tornando

o lanche servido pela escola uma de suas principais refeições. No que se refere aos estudantes moradores das chácaras,

esses são dependentes do transporte rural, são filhos de caseiros (em sua maioria analfabetos), possuem acesso restrito à

informação tecnológica e cultural.  

A comunidade local  apresenta características de zona rural,  pois  é  privada de serviços  urbanos básicos,  tais  como

hospital,  farmácia,  supermercado,  padaria,  transporte  público  e  comércio  em geral  e  por  ser  situada distante  da Região

Administrativa de Santa Maria (a qual é vinculada) e demais centros urbanos. Entretanto, somente em abril do decorrente ano

de 2015, o CEF Sargento Lima passou a ser classificada como a escolado campo localizada em área rural.

Além disso,  observamos que os estudantes residentes nas cidades do entorno e em Santa  Maria  se deslocam em



transporte escolar particular, esforço enviado pelas famílias às quais o justificam por acreditarem que a escola é segura e que

o ensino-aprendizagem é de qualidade. Nesse sentido, outro fator na escolha das famílias por esta unidade educacional é a

perspectiva de reduzir o tempo ocioso de seus filhos o qual é ocupado com o deslocamento. Associado a esses citados,

destaca-se também o aspecto segurança que é sinalizado como determinante pelos familiares por considerarem o baixo índice

de violência nos arredores da escola que se encontra numa área Militar onde é proibido o acesso sem identificação.

            Em relação aos avanços dos indicadores e índices de resultados, o último IDEB/2017-DF, a meta (6.7) foi atingida com

a variação de +0.2 ao de 2017.   Na Provinha Brasil  em Língua Portuguesa ficou em Nível  5  Proficiência:  227,95 e em

Matemática Nível 5 Proficiência: 235,00 É importante salientar que na Unidade de Ensino nos últimos anos não houve evasão

escolar. Com o objetivo de atingir as metas do IDEB 6.9 para o ano de 2019, percebeu-se a necessidade de se trabalhar de

forma significativa e contextualizada através de Projetos  que são planejados envolvendo o protagonismo estudantil,  arte,

cultura, esporte e movimento, ciência e tecnologia e convivência humana:

 Projeto de transição 1º, 5º e 9º anos 

 Projeto Escola do campo: Amigos da natureza

 Projeto de Sala de Leitura

 Projeto de leitura

 Feira de ciências

 Projeto Hora Cívica

 Projeto reciclar, reduzir e reeducar.

 Projeto de Recuperação Paralela



Objetivos da Orientação Educacional para 2019

     O SOE é um serviço de apoio que visa buscar melhor aproximação da Comunidade Escolar com a Família dos

estudantes de forma preventiva e educativa, auxiliando no desenvolvimento integral de seus membros em consonância com os

objetivos propostos pelo Projeto  Pedagógico (PP) da escola, dessa forma a Orientação Educacional do CEF Sargento Lima

pretende atuar na perspectiva de garantir a assistência ao educando, individualmente ou em grupo, numa ação conjunta que

tem a intenção de intervir no processo de ensino e aprendizagem e de estimular o desejo de aprender do educando. Atuara

diretamente com pais e professores de estudantes que apresentam dificuldades nas áreas afetiva e cognitiva a fim de realizar

encaminhamentos necessários quando houver necessidade. 

Realizar  acompanhamento  sistemático  a  pais  e  responsáveis  que  necessitam  de  aconselhamento  e  orientação

educacional, bem como ações preventivas, denunciadora e interventiva aos casos de negligência familiar, situações em que os

direitos da criança e do adolescente estejam sendo negados, atacados ou sujeitados. 

Com o objetivo de buscar alternativas para a resolução de situações de cada estudante encaminhado para o atendimento

no   SOE se faz necessário participar do(s) Conselhos de Classe(s), reuniões e outros juntamente com a Pedagoga da Equipe

Especializada de Apoio a Aprendizagem, professores, Coordenação Pedagógica e Equipe Gestora.



Justificativa

O presente plano de ação busca  utilizar metodologias diferenciadas a partir das metas e estratégias do PDE, sempre

reforçando a importância da integração, reflexão e intervenção no processo de ensino-aprendizagem. Cabe apontar as metas

definidas e escolhidas a serem trabalhadas no decorrer do ano letivo. 

Meta 2.

2.12 – Criar  mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental,  atentando para as

especificidades do estudante de forma a garantir a qualidade do atendimento.

2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, políticas de promoção da

saúde integral das crianças e dos adolescentes matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição peculiar de

desenvolvimento e as especificidades de cada sujeito.

Meta 4.

4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao estabelecimento de condições

adequadas  para  o  sucesso  educacional  dos  educandos  com  deficiência,  transtorno  global  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades ou superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à

infância, à adolescência e à juventude.

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 



TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS

PEDAGÓGICAS

 ENVOLVIDOS PERÍODO PARCEIROS EIXO DE AÇÃO DA

ORIENTAÇÃO

PEDAGÓGICA DA

O.E

DESENVOLVIDA

Mapeamento

Institucional

 Preparar  o

caderno  de  registro

das ações de 2019;

Orientadora

Educacional

Fevereiro Individual Ações  para

implementação  do

Serviço  de

Orientação

Educacional

 Verificar  as

pastas  de  alunos

encaminhados 2018;

Orientadora

Educacional

Fevereiro Individual 

 Verificar  as

pastas  dos/as

estudantes  de  2019

na secretaria;

Orientadora

Educacional

Fevereiro Secretaria

 Verificar  as

fichas de ocorrências

de 2018;

Orientadora

Educacional

Fevereiro Coordenação

Pedagógica

 Organizar  o

arquivo ativo.

Orientadora

Educacional

Fevereiro Individual

 Arquivar  as

pastas  dos/as

estudantes

transferidos/as

no arquivo inativo do

Orientadora

Educacional

Fevereiro Individual



S.O.E.

 Organizar

instrumentos  que

formalizem  os

encaminhamentos

realizados  para  o

Serviço  de

Orientação

Educacional como:

Fichas  de

encaminhamento

para  o  Serviço

Orientação

Educacional do 1º ao

9º ano;

Ficha  de

encaminhamento  a

outros profissionais; 

Ficha  de  entrevista

com o Professor (a); 

Ficha  de  entrevista

com a família;

Orientadora

Educacional

Fevereiro e Março Individual



Ficha  de

Intervenções/Ações

realizadas com o/a

Estudante
 Manter

organizado o arquivo

para registro de

atendimento

realizado  junto  ao/a

estudante;

Orientadora

Educacional

Fevereiro à
Dezembro 

Individual 

 Solicitar

materiais  de

papelaria  á  direção

sempre  que

necessário  como:

lápis,  borracha,

folhas,  tinta  para

impressora,pastas

de  arquivo,   jogos

pedagógicos,  livros

pedagógicos;

Orientadora

Educacional

Fevereiro à
Dezembro

Equipe Gestora 

Conhecer  a  clientela

e  identificar  a

demanda escolar.

 Elaborar  o

Plano de ação anual

do  S.O.E  e

Preenchimento  da

Orientadora

Educacional 

Abril Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica e Equipe

Gestora. 

Ações  no  âmbito

institucional



Ficha  de

Levantamento  das

ações;

 Participar  de

reuniões  bimestrais

de  pais/

responsáveis  e

corpo docente;

Pais e
Professores/as

Fevereiro
Maio

Agosto
Outubro

Dezembro

Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.
 Análise  de

documentos

(Regimento  Escolar,

PPP  da  escola,

Estratégia  de

matricula,  Portarias

SEDF).

Orientadora

Educacional

Fevereiro e Março Individual 

 Participar  do

processo  de

reelaboração  e  de

execução  da

Proposta

Pedagógica;

 Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

Fevereiro e Março Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica,  Pais  e/

ou  responsáveis,

estudantes. 
 Participar

sempre  que

necessário  de

Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Fevereiro  a

Novembro 

Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,



reuniões  periódicas

para  analisar  as

coletas de dados;

Coordenação

Pedagógica.

Coordenação

Pedagógica.

 Planejar ações

junto  a  Supervisão

Pedagógica   ou

Coordenadores

do 1º ao 9º ano;

Estudantes do 1º Ano

ao 9º Ano 

Fevereiro a

Dezembro 

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

 Participar  do

processo  de

avaliação das ações

realizadas pela UE.

Estudantes do 1º Ano
ao 9º Ano

Fevereiro a

Dezembro

Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.
 Sensibilizar  a

comunidade  escolar

por meio de oficinas

pedagógicas  e  ou

informativos

ressaltando  o

respeito  às

diferenças

(inclusão); 

Pais  e  /ou
responsáveis  e
estudantes do 1º Ano
ao 9º Ano

 Março a Dezembro Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

 Colaborar  na

Festa  Junina,  Festa

da  Família,  Semana

Pais  e  /  ou
responsáveis  e
estudantes. 

Junho,  setembro,

Outubro e Dezembro.

Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,



da criança e outras; Coordenação

Pedagógica.
Integrar as ações do

S.O.E.  ao  corpo

docente. 

 Participar  das

reflexões/ discussões

referentes  à

aplicação de normas

disciplinares;

Corpo docente Abril a Novembro Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

Ações junto ao corpo

docente

 Auxiliar  na

reflexão  e  na

sensibilização  do

corpo escolar para a

prática  da  educação

inclusiva,  utilizando

textos,  vídeos,

mensagens  e

conversas

individuais.

Corpo docente Abril a Novembro Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

 Participar  e

Contribuir  com

sugestões  e

informações  nas

coordenações

coletivas  semanais

com  professores/as,

bem  como  nas

Corpo docente Fevereiro a

Dezembro 

Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.



reuniões

extraordinárias;  
 Participar  do

conselho  de  classe,

dialogar com o corpo

docente  sobre  os

resultados  das

avaliações;

Comunidade escolar
interna 

Bimestral Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

 Colaborar  no

encaminhamento  de

estudantes  que

apresentem

problemas  de

ajustamento

psicossocial  para

acompanhamento

especializado

adequado no âmbito

educacional e/ou da

saúde,  quando

necessário;

Estudantes Anual Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

Proceder  à

devolutiva  dos

atendimentos/

encaminhamentos

Professores/as,
Equipe Gestora. 

Anual Equipe  Gestora,

Supervisão Escolar. 



dos/as alunos/as aos

professores/as,  à

direção,  à

Supervisão/

coordenação  e  aos

familiares através de

fichas,  comunicados

e/ou devolutiva oral;
Contribuir  com  o

desenvolvimento

Integral  do

estudante.

 Apresentar

aos/ às estudantes o

Serviço de

Orientação

Educacional  nas

salas  e

individualmente;

Estudantes Abril e Maio Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

Ações junto ao corpo

discente

 Trabalhar  o

Regimento  Interno

com  as  turmas  que

apresentarem  índice

de Indisciplina.

Turmas que
apresentarem
Indisciplina 

Março a Dezembro Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.
 Colaborar  na

transição  dos/as

estudantes  dos  5º

anos e 9º anos;

5º A e B
9º A e B 

Bimestralmente Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.



 Acompanhar,

individual  ou

coletivamente,  os/as

estudantes

dinamizando  temas

que atendam a suas

necessidades;  

4º Ano ao 9º Ano Anual Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica.

 Promover

atividades  que

favoreça  ao/a

estudante à reflexão-

ação da  importância

de se ter atitudes de

cooperação,  de

socialização,  de

respeito  às

diferenças.

individuais,  com

vistas  à  construção

de  uma  convivência

escolar  social  e

pacifica;

Todos os estudantes Anual Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica



 Utilizar

instrumentos

específicos(Fichas,

questionários)  que

permitam  o  registro

dos  atendimentos,

dos

acompanhamentos e

dos

encaminhamentos;

Orientadora
Educacional 

Anual Individual 

 Orientações

sobre  a  valorização

da vida e prevenção

ao  suicídio,  através

de  Palestra,

Informativos,

conversas.

Todos os estudantes Setembro Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica

Favorecer  o

envolvimento  dos

pais  no  processo

educativo. 

 Identificar  e

trabalhar  junto  à

família  através  de

escuta  sensível  às

causas  que

interferem  na  vida

do/a estudante.

Pais e/ ou
responsáveis

Diariamente Equipe  Gestora,

Professores/as,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica,

Pedagoga da Equipe

Especializada  de

Apoio Aprendizagem.

Ações junto à família



 Orientar  os

pais  e/ou

responsáveis  para  a

compreensão  da

cultura  escolar  e

para  a  importância

dos  hábitos  de

estudo  na  criança  e

no adolescente;  

Pais e/ ou

responsáveis

Sempre que for

necessário 

Equipe  Gestora,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica,.

 Sondar

possíveis influências,

no ambiente familiar,

que  possam

prejudicar  o

desenvolvimento

do/a  estudante  na

UE,  intervindo e/  ou

encaminhando  para

a  rede  social  de

apoio

interna/externa,

sempre  que

necessário;

Pais e/ ou

responsáveis e

estudantes 

Sempre que for

necessário

Equipe  Gestora,

Supervisão  Escolar,

Coordenação

Pedagógica  e

Professores/as.



 Organizar

sempre que se  fizer

necessária  rotina  e

limites  previsíveis

para  a  família  do

aluno.

Pais e/ ou
responsáveis 

Sempre que for

necessário

Professores/as

 Atender

individual  e/ou

coletivamente  pais

e/ou responsáveis;

Pais e/ ou

responsáveis

Anual Equipe Gestora,

Supervisão Escolar,

Coordenação

Pedagógica e

Professores/as.
 Informar

através de panfletos,

informativos,

via telefone e outros,

aos  pais  e  aos

familiares  sobre  o

serviço  de  apoio

social.

Pais  e/  ou

responsáveis

Anual Equipe Gestora

Integração  entre

profissionais da UE e

Instituições

Especializadas.

 Realizar  os

encaminhamentos

necessários  à  rede

social  com  o

conhecimento  dos

gestores  da  IE,

Estudantes Anual Equipe  Gestora,

Supervisão Escolar.

Ações  junto  à  rede

social



quando  houver

necessidade.

 Estabelecer

parcerias  com

profissionais  de

outras  instituições

para  o

aprimoramento  das

ações  preventivas

como:  Palestras,

material informativo

Estudantes Anual Equipe  Gestora,

Supervisão  Escolar,

Batalhão  escolar,

Posto  de  Saúde,

Fórum  TJDF,

Conselho  Tutelar  e

CRE.



ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

“Avaliar  não  se  resume à  aplicação  de  testes  ou  exames.
Também não se confunde com medida. Medir é apenas uma
pequena  parte  do  processo  avaliativo,  correspondendo  à
obtenção  de  informações.  Analisá-las  para  promover
intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo; por
isso, as afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e
enquanto se avalia ocorrem aprendizagens são válidas tanto
por parte do docente quanto do estudante. Esse processo é
conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para
as aprendizagens...” (VILLAS BOAS, 2013).

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação são elaborados pelo

professor  em articulação com a supervisão e  coordenação pedagógica  da

unidade escolar. Entendendo a importância da avaliação e sua necessidade

no processo. Concordamos que os estudantes devem ser avaliados por meio

de procedimentos/instrumentos bem planejados e bem escritos que uma vez

entregues ao aluno torna se público e revelam de fato a verdadeira identidade

da escola.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros pessoais,

o professor conta também com instrumentos previstos em Regimento Escolar

para a descrição e registro do desempenho dos estudantes: o Registro de

Avaliação – RAV e o Registro do Conselho de Classe.

São  instrumentos  de  avaliação  utilizados  nos  Anos  Iniciais no  CEF

Sargento Lima: 

 Observação,

 Relatório,

 Prova e testes,

 Participação em sala das atividades livres e dirigidas 

 Participação em atividades de cunho cultural

 Portfólio,

 Teste da Psicogênese 
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Nos Anos Finais, as atividades pedagógicas e avaliativas utilizadas pela

escola  com  vistas  a  um  processo  de  avaliação  que  contribua  para  as

aprendizagens e a formação acadêmica do estudante são: 

Observação;

Participação em atividades Culturais;

Projeto;

Entrevistas;

Criação de documentários;

Filmagens;

Trabalhos em grupos;

Teatro;

Leituras e discussões coletivas;

Avaliação por pares;

Portfólios;

Criação e gestão de blogs e sites;

Testes;

Provas;  

Dever de casa;

Seminário;

Estudo dirigido

Organização e registros das atividades no caderno

Estes  instrumentos  são  entendidos  como recursos  utilizados  para

coleta  de  dados  do  professor  e  posteriormente  junto  com  a  equipe  de

supervisão pedagógica se necessário para realizar a análise do desempenho

dos estudantes. Vale ressaltar que essa prática visa promover a aprendizagem

do  aluno,  considerando  suas  fragilidades  e  potencialidades  nos  diferentes

aspectos do processo de ensino aprendizagem.

Para  tanto,  faz-se  necessário  que  a  avaliação  de  desempenho  dos

alunos seja realizada em conformidade com o Regimento Escolar, as Diretrizes

de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que

prevê e normatiza os dispositivos legais concernentes. 
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No que se refere à avaliação da aprendizagem do aluno o  Art.86 do

Regimento Escolar versa o seguinte:

I. Avaliação de processo, contínua, cumulativa, abrangente e diagnóstica, com

prevalência  dos  aspectos  qualitativos  sobre  os  fatores  quantitativos  do

desempenho do aluno;

II. Prevalência dos resultados obtidos pelo aluno no decorrer do período letivo

sobre provas ou exame finais quando previstos;

III. Aceleração de estudos quando assim indicarem a potencialidade do aluno,

seu progresso nos estudos e suas condições de ajustamento a períodos mais

adiantados;

IV. Progressão parcial;

V. Progressão continuada para o ensino fundamental;

VI. Recuperação para o aluno de baixo rendimento escolar, com destaque a

paralela ao ano letivo;

VII. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

VIII. Frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas, 

para aprovação.

EXPOSIÇÃO DE DADOS GERAIS

 O índice de evasão da escola é 0%;

 Obteve 85% de aprovação e 06% de retenção no BIA;

 100% de aprovação no 4º ano;

 98,3% de aprovação e 1,7% de reprovação no 5º ano (ano base 2015);

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da escola é 5,4. 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA ESCOLA

A avaliação institucional “é um processo sistemático de identificação de

méritos e de valores, de fatos e de expectativas; é uma atividade complexa que
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envolve:  múltiplos  instrumentos;  diferentes  momentos;  diferentes  agentes”

(INEP/CONAES 2006). 

Sua finalidade maior é promover o desenvolvimento e a consolidação da

instituição, elevando a qualidade de suas ações e resultados obtidos.

O  Centro  de  Ensino  Fundamental  Sargento  Lima  faz  sua  avaliação

institucional  no  dia  letivo  temático  previamente  estabelecido  no  calendário

escolar anual. 

Essa avaliação é desenvolvida com corpo pedagógico, administrativo e

servidores. É feita, semestralmente, através da avaliação dos trabalhos, cujo

objetivo é avaliar as potencialidades e fragilidades de cada segmento.

As perguntas que norteiam o processo de avaliação são: 

 Quais são as fragilidades

 O que devemos?

 Quais as potencialidades? 

 Quais ajustes devem ser feitos? 

 Como realizar mudanças mantendo o que está dando certo? 
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Estabelecendo  assim  os  devidos  redirecionamentos  do  trabalho

pedagógico e administrativo dentro da escola a partir da análise dos dados e

informações fornecidas pelos segmentos.

No  ano  de  2017  foi  adotada  a  pratica  de  avaliação  por  meio  de

formulário3 construído pela escola para a avaliação imediatamente ao termino

de  cada  projeto  pedagógico  desenvolvido,  de  modo  que  as

fragilidades/potencialidades do trabalho pedagógico e projetos desenvolvidos

não se perdessem.

 

CONSELHO DE CLASSE

De  acordo  com  as  diretrizes  de  Avaliação  Educacional  (2014),  “o

conselho de classe é o espaço de planejamento, organização, avaliação... no

sentido  de  identificar,  analisar  e  propor  elementos  e  ações  para  serem

articuladas pela e na escola.”

Dessa forma,  essa U.E organiza  e realiza  seus conselhos de classe

bimestralmente  com  a  presença  dos  docentes,  supervisor  pedagógico,

orientador  educacional,  pedagogo  da  equipe  de  apoio  à  aprendizagens

coordenadores e o diretor ou o vice. Em casos especiais convoca se o aluno e

ou a família considerando se as necessidades do aluno em questão.

De acordo com o regimento da SEE segue normatização do Conselho

de Classe participativo nas escolas públicas do DF:

Subseção III 

Do Conselho de Classe 

Art.  29. O  Conselho  de  Classe  é  órgão  colegiado  integrante  da  Gestão

Democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de

ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe quantas

forem às turmas existentes na unidade escolar. 

Parágrafo único. O Conselho de Classe será composto por: 

I. Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na

condição de conselheiros natos; 

3 Formulário modelo em anexo
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II. Pedagogo – Orientador Educacional; 

III. Representante da carreira Assistência à Educação; 

IV. Representante das famílias e/ou responsáveis legais; 

V. representante dos estudantes a partir do 6.º ano do ensino fundamental ou

do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, escolhida por seus

pares, garantida a representatividade dos estudantes de cada uma das turmas;

VI. Representantes dos serviços de apoio especializado. 

Art. 30. O Conselho de Classe pode ser participativo, com a presença de todos

os estudantes e professores de uma mesma turma, assim como das famílias

e/ou dos responsáveis legais. 

Art. 31. Compete ao Conselho de Classe: 

I. Implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP na

perspectiva da avaliação formativa; 

II. Elaborar o seu Plano de Ação Anual; 

III. Analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes,

considerando: 

a) as necessidades individuais; 

b) as intervenções realizadas; 

c) os avanços alcançados; 

d) as estratégias pedagógicas adotadas; 

e) projetos interventivos; 

f) os reagrupamentos. 

IV. Identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens,

inclusive mediante a análise dos índices de desempenho; 

V. discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas; 

VI. Discutir  e  deliberar  sobre  a  aplicação  do  regime  disciplinar  de  caráter

pedagógico e de recursos interpostos;

VII. Deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos. 

§1º As deliberações emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo

com este Regimento Escolar e demais dispositivos legais. 
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§  2º O  Conselho  de  Classe  se  reunirá,  ordinariamente,  uma  vez  a  cada

bimestre ou de acordo com a organização das diferentes etapas e modalidades

e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do Diretor da unidade

escolar ou de um terço dos membros desse colegiado. 

§ 3º Cada unidade escolar organizará o funcionamento do Conselho de Classe

em conformidade com as Diretrizes da SEEDF. 

§ 4º O Conselho de Classe poderá ser precedido de encontros, para que os

grupos possam dialogar com seus pares e auto avaliar-se. 

Art. 32. O Conselho de Classe, presidido pelo Diretor ou seu representante, é

secretariado por um de seus membros, indicado por seus pares, que registrará

ata em documento próprio. 

Parágrafo  único. A decisão  de  promoção  do  estudante  pelo  Conselho  de

Classe,  discordante  do  parecer  do  professor  regente  de  determinado

componente curricular, deve ser registrada em ata e no Diário de Classe, no

campo “Informações  Complementares”,  preservando-se  nesse  documento  o

registro anteriormente efetuado pelo professor

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Pode-se  dizer  que  os  currículos  compreendem  a  expressão  dos

conhecimentos e valores que uma sociedade considera que devem fazer parte

do percurso educativo de suas crianças e jovens. É o documento   deve nortear

as ações das escolas, dando vida e significado ao seu projeto educativo.

A finalidade do curricular consiste em uma transformação dos objetivos e

dos conteúdos, para que estes passam a ser os meios pelos quais o estudante

desenvolve  capacidades  intelectuais,  afetivas,  motoras,  tendo  em  vista  as

demandas do mundo em que vive. Desfazendo o conceito de que educação se

faz apenas pela transmissão de conhecimentos, dando lugar a concepção de

que a escola é um espaço de construção do conhecimento. 

No CEF Sargento Lima, assim como nas demais unidades de ensino do

DF a proposta de trabalho pedagógico e pautada no Currículo em Movimento
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da Educação Básica  – Ensino  Fundamental  tendo como referência  a Base

Nacional Comum. 

MATRIZ CURRICULAR DE REFERENCIA PARA OS 
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Disciplina 6° ano 7° ano 8°ano 9° ano
Base Nacional Comum

( número de horas/ aula semanais)
Arte 2 2 2 2
Ciências 4 4 4 4
Educação Fisica 3 3 3 3
Geografia 3 3 3 3
História 3 3 3 3
Língua Portuguesa 5 5 5 5
Lingua Estrangeira 2 2 2 2
Matemática 5 5 5 5

Parte diversificada
( número de horas/ aula semanais)

Projeto Diversificado – PDI 1 1 1 1
Projeto Diversificado – PDII 1 1 1 1
Projeto Diversificado – PD III 1 1 1 1

TOTAL 30 30 30 30

 AÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO SUPERVISÃO PEDAGOGICA

APRESENTAÇÃO

A supervisão pedagógica do CEF Sargento Lima apresenta seu plano de

ação:

 Ressignificando a Ação Pedagógica.

Considerou se a necessidade de reestruturar o trabalho pedagógico, em

decorrência da inserção dessa unidade de ensino na modalidade Educação do
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Campo.  Tendo  como  objetivos  subsidiar  o  corpo  docente  no  processo  de

transição  pedagógica  e  oportunizar  a  reflexão  sobre  a  ação  pedagógica

cotidiana dando assim um novo significando a ela.

Assim,  a  equipe  de  supervisão  pedagógica/coordenação  entende  e

apoia a busca incessante do professor pelo o sucesso de seus alunos e da

educação pública de qualidade em nossa escola, tornando viáveis os objetivos

e metas previstos nesse plano de ação.

OBJETIVOS

 Orientar  e  auxiliar  o  corpo  docente  em  suas  necessidades  didático-

pedagógicas;

 Oferecer suporte técnico metodológico aos professores;

 Promover  ações  que  possibilitem  o  redimensionamento  da  prática

pedagógica  no  âmbito  da  coordenação  pedagógica  em  seu

espaço/tempo;

 Promover a formação continuada de professores no âmbito da escola.

METAS

 Realizar  de  forma  efetiva  momento  de  estudo  no  coletivo  de  temas

relevantes ao corpo docente.

 Orientar  e  acompanhar  a  elaboração  e  execução  de  projetos

interventivos/ reagrupamento.

 Organizar e acompanhar Conselho de Classe junto à equipe gestora de

forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho

pedagógico desenvolvido no estabelecimento de ensino.

 Coordenar e elaborar o plano de ação local em cada bimestre. 

 Mapear e elaborar gráficos do rendimento escolar.

 Proceder  e  apresentar  ao  corpo  docente  a  análise  dos  dados  dos

índices de desempenho do aluno/escola de forma a desencadear um

processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar,

com vistas a promover a aprendizagem de todos os alunos.
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 Realizar assiduamente reuniões de coordenação pedagógica de acordo

com  cronograma  estabelecido  pelo  grupo  de

professores/coordenadores/equipe gestora.

 Planejar, promover e acompanhar palestras, excursões pedagógicas.

 Atender  e  orientar  pais,  responsáveis  e  ou  alunos  sobre  assuntos  e

questões de cunho pedagógico.

 Manter diálogo com constante e ou se necessário com os profissionais

da sala de apoio a aprendizagem e serviço de orientação educacional.

 Coordenar a construção coletiva e a efetivação da proposta pedagógica

curricular  do  estabelecimento  de  ensino,  observando  as  Matrizes

Curriculares Nacionais e o Currículo em Movimento das Escolas Publica

do DF.

 Orientar  e  acompanhar  o  processo  de  elaboração  dos  planos  de

trabalho Docente junto ao coletivo de professores.

 Acompanhar o trabalho docente, no que diz respeito às reposições aos

conteúdos/ planejamento curricular/de horas aulas aos discentes.

 Participar  da  organização pedagógica  da sala  de  leitura,  fomentando

ações e projetos de incentivo à leitura.

 Coordenar o processo de escolha do docente conselheiro de turma.

 Acompanhar os estagiários das instituições de ensino Superior quanto

às atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento de ensino.

  Planejar,  acompanhar  e  promover  juntamente  com  o  grupo  de

professores  a  construção  de  estratégias  de  superação  de  todas  as

formas de discriminação e preconceito e exclusão.

 Coordenar  a  análise  de  projetos  a  serem  inseridos  na  Proposta

Pedagógica da escola.

 Acompanhar o processo de avaliação institucional da escola.

 Acompanhar e promover a avalição de projetos de cunho pedagógico.

 Orientar,  coordenar  e  acompanhar  a  efetivação  de  procedimentos

didático-pedagógicos  relacionados  à  avaliação  das  e  para  as

aprendizagens,  conforme  Diretrizes  de  Avaliação  Educacional  (2014-

2016).
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 Elaborar,  organizar registros de acompanhamento de ocorrências dos

alunos.

 Orientar o professor quanto aos procedimentos e encaminhamentos a

serem dados em relação aos alunos com necessidades educacionais

especiais, nos aspectos pedagógicos, físicos, de adequação curricular. 

 Zelar pelo sigilo de informações pessoais dos alunos.

 Participar de momentos de estudo, Seminários, cursos de formação e

capacitação  docente  e  reuniões  junto  à  Coordenação  Regional  de

Ensino de Santa Maria.

ESTRATÉGIAS

 Uso da coordenação pedagógica como espaço de formação continuada

in lócus,

 Utilização do espaço de coordenação pedagógica para a organização do

trabalho pedagógico propriamente dito em seus diferentes momentos:

 Organização  metodológica  do  trabalho  pedagógico  na  e  da

escola;

 Organização didático-pedagógica do trabalho coletivo;

 Organização do trabalho pedagógico docente.

CRONOGRAMA

Essa organização pedagógica aqui proposta será realizada no decorrer

do ano letivo de 2019, observando a programação do calendário escolar da

instituição escolar ou em caso de uma necessidade eminente. 

1
º
m
o
m
e
n
t
o

PLANEJAMENTO ANUAL

Organização metodológica do trabalho pedagógico na e da escola:

2 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE
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º
 
m
o
m
e
n
t
o

 Organização  didático-pedagógica  do
trabalho coletivo 

 Avaliação do trabalho pedagógico

 Organização  didático-pedagógica  do
trabalho coletivo 

 Avaliação do trabalho pedagógico

3
º
 
m
o
m
e
n
t
o

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

Plano de Ação Bimestral
Organização do trabalho pedagógico docente:
 Construção do plano de ação bimestral coletivamente (eixos transversais/ eixos

integradores/ atividades complementares)
 Acompanhamento da aplicação currículo bimestral pelo professor/disciplina
 Levantamento de dados resultantes da avaliação diagnostica local.

   

Organograma  usado  pela  equipe  de  supervisão  pedagógica  para

planejamento das atividades na coordenação pedagógica semanal:

ANOS INICIAIS ANOS FINAIS
BIA – BLOCO

INICIAL DE
ALFABETIZAÇÃO

4º ANO/ 5ºANO
LINGUAGENS/

EXATAS
LINGUAGENS/EXAT

AS

Quinzenalmente  as
quintas-feiras
alternadamente
com o 4º e 5º ano

Quinzenalmente
as  quintas-feiras
alternadamente
com o BIA

Segunda-feira
Coordenação
Local/Supervisão
Pedagógica

Terça-feira
Coordenação local
Quinzenal por área de
conhecimento 

AVALIAÇÃO

Periódica: a equipe gestora, juntamente com o corpo docente e equipe

de  supervisão e  coordenação pedagógica  reunir-se-ão  com a finalidade  de

avaliar o trabalho realizado e em andamento, bem como definir e ou redefinir

novas estratégias/metas e ações.

COORDENAÇÃO LOCAL
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Considerando que o espaço-tempo da coordenação pedagógica das

escolas públicas do DF foi uma conquista pautada na melhoria da qualidade da

educação,  pode  se  afirmar  que  este  espaço  de  diálogo  e  reflexão  tem

possibilitado a esta escola a organização do trabalho pedagógico, viabilizando

a execução de ações didático-pedagógicas cotidianas de grande relevância. E

ainda,  a  articulação  das  ações  docente  com os  projetos  constantes  nesse

projeto pedagógico. 

O  compromisso  coletivo  tem  potencializado  os  momentos  de

coordenação pedagógica com discussões,  ações de formação continuada e

interação entre os docentes; constituindo-se assim um espaço de construção

de saberes inerente a profissionalização docente.

Dentre as várias ações iniciadas em relação à melhoria da qualidade

do  trabalho  pedagógico  propriamente  dito,  a  equipe  gestora  optou  em seu

termo de gestão pela figura de um supervisor pedagógico atuante na pasta

pedagógica. Outra ação ainda nessa pasta foi  à revitalização do espaço de

coordenação pedagógica com quatro coordenadores locais atuando nos três

ciclos. Uma dupla no bloco inicial e 2º ciclo, e a outra no 3º ciclo.  

Ficando  a  coordenação  local  organizada  da  seguinte  forma:  um

coordenador atendendo do 1º ao 5º ano um do 6º ao 9º ano, mais dois apoios

de  coordenação (professor  readaptado).  Tendo  cada  um  dos  apoios  de

coordenação readaptados, tem seu campo de atuação delineado de acordo

com suas limitações de função. 

Além das  atribuições  e  metas  especificadas  no  Plano  de  Ação  da

supervisão pedagógica são atribuições do coordenador local (O.P. pág. 34): 

Cabe ao coordenador pedagógico:

 Discutir o entendimento de teoria e de prática, mostrando

que as referências para construção de teorias são sempre as

práticas constituídas pela humanidade.  (Muitos textos,  vídeos

podem auxiliar o coordenador na condução desse debate).

 Ouvir  os  professores  para  identificar  suas  demandas

práticas e recomendar estudos que auxiliem na reflexão sobre o

trabalho pedagógico. À medida que forem compreendendo os

aspectos envolvidos em suas práticas e ampliando seu campo

de  visão  sobre  o  trabalho,  os  professores  perceberão  a

85



necessidade  das  discussões  e  estudos  teóricos  na

Coordenação Pedagógica.

 Criar mecanismos que favoreçam a articulação da teoria à

prática nos momentos de estudos, planejamentos, discussões.

Para  isso,  podemos  recorrer  à  Oficina  Pedagógica  da

Coordenação Regional de Ensino par a inserir  atividades nas

coordenações pedagógicas que vão ao encontro do desejo e

necessidade  do  professor,  aproveitando  para  promover  uma

discussão teórica sobre o jogo, sobre o material  didático que

será confeccionado.

 Solicitar aos professores sugestões de textos, reportagens,

livros que tenham lido, estudado e que recomendam ao grupo.

Os  professores  gostam  de  compartilhar  suas  leituras,

experiências, sugestões didático-metodológicas.

 Identificar  professores  com  práticas  pedagógicas

interessantes para realizarem oficinas com o grupo.

PLANO DE TRABALHO DA GESTÃO

I – ASPECTOS PEDAGÓGICOS

OBJETIVOS  PRIORITÁRIOS: Propiciar  a  toda  comunidade  escolar  uma

educação de qualidade, baseada na legislação atual, pautada pelos Projetos

Políticos  Pedagógicos  Carlos  Motta  e  do  CEF  Sargento  Lima,  articulando

propostas pedagógicas de forma que atendam às necessidades da escola e ao

desenvolvimento  do  educando,  facilitando  o  seu  ingresso  como  sua

permanência nesta Instituição.

METAS PRIORITÁRIAS:

-  Alcançar  as metas  do IDEB estabelecidas pelo MEC,  tanto  para os  anos

inicias como para os anos finais.

-  Trabalhar  em conjunto  com a  comunidade  escolar,  principalmente  com a

família, na tentativa de reduzir os números de reprovação ao fim de cada ciclo,

alfabetizando assim o aluno na idade certa.
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-  Propiciar  um  ambiente  favorável  à  aprendizagem  de  nossos  estudantes,

maximizando o tempo de estudo e minimizando o tempo ocioso.

-  Implantar  a  sala  de  recursos,  visando  o  atendimento  aos  alunos  com

transtornos e/ou deficiências em suas especificidades, dando assim o suporte

necessário à família, professores, orientação educacional, EEAA e a todos os

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do educando.

-  Elaborar  e  desenvolver  projetos  que  visam a  formação  interdisciplinar  do

estudante.

- Elaborar e desenvolver projetos com o intuito de sanar as dificuldades dos

alunos que estão em níveis de aprendizagem abaixo do recomendado para o

ano em que se encontram.  Para os anos iniciais  o  objetivo  é fortalecer  as

estratégias do BIA, colocando em prática o projeto interventivo.

- Efetivar as ações da Proposta Pedagógica, juntamente com a comunidade

escolar.

-  Consolidar  e  fortalecer  o  CEF  Sargento  Lima  como  Escola  do  Campo,

trabalhando de fato para que tal modalidade de ensino seja aplicada à nossa

escola.

- Revitalizar a escola e principalmente os espaços ociosos, criando condições

para atividades físicas, psicomotricidade, culturais e lazer.

- Tornar os espaços como biblioteca, sala de vídeo e laboratório de informática

ferramentas pedagógicas e mais acessíveis aos alunos.

-  Usar  o  momento  do  Conselho de  Classe para  detectar  as  dificuldades  e

buscar soluções para resolvê-las;

- Usar o tempo e o espaço da coordenação pedagógica para realização de

oficinas e troca de experiências.

- Discutir com o corpo docente e com a comunidade escolar a vigente forma de

avaliação, verificando as fragilidades e potencialidades a fim de se ter uma

avaliação eficaz.

- Buscar parcerias com entidades públicas e/ou privadas, como a Marinha do

Brasil,  as  empresas  de  ônibus  escolares  que  transportam  nossos  alunos,

fundações e autarquias distritais e federais para que possamos desenvolver os

projetos pedagógicos propostos pelo corpo docente e pela equipe gestora.

- Apoiar e instrumentalizar a figura orientador educacional na realização dos

acompanhamentos sistemáticos aos pais e responsáveis que necessitam de
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aconselhamento educacional,  bem como ações preventivas,  denunciadora e

interventiva aos casos de negligência familiar.

II – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVOS  PRIORITÁRIOS: Assegurar  o  atendimento  à  Secretaria  de

Educação e a todos os servidores desta instituição, realizando as atividades

administrativas em tempo hábil,  atendendo a todos de forma humanizada e

igualitária,  respeitando  as  particularidades  de  cada  agente  envolvido  no

processo administrativo.

METAS PRIORITÁRIAS:

- Dar apoio ao corpo docente, orientação educacional,  EEAA, servidores da

carreira  assistência  e  aos  funcionários  terceirizados  para  que  possam

desenvolver suas funções da melhor forma possível, visando o bem-estar de

toda a comunidade escolar.

- Cumprir com os prazos estabelecidos no que diz respeito ao atendimento à

toda comunidade escolar.

-  Buscar  estratégias  que  visam  a  harmonia  do  ambiente  escolar  e  que

cooperem para  a  integração entre  os  dois  turnos,  tentando sanar  todos os

conflitos  que  vierem a  acontecer  da  melhor  forma  possível,  prezando  pela

moral e pela ética no serviço público.

-  Ir  em  busca  de  procedimentos  administrativos  que  colaboram  para  o

andamento dos serviços públicos aqui prestados.

III – ASPECTOS FINANCEIROS

OBJETIVOS PRIORITÁRIOS: Usar e otimizar o uso dos recursos advindos do

Governo  Distrital  e  Federal  de  forma  transparente,  aplicando-os  nas  áreas

pedagógicas e administrativas, observando sempre a legislação no que tange

ao uso dos recursos financeiros.
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METAS PRIORITÁRIAS:

- Dar prioridade a prestadores de serviços com menores preços e com menor

prazo de entrega dos produtos e/ou serviços, visando a economia do dinheiro

público

- Trabalhar em parceria com o Conselho Escolar, com a comunidade e com a

APM,  destinando  os  recursos  às  prioridades  da  escola  de  forma  eficaz  e

transparente.

DO CONSELHO ESCOLAR

O  Conselho  Escolar  é  um  órgão  colegiado,  representativo  da

Comunidade Escolar, de natureza deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora,

sobre  a  organização escolar  em conformidade com as políticas  e  diretrizes

educacionais da SEDF, observando a Constituição Federal, a LDB, o PNE, o

ECA,  o  Projeto  Político  Pedagógico  e  o  Regimento  da  Escola,  para  o

cumprimento da função social e específica da Escola.

Sobre as funções listamos abaixo, resumidamente, o significado das 

mesmas:

 Deliberativa: deliberar, aprovar, elaborar.

 Consultiva: opinar, emitir parecer, discutir, participar. 

 Fiscal: fiscalizar,  acompanhar,  supervisionar,  aprovar  prestação  de

contas.

 Mobilizadora: apoiar, avaliar, promover, estimular e outros.

Para gestão de 2017/2019 as eleições ainda não acontecerão, temos

como conselheiros do pleito anterior os membros abaixo listados por segmento:

 Magistério: Evanir Moreira da Silva

 Carreira Assistência: Fernanda Oliveira Silva

 Pais: Ozania Lopes de Oliveira 

 Alunos: Anna Julia de Oliveira Rodrigues
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Seguem instruções normativas que regulamentam a criação, formação e

campo atuação do Conselho Escolar de acordo com o Regimento da Secretaria

de Estado de Educação do Distrito Federal:

Subseção II 

Do Conselho Escolar 

Art. 23. Em cada unidade escolar pública do Distrito Federal, funcionará um

Conselho Escolar,  órgão de natureza consultiva,  fiscalizadora,  mobilizadora,

deliberativa  e  representativa  da  comunidade  escolar,  regulamentado  pela

SEEDF. 

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

no máximo, vinte e um conselheiros, conforme quantidade de estudantes da

unidade escolar prevista em legislação vigente. 

Art. 24. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições definidas

pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - SEDF: 

I. Elaborar o seu Regimento Interno; 

II.  Analisar, modificar e aprovar o Plano Administrativo Anual elaborado pela

equipe gestora da unidade escolar sobre a programação e a aplicação dos

recursos necessários à sua manutenção e à sua conservação; 

III. Garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade

escolar  na  elaboração  do  Projeto  Político  Pedagógico  -  PPP da  unidade

escolar; 

IV. Divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes ao uso dos

recursos  financeiros,  à  qualidade  dos  serviços  prestados  e  aos  resultados

obtidos; 

V. atuar como instância recursal  das decisões do Conselho de Classe,  nos

recursos interpostos por estudantes, famílias e/ou representantes legalmente

constituídos e por profissionais da educação; 

VI. Estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e convocá-la

nos termos deste Regimento; 

VII. Participar  da  elaboração  de  proposta  de  Calendário  Escolar,  a  ser

encaminhada ao nível central da SEEDF, observada a legislação vigente; 

VIII. Fiscalizar a gestão da unidade escolar; 
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IX. Participar, periodicamente, da avaliação da unidade escolar nos aspectos

técnico,  administrativo e pedagógico,  considerando, inclusive os indicadores

escolares de rendimento; 

X. Analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por quaisquer dos

segmentos que compõem a comunidade escolar; 

XI. Intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, esgotadas

as possibilidades de solução pela equipe gestora e pelo Serviço de Orientação

Educacional; 

XII. Propor ações na perspectiva educacional inclusiva, no âmbito de todas as

etapas e modalidades da educação básica; 

XIII.  Debater  indicadores  escolares  de  rendimento,  evasão  e  repetência  e

propor estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos os

estudantes. 

§ 1º Em relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os princípios e

as  disposições  constitucionais,  os  Pareceres  e  as  Resoluções  dos  órgãos

normativos federal e distrital e a legislação do Sistema de Ensino do Distrito

Federal. 

§  2º Quando  se  tratar  de  deliberação  que  exija  responsabilidade  civil  ou

criminal, os estudantes no exercício da função de conselheiro escolar serão

representados, no caso dos menores de dezesseis anos, ou assistidos, em se

tratando de menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos, por seus

pais ou responsáveis, devendo comparecer às reuniões tanto os representados

ou assistidos como os representantes ou assistentes. 

Art. 25. Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos os membros

da comunidade escolar habilitados, em voto direto, secreto e facultativo. 

Art.  26.  O  Diretor  da  unidade  escolar  integrará  o  Conselho  Escolar  como

membro nato. 

Parágrafo  único.  Nas  ausências  e  impedimentos  no  Conselho  Escolar,  o

Diretor será substituído, com as mesmas prerrogativas, pelo Vice-Diretor ou,

não sendo possível, por outro membro indicado pela equipe gestora. 
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Art.27. O mandato de Conselheiro Escolar será de três anos, permitida uma

reeleição consecutiva.

I. Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na

condição de conselheiros natos; 

II. Pedagogo – Orientador Educacional; 

III. Representante da carreira Assistência à Educação; 

IV. Representante das famílias e/ou responsáveis legais; 

V. representante dos estudantes a partir do 6.º ano do ensino fundamental ou

do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus

pares,  garantidos  a  representatividade  dos  estudantes  de  cada  uma  das

turmas; 

VI. Representantes dos serviços de apoio especializado. 

DA CAIXA ESCOLAR

A  Caixa  Escolar  é  uma  associação  civil  de  direito  privado,  com

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que credencia a escola receber e

administrar recursos financeiros destinados ao suprimento de suas atividades

básicas, conforme instruções normativas abaixo:

Art. 34. As Unidades Executoras, como Caixa Escolar, Associação de Pais e

Mestres, Associação de Pais, Alunos e Mestres, Grêmio Estudantil, Conselho

Comunitário e Conselho Comunitário de Segurança Escolar, são instituições de

direito privado criadas com o objetivo específico de apoiar a unidade escolar

em sua gestão pedagógica, administrativa e financeira, sem caráter lucrativo. 

Parágrafo  único.  A  organização  e  o  funcionamento  de  cada  uma  dessas

unidades  devem  estar  de  acordo  com  as  normas  legais  vigentes  e

estabelecidas em estatuto próprio ou em seu Regimento. 

Art. 35. São finalidades das unidades executoras: 

I. Interagir com a unidade escolar na busca de maior eficiência e eficácia dos

processos pedagógico, administrativo e financeiro; 

II. Promover a participação de pais, professores e estudantes nas atividades da

unidade escolar, garantindo a acessibilidade, quando necessário; 
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III. Gerir  recursos financeiros oriundos do poder  público ou da comunidade

escolar, de forma a garantir a transparência e o controle social,  conforme o

caso; 

IV.  Promover a integração entre a comunidade,  o poder  público,  a  unidade

escolar  e  a família,  buscando o desempenho mais  eficiente  dos processos

pedagógico, administrativo e financeiro; 

V. estabelecer parcerias com órgãos não governamentais e entidades civis,

visando enriquecer a ação educativa da unidade escolar;  

VI. Promover  ações  de  natureza  educativa,  cultural,  comunitária,  artística,

assistencial, recreativa, desportiva, científica e outras. 

                                                                                                             

Art. 36. Cada unidade executora prevista nesta Seção é supervisionada e/ou

fiscalizada por órgão competente. 

Art. 37. Cabe à unidade escolar proporcionar condições para a organização e

o funcionamento das unidades executoras.

A cada biênio pode-se alterar seus membros por meio de convite entre

os participantes da comunidade escolar.

FUNÇÕES DA CAIXA ESCOLAR

Administrativa  –  Quando  administra  os  recursos  financeiros  recebidos  de

forma articulada com o Colegiado Escolar.

Deliberativa – Quando elege o tesoureiro, o secretário e o conselho fiscal da

Caixa  Escolar  objetivando  garantir  o  fortalecimento  e  a  autonomia

administrativa,  financeiro  e  pedagógico  da  escola,  visando  a  melhoria  da

qualidade do ensino

MEMBROS DA CAIXA ESCOLAR:

São membros do Caixa escolar:

 Presidente: William LindemBerg de Farias Junior

 Vice-presidente: Klivis Barbosa da Silva

 1º Secretária: Elisabeth Rocha de Jesus Atta
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 Tesoureira: Daniela dos Santos Vieira

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

São membros do conselho fiscal:

 Tábata Nunes de Oliveira

 Cristine Aparecida de Paiva Gomes

 Janayna Marques Lima

 Silvia Aparecida batista de Araújo - Suplente

DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

A gestão  do Centro  Educacional  Sargento  Lima será  desempenhada

pelo Diretor e pelo Vice-Diretor, do Chefe de Secretaria Escola com o apoio do

Supervisor pedagógico, para tanto, na gestão 2017/2019 optou se pela figura

do supervisor pedagógico tendo como meta prioritária no exercício da função

pedagógica  e  em  consonância  com  as  deliberações  do  Conselho  Escolar,

respeitadas  as  disposições  legais  constantes  no  regimento  interno  desta

secretaria seguem atribuições dos membros da equipe gestora: 

DA DIREÇÃO

Ao  diretor  (a)  do  CEF  Sargento  Lima  caberá  além  das  atribuições

constantes  no  Regimento  Escolar  das  Instituições  Educacionais  da  Rede

Pública  de  Ensino  do  Distrito  Federal  a  função  de  organizar  a  Semana

Pedagógica  e a  1ª  Assembleia  Geral  Escolar  no  início  de  cada ano letivo,

juntamente com sua equipe.

Também deverá articular, liderar e executar as políticas educacionais, na

qualidade de mediador entre essas e a proposta pedagógica e administrativa
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da  instituição  educacional,  elaborada  em  conjunto  com  a  comunidade,

observadas as diretrizes e metas gerais da política educacional definida para o

Governo do Distrito Federal e o uso dos resultados das avaliações internas e

externas  como  subsídio  à  construção  do  Projeto  Político  Pedagógico  da

instituição educacional.

DA VICE- DIREÇÃO

O  vice-diretor  deverá  substituir  o  diretor  em  afastamentos  legais,

além de desempenhar as funções contidas no Regimento Escolar. O diretor

poderá de comum acordo com sua equipe, designar atividades pedagógicas

e/ou administrativas ao vice-diretor.

DA SUPERVISÃO PEDAGOGICA 

Ao  supervisor  pedagógico  (a)  poderão  ser  atribuídas  funções

pedagógicas  e/ou  administrativas  previamente  designadas,  conforme

necessidade da unidade de ensino. O diretor (a), juntamente com sua equipe

definirá  as  atribuições  do supervisor,  respeitando a  legislação  vigente  e  as

orientações da SEEDF.

O artigo 12 do regimento interno da SEDF nos traz as atribuições do

diretor e vice-diretor: 

Art. 7º A equipe gestora é composta por Diretor e Vice-Diretor, Supervisores e

Chefe  de  Secretaria,  conforme  a  modulação  de  cada  unidade  escolar,  em

consonância  com  as  deliberações  do  Conselho  Escolar,  respeitadas  as

disposições legais. 

Art. 8º São atribuições da equipe gestora: 

I. Elaborar e avaliar coletiva e continuamente o Projeto Político Pedagógico -

PPP da unidade escolar, durante a sua gestão; 
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II. Elaborar o Plano de Ação Anual plenamente aliado e integrado ao respectivo

Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

III. Fortalecer o Conselho Escolar da unidade escolar, em conformidade com a

legislação vigente; 

IV. Garantir  o  cumprimento  da  carga  horária,  de  acordo  com  as  Matrizes

Curriculares,  aprovadas para  todas  as  etapas  e  modalidades  da  Educação

Básica; 

V. fazer  cumprir  os  dias  letivos  e  as  horas  estabelecidas  por  turma,

separadamente, conforme legislação vigente; 

VI. Garantir  o  acesso  e  a  permanência  do  estudante  na  unidade  escolar

visando  à  qualidade  social  da  educação,  de  acordo  com  as  normas

estabelecidas pela SEEDF: 

VII. Garantir a lisura, a transparência e a regularidade da prestação de contas

dos recursos repassados à unidade escolar, e daqueles por ela diretamente

arrecadados:                                                       

VIII. Distribuir  a  carga  horária  dos  professores,  segundo  as  normas

estabelecidas pela SEEDF:              

IX. Garantir a qualificação das informações declaradas anualmente ao Censo

Escolar  nos  termos  da  legislação  vigente;

X. Assegurar a qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-

las, continuamente, por meio do sistema informatizado, conforme Diretrizes da

SEEDF; 

XI. Garantir  a  prestação  de  informações,  quando  solicitadas  de  maneira

tempestiva, pela Coordenação Regional de Ensino e pelos órgãos próprios da

SEEDF; 

XII.  Zelar  pelo  patrimônio,  pela  limpeza  e  pela  conservação  do  ambiente

escolar,  das  instalações,  dos  equipamentos  e  dos  materiais  existentes  na

unidade escolar; 

XIII. Zelar pelo cumprimento do plano de ensino dos docentes; 

XIV. Promover  e  fortalecer  a  participação  das  famílias  e  da  comunidade

escolar, nos processos de planejamento e execução da avaliação do trabalho

pedagógico, na perspectiva da corresponsabilidade pelo processo educativo; 
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XV. Informar  ao  estudante,  quando  maior  de  idade,  às  famílias  e/  ou

responsáveis  legais  sobre  a  frequência  e o  desempenho dos estudantes  e

sobre a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

XVI. Notificar  à  o  Conselho  Tutelar  do  Distrito  Federal  e  à  Coordenação

Regional de Ensino casos de: 

a) maus tratos, envolvendo os estudantes da sua unidade escolar; 

b) reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, uma vez esgotados

os recursos escolares; 

c) elevados níveis de repetência. 

XVII.  Acompanhar sistematicamente o processo de ensino-aprendizagem na

unidade escolar; 

XVIII. Zelar para que as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do

estudante  sejam  rigorosamente  atualizadas,  não  sofrendo  interrupção  em

casos de movimentação, aposentadoria,  licença-prêmio ou outras ausências

do professor; 

XIX. Assegurar  o  cumprimento  da  legislação  que  dispõe  sobre  a

universalização das Bibliotecas Escolares; 

XX. Viabilizar a escolha dos livros didáticos com efetiva participação de seu

corpo  docente  e  dirigente,  registrando  os  títulos  escolhidos (em primeira  e

segunda  opção)  e  as  demais  informações  requeridas  no  sistema

disponibilizado  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  -

FNDE; 

XXI.  Atuar  para que os livros escolhidos estejam de acordo com o Projeto

Político  Pedagógico  -  PPP da  unidade  escolar  e  sejam  aproveitados  por

professores e estudantes durante todo o triênio de atendimento; 

XXII. Zelar pelo controle e recebimento das remessas de correspondências 

XXIII. Acompanhar, com vistas à proposição de intervenções necessárias, os

resultados das avaliações educacionais realizadas na Rede Pública de Ensino

do Distrito Federal, a saber:

a) da aprendizagem; 

b) institucional; 

c) em larga escala. 

XXIV. Zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento. 
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Subseção I 

Da Direção e da Vice Direção 

Art. 9º À Direção e Vice Direção, compete cumprir o Termo de Compromisso

assinado  no  ato  da  posse,  que  contemplará  as  competências  da  Gestão

Democrática  nos  aspectos  administrativo,  pedagógico  e  financeiro,  além

daquelas decorrentes do cargo, bem como as atribuições a serem definidas

pela SEEDF. 

Art.  10. A escolha do Diretor e do Vice-Diretor será feita mediante eleição,

segundo a legislação vigente. 

Art. 11. Os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor da unidade escolar

serão providos por ato do Governador, após processo seletivo e escolha feita

pela comunidade escolar, nos termos da legislação vigente. 

Art.  12. São  obrigações  e  responsabilidades  do  Diretor  e  Vice-Diretor,  em

articulação com os órgãos colegiados: 

I. Conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração

pública, a legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática gestora

no cotidiano da gestão escolar; 

II. Liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre

essas  e  o  Projeto  Político  Pedagógico  -  PPP  da  unidade  escolar  em

consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica, identificado

por Currículo da Educação Básica, Diretrizes e as Orientações Pedagógicas

desta SEEDF; 

III. Utilizar os resultados das avaliações nos níveis previstos nas Diretrizes de

Avaliação  da  SEEDF  como  subsídio  à  construção  do  Projeto  Político

Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

IV. Promover  a  integração  e  a  participação  da  comunidade  escolar,

estabelecendo relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de

apoio e de aprendizagem recíproca;                        

V. propor  e  planejar  ações  que,  voltadas  para  o  contexto  socioeconômico,

ambiental e cultural  em que a unidade escolar esteja inserida, incorpore as

demandas e os anseios da comunidade local aos propósitos pedagógicos da

unidade escolar; 
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VI. Fomentar a Gestão Democrática como forma de garantir o fortalecimento

da  unidade  escolar  e  a  promoção  dos  direitos  de  aprendizagem  dos

estudantes; 

VII. Estimular a formação continuada para o aprimoramento dos profissionais

que atuam na unidade escolar por meio de ações pedagógicas que favoreçam

o seu desenvolvimento; 

VIII. Garantir que as ações de formação continuada contribuam efetivamente

para a aquisição das aprendizagens; 

IX. Atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência; 

X. Acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe; 

XI. Acompanhar e garantir o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o

cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo

Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF; 

XII. Zelar  pelo  patrimônio,  pela  limpeza  e  pela  conservação  do  ambiente

escolar,  das  instalações,  dos  equipamentos  e  dos  materiais  existentes  na

unidade escolar; 

XIII. Zelar  para  que  o  trabalho  dos  profissionais  da  unidade  escolar  seja

realizado de maneira articulada; 

XIV. Zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento. 

Parágrafo único.  Em seus impedimentos  legais,  o  Diretor  será  substituído

pelo Vice-Diretor.                                                                                   

Subseção II 

Da Supervisão Escolar 

Art. 13. O Supervisor, em articulação com os demais profissionais da equipe

gestora,  será  responsável  pela  supervisão  pedagógica,  administrativa  e

financeira  da  unidade  escolar  em  consonância  com  as  deliberações  do

Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais. 

Art. 14. São atribuições do Supervisor:

II. Coordenar  o  planejamento,  a  execução  e  a  avaliação  das  ações

pedagógicas, administrativas e financeiras; 

III. Conhecer, cumprir e divulgar os princípios e as diretrizes da administração

pública, a legislação e as normas vigentes, incorporando-as à prática gestora

no cotidiano da gestão escolar; 
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IV.  Assessorar  a  execução  dos  recursos  financeiros  repassados  à  unidade

escolar garantindo a lisura, a transparência e a regularidade da prestação de

contas; 

V.  acompanhar  e  prestar  informações  relativas  à  situação  funcional  dos

servidores e funcionários em exercício na unidade escolar; 

VI. Mediar a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação

do Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar; 

VII. Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações

pedagógicas e de formação continuada promovidas pela SEEDF; 

VIII. Orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo

da Educação Básica; 

IX. Coordenar a elaboração periódica de relatórios das atividades pedagógicas,

administrativas e financeiras e encaminhá-los sempre que solicitado; 

X. Coordenar,  acompanhar  e  avaliar  a  execução  dos  serviços  de  apoio

disponíveis na unidade escolar, com vistas à aquisição das aprendizagens; 

XI. Acompanhar sistematicamente o preenchimento dos Diários de Classe; 

XII. Acompanhar  o  cumprimento  do  Calendário  Escolar,  bem  como  o

cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo

Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF; 

XIII. Acompanhar sistematicamente as atividades realizadas pelos profissionais

de apoio, adotando ações que visem ao fortalecimento do trabalho articulado; 

XIV. Zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento. 

Subseção III

 Da Secretaria Escolar 

 Art. 15. À Secretaria Escolar, em articulação com os demais profissionais da

equipe  gestora,  compete  o  planejamento  e  a  execução  de  atividades  de

escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento a estudantes,

a professores, às famílias e/ou responsáveis legais em assuntos relativos à

sua área de atuação. 

§1º A Secretaria Escolar é dirigida pelo Chefe de Secretaria Escolar, nomeado

e legalmente habilitado ou devidamente autorizado pelo órgão competente da

SEEDF para o exercício da função.                    
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§2º A Secretaria  Escolar  deverá  contar  com Apoios  Técnico-administrativos

necessários ao cumprimento de suas competências. 

 

Art. 16. São atribuições do Chefe de Secretaria Escolar: 

I. Assistir  à  Direção  em serviços  técnico-administrativos,  especialmente,  os

referentes à vida escolar dos estudantes da unidade escolar; 

II. Planejar,  coordenar,  controlar e supervisionar as atividades da Secretaria

Escolar; 

III.  Organizar  e  manter  atualizados  a  escrituração  escolar,  as  normas,  as

diretrizes,  legislações  e  demais  documentos  relativos  à  organização  e  ao

funcionamento da unidade escolar; 

IV. Analisar  documentos  para  efetivação  de  matrícula,  submetendo-os  à

apreciação da Direção e da Coordenação Pedagógica; 

V. atender às solicitações dos órgãos competentes da SEEDF no que se refere

ao fornecimento de informações relativas à unidade escolar, à vida escolar dos

estudantes e dos profissionais que ali atuam; 

VI. Preparar processos e elaborar relatórios a serem encaminhados aos órgãos

próprios da SEEDF; 

VII. Instruir processos sobre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria

Escolar; 

VIII. Atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria

Escolar e demais documentos, respeitando o sigilo profissional; 

IX. Articular-se com os setores técnico-pedagógicos da unidade escolar para

que, nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos

estudantes; 

X. Manter atualizados, no arquivo corrente, as pastas e os registros individuais

dos estudantes e dos profissionais da unidade escolar; 

XI.  Manter  todo  o  arquivo  permanente  da  unidade  escolar  organizado  e

conservado, em razão de seu valor probatório; 

XII. Participar de reuniões de planejamento geral, incluindo a elaboração do

Plano de Ação Anual, do Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade escolar

e demais reuniões; 

XIII. Adotar medidas que garantam a preservação de toda a documentação sob

sua responsabilidade; 

101



XIV. Lavrar atas e anotações de resultados finais, de estudos de recuperação,

de  exames  especiais  e  outros  processos  de  avaliação,  cujo  registro  de

resultado  for  necessário;  XV.  Coordenar  os  processos  de  remanejamento

escolar,  de renovação de matrículas e de matrículas novas,  observando os

critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula vigente; 

XVI.  Participar  do  planejamento  e  formação  de  turmas  de  acordo  com  a

Estratégia  de  Matrícula  sob  supervisão  da  equipe  pedagógica  da  unidade

escolar; 

XVII. Emitir  e  assinar  documentos escolares,  juntamente com o Diretor,  de

acordo  com  a  legislação  vigente,  sendo  ambos  corresponsáveis  pela

veracidade do fato escolar; 

XVIII. Incinerar documentos escolares, de acordo com a legislação vigente; 

XIX. Atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência; 

XX. Utilizar o Sistema de Informação, definido para a Rede Pública de Ensino

do Distrito Federal, para registro da escrituração escolar; 

XXI. Manter  atualizadas  as  informações  no  Sistema  de  Informação,  para

registro da escrituração e emissão de documentação escolar; 

XXII. Executar rotinas de segurança das informações por meio dos recursos de

informática; 

XXIII.  Inserir  a  indicação  da  necessidade  educacional  especial  e/ou

deficiências  TGD  e  Altas  Habilidades  dos  estudantes  no  Sistema  de

Informação, em articulação com os profissionais do Serviço Especializado de

Apoio à Aprendizagem - SEAA e Sala de Recursos, quando houver; 

XXIV. Inserir, no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e

Tecnológica  -  SISTEC,  os  Planos  de  Cursos  aprovados  pelo  Conselho  de

Educação do Distrito Federal - CEDF; 

XXV. Prestar,  anualmente,  as  informações  relativas  ao  Censo  Escolar,

solicitadas pela SEEDF, nos termos da legislação vigente; 

XXVI. Acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe; 

XXVII.  Acompanhar,  o  cumprimento  do  Calendário  Escolar,  bem  como  o

cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo

Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF; 

XXVIII. Praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades

da Secretaria Escolar; 
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XXIX. Zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento. 

Parágrafo  único.  O  Chefe  de  Secretaria  Escolar,  em  seus

impedimentos  ou  ausências,  é  substituído  por  um  servidor,  indicado  pelo

Diretor, devidamente habilitado ou autorizado para o exercício da função pelo

órgão competente da SEEDF. 

Subseção IV 

Da Escrituração Escolar 

Art. 17. A escrituração escolar é o registro sistemático dos fatos relativos à vida

escolar do estudante, de forma a assegurar, a qualquer tempo, a verificação da

identidade, da autenticidade de sua vida escolar e da regularidade de seus

estudos, bem como do funcionamento da unidade escolar. 

Parágrafo  único. Da  escrituração  escolar  constam,  dentre  outros,  os

seguintes registros: 

I. Abertura e encerramento do período letivo; 

II. Ocorrências diárias; 

III. Aprovação e reprovação; 

IV. Processos especiais de avaliação: aproveitamento de estudos, adaptação

de  estudos,  avanço  de  estudos,  classificação,  reclassificação,  progressão

parcial em regime de dependência; exames da educação de jovens e adultos;

equivalência de estudos; 

V. Resultados parciais e finais de avaliação, de estudos de recuperação, e a

frequência dos estudantes; 

VI. Expedição e registro de Certificados e Diplomas; 

VII. Investidura e exoneração de Diretor, Vice-Diretor, Supervisores e Chefe de

Secretaria Escolar; 

VIII. Visitas do órgão de Inspeção de Ensino da SEEDF; 

IX. Incineração de documentos; 

X. Decisões do Conselho de Classe. 

Art. 18. Para registro da vida escolar do estudante e da unidade escolar, são

utilizados os seguintes instrumentos, dentre outros: 

I. Ficha de Matrícula – SOME 

II. Ficha Individual do Estudante 

III. Diários de Classe 
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IV. Históricos Escolares 

V. Certificados 

VI. Diplomas 

VII. Atas 

VIII. Requerimentos 

IX. Declarações 

X. Relatórios de desenvolvimento dos estudantes: RDIA, RAv, RFA e Relatório

de Avaliação e Intervenção Educacional 

XI. Relatórios próprios da Educação Especial 

Art. 19. A Secretaria Escolar deverá utilizar o Sistema de Informação adotado

para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

§1º Compete ao Secretário Escolar cumprir os prazos estabelecidos pelo setor

próprio da SEEDF, no que se refere à atualização do Sistema de Informação,

especialmente os dados relativos à abertura e ao encerramento dos períodos

letivos. 

§2º O lançamento dos resultados dos estudantes no Sistema de Informação

deverá ser concluído no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o término

do período letivo. 

§  3º A  Secretaria  Escolar  somente  expede  e  entrega  documentações

referentes à vida escolar do estudante à família e aos responsáveis legais pela

matrícula ou ao estudante, se maior. 

§  4º O  Secretário  Escolar  responsável  pelo  Núcleo  de  Ensino  -  NuEN da

Unidade  de  Internação  Socioeducativa  -  UIS  na  qual  o  estudante  cumpre

medida ou se encontra em internação cautelar deverá requisitar oficialmente, à

unidade escolar de origem, a documentação escolar do mesmo para fins de

matrícula na escola vinculante, nos termos da legislação vigente.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A Proposta Pedagógica será avaliada periodicamente pelos membros da

comunidade escolar, no seu âmbito geral e individualmente em cada um dos

subprojetos.

A construção e a avaliação permanentes dos fins e princípios definidos

para Proposta Pedagógica da CEF Sargento Lima devem ser contempladas

por uma prática constante de momentos de estudo, voltados para a reflexão do

trabalho educativo, envolvendo toda a equipe da escola.

 Esse  trabalho pautar-se-á  em práticas  sistemáticas  de análises  das

ações  desenvolvidas,  troca  de  experiências,  registro  de  trabalho  e

planejamento coletivo, constituindo-se uma estratégia a formação continuada

para todos os segmentos.

Dessa forma a avaliação terá a finalidade de reorientar e implementar

novas atividades a serem realizadas, visando à melhoria do processo ensino e

aprendizagem, o relacionamento entre os membros da comunidade escolar e a

permanência com sucesso do aluno na escola.

Essa avaliação ocorrerá ao longo do ano letivo,  nas reuniões com o

corpo docente e nas coordenações pedagógicas. 

Os  demais  segmentos  participarão  da  avaliação  por  ocasião  do

Conselho de Classe e Reuniões Pedagógicas realizadas ao longo do ano letivo

ou quando necessário.

 A ESCOLA DO CAMPO
’ O conceito de educação do campo é novo, tem pouco

mais de dez anos. Surgiu como denúncia e como mobilização
organizada contra a situação atual 87 do meio rural: situação
de miséria  crescente,  de exclusão/expulsão das pessoas do
campo; situação de desigualdades econômicas,  sociais,  que
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também  são  desigualdades  educacionais,  escolares.  Seus
sujeitos principais são as famílias e comunidades de sem-terra,
camponeses, pequenos agricultores, atingidos por barragens,
ribeirinhos,  quilombolas,  pescadores  e  muitos  educadores  e
estudantes  das  escolas  públicas  e  comunitárias  do  campo,
articulados  em torno  de  movimentos  sociais  e  sindicais,  de
universidades e de organizações não governamentais. ’ (2014)

Segundo a especialista em educação Monica Molina “a escola rural vai
além da localização geográfica. Ela recebe sujeitos cuja organização social se
dá pelo trabalho no campo. Embora, por definição, ela seja a instituição que
está no espaço rural,  nas áreas assim definidas pelo Instituto  Brasileiro  de
Geografia e Estatística (IBGE), a identidade dela não tem a ver somente com o
lugar. Por isso, a escola precisa ter um currículo adequado aos saberes e às
necessidades  dos  estudantes.  É  claro  que  a  questão  da  localização  é
fundamental, a ponto de estarmos lutando para ampliar o número de unidades
nas áreas rurais.”

Por  estar  localizada  próxima  a  uma  APA  (Área  de  Preservação
Ambiental) e considerando sua caracterização legal enquanto escola de zona
rural, a construção de uma dinâmica voltada para ações de cunho pedagógico
e  social  onde  se  estabeleceu  um  diálogo  entre  a  escola  do  campo  e
preservação ambiental. Construindo assim novos saberes escolares, uma visão
consciente e humanizada da natureza no meio rural e urbano.

Tendo em vista uma concepção de escola que contemple a diversidade
do  campo  em  seus  aspectos  sociais,  culturais,  políticos,  econômicos,  de
gênero, geração e etnia, o CEFSL vem buscando construir junto à comunidade
escolar  um  perfil  geográfico,  social  e  cultural  no  qual  será  considerada  a
diversidade da clientela atendida nesta unidade.

Para  tanto,  a  escola  vem  firmando  parcerias  e  voluntariado  com
instituições como Viveiro Comunitário do Lago Norte e a Cooperativa R3 de
coleta seletiva de Santa Maria, com o objetivo de tecer uma rede para apoio
técnico-pedagógico,  objetivando  implantar  práticas  didático-metodológicas
voltadas às questões pedagógicas pertinentes a essa modalidade de ensino. 

 Após algumas ações em 2017, iniciou-se o trabalho com a construção
do inventário da realidade local, cujo foco fora os aspectos que dizem respeito
a  sua  caracterização  enquanto  escola  do  campo.  Nesse  ponto,  foi
considerando uma concepção de educação,  voltada para a sustentabilidade
dos recursos planetários, da ética humana e da construção do conhecimento,
onde  nossos  alunos  sejam  agentes  dessa  construção.  Ainda  em  2017  foi
iniciada a montagem da  Agro floresta e arborização da área externa da escola
com os alunos dos anos finais, horta medicinal com os alunos dos anos iniciais.

ALINHAMENTO AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

A Proposta Pedagógica se apresenta como eixo orientador do trabalho
administrativo e pedagógico a ser desenvolvido no decorrer do ano letivo.

 Para tanto, busca referência na legislação vigente, tais como: a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), o Projeto Político Pedagógico
Professor  Carlos  Mota  (2012),  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  as
Diretrizes Pedagógicas da SEE/DF, as Diretrizes de Avaliação do Processo de
Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica do DF e os Parâmetros
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Curriculares Nacionais (PCN’s), de maneira a atentar para a realidade escolar,
a disponibilidade de seu pessoal, material e equipamentos, às necessidades da
comunidade escolar, o currículo da Educação Básica (Diretrizes curriculares do
DF), bem como a modalidade de ensino oferecida em conformidade com sua
característica institucional.

O presente relatório é fruto dos anseios apresentados pela comunidade
escolar  no  decorrer  do  ano  de  2017.  Por  meio  de  reuniões,  discussões  e
sugestões com todos os segmentos desta comunidade (Reuniões Pedagógicas
Coletivas, Reuniões de Pais e Mestres e/ou Reuniões de Pais com a Direção),
buscamos  maior  integração  entre  estes  para  que  possamos  alcançar  uma
prática pedagógica voltada para escola do campo mais eficiente e eficaz, com
vistas à melhoria da qualidade do ensino e como forma de garantir o acesso, a
permanência e o sucesso de todos os alunos urbanos e rurais.

Inventariando a realidade do CEF SARGENTO LIMA

“CONSTRUINDO O SABER DO/NO CAMPO”

[...] educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito de ser educado
no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o

seu lugar e com a sua participação, vinculada á sua cultura a ás suas
necessidades humanas e sociais.

Caldart (2002, p. 26)
INTRODUÇÃO 
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Desde a década de 80, existe um movimento pedagógico no e do campo
no Brasil os quais se intenciona na atual conjuntura. O movimento sempre foi
de  conquistas  e  teve  ilustre  participação  de  Paulo  Freire  com a  educação
libertadora.

Durante muitos anos, a educação do campo foi excluída das políticas
educacionais Brasil, e, por isso, permaneceu sem avanço por muito tempo. As
políticas traçadas negaram à população do campo o acesso à educação, por
vários  motivos:  nem  todas  as  localidades  tidas  como  rurais  tinham  uma
estrutura em que a escola pudesse funcionar com sucesso; a distância entre as
propriedades e a escola dificultava a locomoção dos alunos; estes, por sua vez,
precisavam  ajudar  os  pais  nas  tarefas  da  família,  já  que  os  filhos
complementavam  as  atividades  por  ela  desenvolvidas.  Isso  demarcou  um
grande desrespeito às diferenças da população do campo em relação a outras
populações.

A escola do campo segundo a especialista em educação Monica Molina
“a escola rural  vai  além da localização geográfica.  Ela recebe sujeitos cuja
organização social  se dá pelo trabalho no campo. Embora por definição ela
seja a instituição que está no espaço rural,  nas áreas assim definidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a identidade dela não tem
a  ver  somente  com  o  lugar.  Por  isso,  a  escola  precisa  ter  um  currículo
adequado  aos  saberes  e  às  necessidades  dos  estudantes.  É  claro  que  a
questão  da  localização  é  fundamental,  a  ponto  de  estarmos  lutando  para
ampliar o número de unidades nas áreas rurais. Ainda assim, não há como
desconsiderar que há escolas em 8 mais de 4,5 mil municípios no perímetro
urbano com menos de 20 mil habitantes cujos alunos são camponeses”

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

O prédio foi construído em 1961, tendo a escola iniciado suas atividades
em 1963.  Conhecida,  inicialmente,  por  Escola Vicentina Goulart,  teve  como
primeiro responsável o 1º Tenente Fuzileiro Naval Eduardo Celso Rodrigues
Serra de Castro. Em 1969, a escola atendia alunos da pré-escola a 4ª série em
tempo integral (8h às 16h) apenas com um professor e tendo um dinamizador
que atendia uma vez por semana. Já em julho/95 os alunos eram atendidos em
tempo integral também, porém com dois professores. Em 20/08/1997 a Divisão
Regional  de  Ensino  do  Gama  solicitou  a  transformação  da  Escola  Classe
Sargento Lima em Centro de Ensino de 1º Grau que passou a oferecer a partir
daquele ano, turmas de 5ª a 8ª série, para atender ao “Termo de Cessão de
Uso” firmado entre a Fundação Educacional do Distrito Federal e o Ministério
da Marinha, através do Comando Naval de Brasília, proprietário do prédio. O
pleito, contudo, foi indeferido pela Diretora Executiva da FEDF, após ouvir o
Departamento  de  Planejamento  Educacional  da  Secretaria  de  Educação  –
DEPLAN/SEDF.  Em 23/03/1998 a  direção da escola reitera o pedido inicial
informando  que  o  número  de  alunos  já  era  suficiente  par  justificar  a
transformação requerida. Pela segunda vez o pedido é indeferido pela mesma
autoridade, após parecer do DEPLAN/SE-DF, que esclarece que o quantitativo
de alunos permanecia abaixo do mínimo definido pela estratégia de matrícula
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(33alunos da 7ª série e 19 na 8ª série). De acordo com a análise tem-se: Nos
termos  do  Regimento  Escolar  dos  Estabelecimentos  de  Ensino  da  Rede
Pública do Distrito Federal, a Escola Classe é o estabelecimento destinado a
oferecer  as  séries  iniciais  do  Ensino  Fundamental  não  só  à  tipologia  do
estabelecimento como também à necessidade de que o mesmo conte com as
condições necessárias para desenvolver o ensino que oferece. O estudo do
DEPLAN  mostra  que  a  escola  não  dispõe  de  laboratório  de  Ciências  e  a
redistribuição de área para sua instalação viria reduzir o atendimento de 1ª a 6ª
série. Sendo assim, a escola passou a atender alunos da Educação Infantil a 6ª
série do Ensino Fundamental. A partir de 10/12/2009, a então Escola Classe
Sargento Lima foi transformada em Centro de Ensino Fundamental Sargento
Lima, passando a oferecer a 7ª série em 2010 e 8ª série em 2011. No dia
11/04/2013 o Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima foi desvinculado
administrativa e pedagogicamente da CRE do Gama e passou a vincular-se à
CRE de Santa Maria. A portaria nº 108, de 10/04/2013, publicada no DODF nº
74,  de 11/04/2013, trouxe mais essa mudança.  Em 23 de junho de 2015 a
subsecretaria  de  gestão  dos  profissionais  de  educação  recebeu  o
esclarecimento informando que o CEF Sargento Lima se encontra em área de
zona rural de acordo com a lei complementar nº 803 de 25 de abril de 2009
segundo aprovação do Plano Diretor de Orçamento Territorial – PDOT.

OBJETIVOS 

- Fazer levantamento da historicidade da escola por meio fotos, registros
escritos ou falados.

- Resgatar informações sobre famílias da comunidade local que vivem
da agricultura familiar,

- Realizar visitas em campo que possibilitem aos estudantes vivências
em experimentos agroecológicos;

- Mapear áreas de preservação ambiental - nascentes da região.
- Promover formação docente in loco.

 A REALIDADE DA ESCOLA 

Com o objetivo  de conhecer  o sujeito  atendido no Centro  de Ensino
Sargento Lima – Regional Santa Maria foi realizada pesquisa de campo com os
pais/responsáveis e alunos foi realizada em fevereiro de 2017 nesse. 

A pesquisa  foi  motivada  devido  à  escola  ter  sido  enquadrada  como
escola do Campo em 2015. Em 2018 diversas ações foram realizadas voltadas
para a continuidade desse levantamento da realidade da instituição.

Naquele momento, visando um conhecimento da realidade do Centro de
Ensino Fundamental Sargento Lima, usou-se como instrumento de pesquisa o
questionário estruturado. O que possibilitou identificar o público quanto ao local
de  moradia  (zona  rural  ou  urbana),  quais  as  regionais  e  municípios  que
residem, festas culturais, tipos de produção, grupo étnico, atividade econômica,
fonte  de  renda,  lideranças  comunitárias,  atuação  da  mulher,  problemas
ambientais,  produção  agropecuária,  agricultura  familiar,  uso  de  agrotóxico,
cultivo e uso de plantas medicinais, destinação do lixo, saneamento básico e
outras variáveis importantes, foram adotados um série de procedimentos. 

Das ações realizadas inicialmente foram várias reuniões com o grupo de
professores e com os responsáveis pela escola do Campo da Secretaria de
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Educação do Distrito Federal. Segundo momento a escola fez duas reuniões
em 2016  com os  pais  para  estudar  as  estratégias  possíveis  de  escola  do
campo. Nesse sentido, foram feitos estudos de avaliação da escola do campo e
em 2017 ocorreu a elaboração do questionário, contendo 21 questões objetivas
e subjetivas (conforme anexos). Os pontos principais que se destacaram na
pesquisa inicial foram: identificação do sujeito do campo e do sujeito urbano e
suas especificidades e individualidades.

Já em 2018, algumas ações foram delineadas no coletivo e realizadas
por  alunos  e  professores,  como  arborização  da  área  externa  da  escola
produção  da  horta  escola,  projeto  de  reciclagem  e  coleta  seletiva  do  lixo
inclusive lixo eletrônico. 

No entanto o cotidiano escolar propriamente dito  traz uma vida que só
vivenciando por meio de ações pontuais e cíclicas, tornar-se-ão significativas. .

A apropriação dos fazeres voltados a práxis  de uma escola do campo é
algo novo que ainda não foi construído internamente pelo professor em relação
a sua pratica pedagógica. Sabe que este construto perpassa por mudanças na
rotina em sala de aula, por uma proposta de formação docente, que vá de
encontro  com  a  realidade  local  e  a  quebra  de  paradigmas,  ou  seja,  do
paradigma de educação cartesiana onde toda aprendizagem se dá em áreas
especificas separadamente.

Ao passo que essas mudanças vão sendo incorporadas ao cotidiano da
escola, do professor, como parte integrante da sua proposta de trabalho, estas
vão sendo incorporadas individualmente em sua rotina de trabalho. 

Segundo Tacca (2016), os professores são sujeitos que vão produzindo
sentidos subjetivos em seus processos de aprender e ensinar, nos quais se
integram  suas  condições  sociais  e  afetivas,  seus  pensamentos  e  suas
emoções (p. 19) 

A educação básica do campo trata-se de adaptações devendo buscar
preparar  o  indivíduo  para  a  prática  da  cidadania  e  provocar  a  reflexão  da
realidade  local,  nacional  e  mundial  no  contexto  de  produção,  colheita  e
avanços rurais e urbanos e ambientais.  

Faz-se  necessário  um  trabalho  diferenciado  da  escola  quanto  à
valorização do sujeito do campo, quebrando assim a visão precária e atrasada
de quem mora no campo é atrasado.

Caldart (2002, p. 26) ressalta o caráter da educação do campo: 
[...] educação que seja no e do campo. No: o povo tem
direito de ser educado no lugar onde vive; Do: o povo tem
direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com
a  sua  participação,  vinculada  á  sua  cultura  a  ás  suas
necessidades humanas e sociais.

O Centro de Ensino Sargento Lima conforme pesquisa realizada deverá
inserir no seu projeto pedagógico ações que atendam o sujeito do campo e o
urbano. No segundo bimestre a comunidade escolar definirá projetos e ações
voltadas para o sujeito do campo. 

ALINHAMENTO A PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica se apresenta como eixo orientador do trabalho
administrativo e pedagógico a ser desenvolvido no decorrer do ano letivo. Para
tanto, busca referência na legislação vigente, tais como: a Lei de Diretrizes e
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Bases da Educação Nacional (1996), o Projeto Político Pedagógico Professor
Carlos  Mota  (2012),  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  as  Diretrizes
Pedagógicas da SEE/DF, as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e
de Aprendizagem para a Educação Básica do DF e os Parâmetros Curriculares
Nacionais  (PCNs),  de  maneira  a  atentar  para  a  realidade  escolar,  a
disponibilidade de seu pessoal, material e equipamentos, às necessidades da
comunidade escolar, o currículo da Educação Básica(Diretrizes curriculares do
DF), bem como a modalidade de ensino oferecida em conformidade com sua
característica institucional .

O presente relatório é fruto dos anseios apresentados pela comunidade
escolar  no  decorrer  do  ano  de  2017.  Por  meio  de  reuniões,  discussões  e
sugestões com todos os segmentos desta comunidade (Reuniões Pedagógicas
Coletivas, , Reuniões de Pais e Mestres e/ou Reuniões de Pais com a Direção)
buscamos  maior  integração  entre  estes  para  que  possamos  alcançar  uma
prática pedagógica voltada para escola do campo mais eficiente e eficaz, com
vistas à melhoria a qualidade do ensino e como forma de garantir o acesso, a
permanência e o sucesso de todos os alunos urbanos e rurais. 
DIAGNÓSTICO 

PESQUISA AVALIATIVA

A pesquisa foi realizada na reunião de pais e responsáveis no dia 10 de
fevereiro de 2017. O nicho estudado é composto de 481 alunos que residem na
zona urbana (Santa Maria, Valparaíso de Goiás e Luziânia) e 64 alunos que
residem na zona rural (Santa Maria, Núcleo Bandeirante). A pesquisa contou
com uma amostra 250 participantes. Faz-se necessário o comparativo entre o
total de 545 (100%) de alunos com a amostra estudada que foi de 250(45,8%)
da  amostra  geral.  Os  gráficos  e  tabelas  apresentados  abaixo  mostram em
porcentagem os pontos divergentes e convergentes entre a amostra. 

Observa-se que a no total  da amostra (545 alunos), 11,7% reside na

zona rural e que 88.3% moram na zona urbana. Portanto, a escola é composta

em sua maioria de sujeitos urbanos, sendo que os projetos e propostas devem

atender os dois públicos fortalecendo tanto o sujeito rural quanto o urbano.
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Você mora em área:  

URBANA 207
RURAL/VILA 43
QUILOMBOLA 0
INDÍGENA 0
TOTAL 250

Observa-se  que  na  amostra  de  250  participantes  que  82,8%  (207

participantes) são assistem na zona urbana (Santa Maria, Luziânia, Valparaíso)

e na de 17,2% e que uma pequena parte na zona rural  (Vila e Chácaras),

quilombola e indígena 0%.

Na sua comunidade predomina qual grupo étnico?

ETNIA QTD
BRANCO 75
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NEGRO 24
INDÍGENA 02
OUTROS 149

TOTAL 250

Observa-se que nas amostras de 100% (250 participantes), a maioria

dos  participantes  (59,3%)  declarou  sua  etnia  como outros  30% declararam

brancos, 9,6 negros e 0,8 indígenas. Portanto, observa-se que a maioria dos

entrevistados se considera como outros, não definido não se declarando como

negro, branco, indígena.

Qual sua atividade econômica predominante?

ATIVIDADE QTD
COMÉCIO 184
AGROPECUÁRIA 09
INDÚSTRIA 02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10
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ARTESANATO 09
SERVIÇOS PÚBLICOS 07
OUTROS 29
TOTAL 250

Observa-se que nas amostras que 73,6 dos participantes consideram o

comércio  como principal  atividade econômica e  uma pequena porcentagem

consideram outras atividades.
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Qual  a  principal  fonte  de  renda  da  sua  família?

Observa-se que na amostra estudada 65,2% tem como principal atuação

o  trabalho  assalariado,  15,6  %autônomos,  9,2  %  outras  atividades  e  um

pequeno  percentual  se  enquadram  em  benefício  sociais,  pensionistas,

aposentadoria.  

Qual a renda?

MÉDIA QTD
MENOS DE 1 SÁLARIO MÍNIMO 34
DE 1 A 2 SÁLARIOS MÍNIMOS 121
DE 3 A 5 SÁLARIOS MÍNIMOS 71
MAIS DE 5 SALÁRIOS 24
TOTAL 250
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Observa-se que na amostra estudada 48,5% recebem de 1 a 2 salários

mínimos, 28,4% de 3 a 5 salários, 13,6% menos de 01 salários e 9,6% mais de

5 salários. Nota-se que a maioria dos pais ou responsável 65,2% recebem 1 a

2 salários mínimos, ou seja, cerca R$ 1.874,00.

Existem lideranças ou representantes na sua comunidade?

SIM 156
NÃO 94
TOTAL 250

Observa-se  que  nas  comunidades  que  os  alunos  moram 62,4% tem

lideranças comunitárias e 37,6% não tem ou não participam. Essas lideranças

são  as  ONGS,  Associações,  Conselho  tutelar,  Centros  de  Referencias  em

Assistências Social e outros.

Qual profissão?

PROFISSÃO QTD
ESTUDANTE 85
DO LAR 09
LAVRADOR 01
OUTROS 155
TOTAL 250
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Observa-se  que  a  amostra  demonstra  diversificação  quanto  às

profissões  tendo  destaque  a  condição  de  estudante  e  outros  (diversas

profissões). 

          Você mora e trabalha na mesma comunidade?

SIM 138
NÃO 112
TOTAL 250

Observa-se  que  na  amostra  55,2  %  atua  profissionalmente  na

comunidade que vive e 44,8% tua em cidades vizinhas e no Distrito Federal.

  Quais os problemas ambientais na sua comunidade?
EROSÃO 49
POLUIÇÃO INDUSTRIAL 20
ESCASSEZ DE ÁGUA 84
COLETA DE LIXO DEFICITÁRIA 44
QUEIMADAS 77
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POLUIÇÃO SONORA 69
POLUIÇÃO DE RIOS E NASCENTES 24
DESMATAMENTO 26
FALTA DE SANEAMENTO 26
FALTA DE COLETA SELETIVA 49
TOTAL 250

Observa-se  que  na  amostra  de  250  participantes,  os  pais  e  alunos

responderam  mais  de  uma  opção,  sendo  o  problema  com  maior  índice  a

escassez de água e queimadas.

      Qual tipo de produção agropecuária?

SIM 15
NÃO 235
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Observa-se que na amostra de 100% (250 participantes) a maioria dos

participantes  respondeu  que  não  existe  produção  agropecuária  na  sua

comunidade  e  que  apenas  6%  faz  alguma  atividade  agropecuária  e  de

produção.

         Como é organizado o calendário da produção na comunidade?
CONTÍNUO 05
SEMANAL 07
MENSAL 02
SEMESTRAL 01
ANUAL 00
NÃO USO 235
TOTAL 250

Observa-se que nas amostras de 100% (250 participantes) a maioria dos

participantes respondeu que não usa calendário, devido não morar em área

rural  com  produção  agrícola  e  agropecuária,  ficando  uma  pequena

porcentagem (6%) que utilizam esse instrumento de planejamento.

          Uso de agrotóxico 

SIM 15
NÃO 235
TOTAL 250
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Observa-se que na amostra de 100% (250 participantes) 94% não usam

agrotóxico devido residir  na zona urbana ou residir  na zona rural  e não ter

como atividade base a agricultura.  Nota-se que a instituição escolar deverá

trabalhar com os dois nichos estudados.

          A sua comunidade faz uso de plantas medicinais?
SIM 29
NÃO 221
TOTAL 250

Observa-se  que  nas  amostras  de  100%  (250  participantes)  que  a

maioria dos entrevistados respondeu que não usam plantas medicinais e uma

pequena porcentagem usa ou cultivam.

            Destinação do lixo na sua comunidade?
COLETA 126
RECICLAGEM 07
COMPOSTAGEM 04
DESCARTE DIRETO NA NATUREZA 03
OUTROS 110
PRECÁRIO 66
REGULAR 23
BOM 18
ÓTIMO 01
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Observa-se  que  nas  amostras  de  100%  (250  participantes)  que  a

maioria dos entrevistados respondeu que onde residem acontece a coleta e

44% relataram que faz outra destinação, ficando um pequeno percentual para

reciclagem, compostagem e descarte.  

           A sua família dispõe de quais recursos de saneamento básico?
ÁGUA ENCANADA 148
REDE DE ESGOTO 79
FOSSA 32
CISTERNA 05
POÇO ARTESIANO 11

Observa-se que nas amostras de 100% (250 participantes) verifica-se

nos itens 59,2% recebem, 31,6% usam a rede de esgoto, 12,8% usam fossa,

2% usam água da cisterna e 4,4% poço artesiano. Nota-se que os recursos de

saneamento estão satisfatória no item água encanada e precisa melhorar nos

itens rede de esgoto.

         Há festas culturais em sua comunidade?

SIM 223
NÃO 27
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Observa-se  que  na  amostra  de  100%  (250  participantes),  89,2%

relataram que existem festas de origem cultural e religiosa. Essa nas igrejas da

região e aquela nas escolas e praças. 

     As crianças da família auxiliam nas atividades da produção

agropecuária.

SIM 06
NÃO 244

Observa-se  que  na  amostra  de  100%  (250  participantes),  97,6%

relataram que as crianças não fazem atividade produtiva e que 2,5% ajudam no

plantio e tarefas relacionada a produção.

           Qual o tipo de atividade realizada pelas mulheres da comunidade?

NO CAMPO 03
ASSALARIADA 47
DO LAR 36
OUTROS 167
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Observa-se  que  nas  amostras  de  100%  (250  participantes)  que  as

mulheres estão atuando no mercado de trabalho em diversos segmentos, 1,2%

no campo, 18,8% assalariada, 14,4% atuam no lar.

         A comunidade faz uso de saberes popular?
SIM 57
NÃO 193

Observa-se que na amostra de 100% (250 participantes) que a maioria

dos entrevistados não usam e não praticam saberes populares e que 22,8%

praticam saberes populares ou alguém de sua família.

          Quais  as formas de lazer  das crianças/  adolescentes de sua
comunidade?

Observa-se  que  na  amostra  de  100%  (250  participantes)  que  os

entrevistados citaram como atividade de lazer:  cinema, quadra de esportes,

clube, skate, academia de rua e outros.

           Qual o grau de escolaridade do responsável pelo aluno?

ENSINO FUNDAMENTAL 57
MÉDIO 129
SUPERIOR 64
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Observa-se  que  nas  amostras  de  100%  (250  participantes)  que  a

comunidade  é  bem instruída  com 22,8% com ensino  fundamental,  51,6  %

ensino médio e 25,6% ensino superior. 

Mobilização da comunidade

          Reunião com Associação de Moradores

Reunião no dia 29 de julho de 2017 com a Associação de moradores na
e pais produtores na casa da professora Ozania (Rua D chácara 02 Núcleo
Rural Córrego da Onça). Teve a presença de 05 moradores, o presidente da
associação senhor Marcelo e 03 professores e o diretor.

O Willian (diretor) iniciou a reunião explicando a importância da escola
do campo e do sujeito residente e disse que tem alunos residentes na chácara
e a maioria dos alunos estudantes são da cidade. Convidou os produtores para
expor seus produtos na reunião de pais. A professora Ozânia, relatou da troca
de experiência e aproximação com os produtores e associação.   O senhor
Marcelo relatou “ Nasceu na roça, sempre viveu com a mobilização do campo e
que está a disposição da escola para contribuir”. Falou também da agricultura
familiar,  criação  de  animais,  cultivo  de  hortaliça  e  que  também  existem
pequenos produtores. Esses produtores vendem seus produtos nas feiras da
região. O pai de aluno senhor José relatou que cultiva milho, feijão, banana,
laranja e jabuticaba e não usa agrotóxico. Todos se comprometeram em buscar
estratégias para fortalecimento da educação do campo. 

Organização do Trabalho Pedagógico 2017

         Sensibilização com os profissionais da escola

O CEF Sargento Lima proporcionou aos professores visita a Fazenda

Água  Limpa  –  FAL/UnB  no  dia  10  de  maio  de  2017,  para  vivência  e

sensibilização quanto ao sujeito do campo.
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Em sala  de  aula
os professores
dos  anos iniciais e finais

trabalharam  a
importância do campo para a comunidade e a valorização do sujeito do campo.

Visita dos alunos dos anos finais a FAL (Fazenda Água Limpa – UNB),
todas  as  turmas  visitaram  a  fazenda.  Tiveram  o  acompanhamento  da
professora  Dra.  Juliana.  Durante  a  visita  os  alunos  fizeram  o  relato  de
experiência sobre a vivência no campo.
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Para sensibilizar os pais a escola proporcionou um momento de reflexão
com início o Projeto Girassol e aproximação dos agricultores da região com a
feira orgânica no dia 05 de agosto de 2017. Essa aproximação se deu através
da Associação de Moradores do Núcleo Rural Córrego da Onça.

Dia do Campo

O dia do campo aconteceu no dia 16 de agosto de 2017 no CEF Ponte
Alta  de  Baixo  coordenado  pela  Regional  do  Gama/DF.  Nesse  dia  foram
realizadas várias atividades como: palestras, oficinas e plantio de mudas junto
ao córrego.

 Participaram  desde  momento  professores  e  demais  servidores  da
escola. Entendendo que o CEF Sargento Lima passa ainda pelo processo de
apropriação institucional dos fazeres pedagógicos de uma unidade educacional
do  campo   algumas  dinâmicas  especificas  veem  sendo  agregadas  a
esse conjunto sequencial e particular de ações.
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INICIANDO OS PROJETOS

Com o objetivo de valorizar e implantar junto com os alunos uma cultura
de respeito ao sujeito do campo pensou-se coletivamente em várias ações de
vivencia do/no campo como: horta medicinal, plantação de maracujá, chuchu,
batata doce e montagem de um pomar.

 Horta Medicinal - 2017

A horta  medicinal  pensada junto com professores e alunos dos anos
inicias  busca  valorizar  e  incentivar  aos  alunos  o  uso  e  cultivo  de  plantas
medicinais em suas residências, pois é um projeto que busca qualidade de vida
corporal, mental e social.

Neste projeto, todos os envolvidos na escola buscam sensibiliza sobre a
importância  e  as  facilidades  de  cultivar  suas  próprias  ervas  medicinais.  As
mudas  plantadas  foram  doadas  pelos  alunos  trazidas  de  suas  residências
como: Capim-Santo, Erva Cidreira, Boldo, Arruda

Organização do trabalho pedagógico em sala com a turma 2° ano “B”
Professora Ana Martinha.
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Transplantando
mudas  para  o canteiro  com  os
alunos de 1° ao 5° ano. O professor
escolheu  junto com  a  turma  a
planta medicinal  que  iria
plantar  e  fez  a identificação.  Com
esse  trabalho os alunos fizeram o
trabalho pedagógico voltado para o conhecimento das plantas e sua devida
importância e identificação das plantas.
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 Plantio de Maracujá 

Após várias visitas na Fazenda Água Limpa – UNB os alunos do 6º ao 9º
ano, juntamente com o Professor Clayton da disciplina de Artes iniciaram o
projeto de plantação de maracujá.

Organização do trabalho pedagógico na sala – Parte teórica 
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 Execução do trabalho com os alunos após aula teórica. 
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 Agroflorestal

Iniciando  o  trato  da  terra  para  montagem  agroflorestal  (agricultura
sustentável)  com apoio  da  Fazenda  Água  Limpa  (UNB)  juntamente  com a
professora Dra. Juliana. 
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Montagem do Espaço alternativo para sensibilização dos alunos e 
outras atividades pedagógicas
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Organização do Trabalho Pedagógico alinhado com o Currículo em 
Movimento 

Estudo das regiões (7° ano) professora Janayna. 

Os alunos fizeram pesquisa e apresentação sobre os alimentos e 
comidas de cada região com foco na valorização do sujeito do campo, 
agricultura familiar e agricultura orgânica. 
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Estudo da Zona Urbana e Zona Rural

O  4°  ano  B  (Professora  Raniele)  fez  um  excelente  trabalho  com  o  tema:

diferenças entre meio rural e urbano.  Os alunos tiveram atividade teórica e

prática (construção de maquetes).
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Inventário e o Currículo em Movimento:

O inventário  do  CEF Sargento  Lima vem buscando  alinhar  com o  Currículo  em Movimento  às  atividades  e  projetos

desenvolvidos  na  escola  com o  intuito  de  dar  segmentação  ao  que  já  vinha  sendo  feito  desde  2017.  O  fortalecimento  da

modalidade de Educação no Campo a qual se encaixa O CEFSL enquanto instituição vem se materializando em pequenas ações e

projetos nos dois segmentos (anos iniciais e anos finais) oferecidos pela unidade.

Umas das ações que exige um tempo maior para se firmar como uma prática material e imaterial e que acima de tudo

demanda uma construção pessoal/profissional, em tempos diferenciados tanto para o professor quanto para o aluno.

Respeitando  esses  processos  e  tempos  optou-se  pela  articulação  anual  do  Currículo  em  Movimento  e  as  Matrizes:

Trabalho,  terra,  cultura  e  história, Luta  e  organização  social,  conhecimento  popular. Desse  modo,  a  cada  ano  que  os

alunos/ano/bloco terão atividades diferentes vendo ao final do nono ano todas as matrizes.

Exemplo: o 1° ano em seu conteúdo fará atividades que contemplem o inventário e quando chegar no 2° ano serão outras

atividades, quando chegar ao 5° ano o aluno terá respondido todas as perguntas da proposta didática de construção do

inventário social, histórico e cultural das Escolas do Campo. 

PERGUNTAS MATRIZ TURMA/ANO
CONTEÚDOS

RELACIONADOS
ATIVIDADE

PEDAGÓGICA
CRONOGRAMA

Qual a localização da sua Terra e 1° ano  Moradia  Exercícios 2º Bimestre
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região?

Qual a distância da sua 

região do centro urbano 

mais próximo?

Organização

Social

 A importância 

das moradias

 Tipos de 

moradia

 Moradia como 

lugar de 

convivência

  Lugares de 

vivência

escritos

Como é o acesso para a 

sua região?

(asfalto, estrada de terra)?

Terra 1° ano  Meio rural e 

urbano

  Meios de 

transportes

                  Percursos, 

distâncias

 Leitura de

textos
1º Bimestre

Como é a infraestrutura da

sua região (energia 

elétrica, telefone, internet, 

esgoto, água, acesso a 

serviços de saúde, 

escola)?

Terra 1° ano  Saneamento 

Básico

 Produção 

de 

desenhos 
3º Bimestre
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Qual o tipo de produção 

da região?

Terra 

Trabalho

1° ano  Diferentes 

profissões  

 Os produtos do

trabalho

 Leitura de

Imagens

 Produção 

de 

desenho

3º Bimestre

Quais os processos 

produtivos mais 

importantes?

Trabalho 1° ano  Produção e 

processos de 

alimentos 

  Hábitos 

alimentares

 Produção 

textual 4º Bimestre

Em relação à produção 

agrícola, há 

predominância da 

agricultura familiar ou do 

agronegócio?

Terra

Trabalho

1° ano  Cultivo de 

hortas

 Consumo e 

venda de 

verduras e 

hortaliças

 Passeio a 

horta da 

escola

 Atividade 

oral e 

escrita

1º Bimestre

O que mudou em relação 

a: recursos naturais, 

vegetação nativa, 

Terra

Cultura

História

1° ano  Paisagem 

natural e 

modificada  

 Leitura 

Oral de 

Textos

1º Bimestre
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preservação das margens 

dos rios, das nascentes e 

áreas de reserva. 

 A ação do 

homem no 

meio em que 

vive

  Ciclos naturais e

vida cotidiana
Como era a região no 

inicio? Como está agora?  

História/Cultura 1° ano  Onde moro e 

suas origens

 Leitura de

imagens
1º Bimestre

Quando e como surgiu a 

comunidade onde vive?

Cultura 1° ano Diversidade cultural  Leitura de

imagens
1º Bimestre

Que grupos ajudaram na 

formação da comunidade?

Cultura 1° ano Diversidade e família  Leitura 

oral de 

texto

1º Bimestre

Quais as características 

étnicas desses grupos?

Cultura 1° ano Diversidade cultural  Produção

de

Desenho

4º Bimestre

E hoje, as características 

étnicas são as mesmas? 

Quais as diferenças e 

semelhanças das etnias 

de nossa comunidade em 

relação à diversidade do 

Cultura 1° ano Características de 

etnias

 Leitura de

texto oral

4º Bimestre
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município, do estado e do 

país? 
Quais os 

grupos/movimentos que 

discutem questões étnicas

ou da diversidade na 

comunidade?

Luta Social 1° ano Diversidade de etnias

Leitura de texto

4º Bimestre

Quantas famílias vivem na

comunidade?  

Organização

coletiva

1° ano

 O conceito de 

família

  Pessoas da 

família 

Antepassados: 

pessoas da 

família que 

viveram no 

passado

 Desenho 

da família

2º Bimestre

Quais as principais fontes 

de renda da comunidade?

Trabalho, terra, 

cultura e 

história.

2° ano Atividades produtivas na 

comunidade. 

Ocorrências do dia, noite 

e do ano.

Observação diária.

Cartazes, pesquisas

Gráficos, tabelas e 

desenhos.

1° bimestre
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Preservação do meio 

ambiente

Organização espacial da 

cidade (bairro, rua, 

quadra, pontos turísticos 

e outros.

Grupos de convivência 

(família, escola, 

comunidade).

Desenho de 

observação 

(paisagens, objetos 

e pessoas).

Pesquisa de 

elementos, cores na

fauna e flora do 

cerrado.

Existem lideranças ou 

representantes na 

comunidade? Como são 

escolhidos?

Luta e 

organização 

social 

2° ano

Grupo de convivência 

(comunidade, família, 

escola).

Atividades profissionais, 

costumes, modo e hábito.

Organização dos 

registros das 

informações.

Comunidades rurais, 

quilombolas e indígenas.

Atividades 

avaliativas.

Observação.

Técnicas, tabelas.

Conhecer e 

respeitar os modos 

de vida social.

Produção textual.

Cartazes 

educativos.

2°bimestre

Que organizações existem

na comunidade? Existe 

Organização 

coletiva, história

2° ano Grupo de convivência 

(comunidade, família, 

Conhecer e 

respeitar os modos 

2° bimestre
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associação nas 

comunidades? Quem 

participa dela e o que 

fazem?

e cultura. escola).

Atividades profissionais, 

costumes, modo e hábito.

Organização dos 

registros das 

informações.

Comunidades rurais, 

quilombolas e indígenas.

de vida social.

Leitura de jornais da

comunidade.

Mapa social 

(equipamentos 

sociais)

Os representantes da 

comunidade fazem parte 

do algum conselho 

distrital, qual?

Organização 

coletiva, história

e cultura.
2° ano

Organização social.

Mobilização social

Conversar com o 

conselho escola.
1° e 2° bimestre

Que profissões existem na

comunidade?

Trabalho

2° ano

Atividades profissionais, 

costumes, modos e 

hábitos da vida.

Atividade pesquisa 

Mapear as 

profissões dos pais.
3° e 4° bimestre

Como se estabelecem as 

relações de trabalho na 

sua comunidade?

Trabalho 

Cultura e 

conhecimento 

popular

2° ano

Atividades profissionais, 

costumes, modos e 

hábitos da vida.

Atividade pesquisa 

Mapear as 

profissões dos pais.
1° e 2° bimestre

Quais os problemas 

ambientais existentes nas 

Cultura e 

história

2° ano Solo: importância e 

características,

Atividade no livro 

didático,
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comunidades? Uso da terra,

Preservação do meio 

ambiente.

Pesquisa sobre o 

ambiente em que 

vive.

2° e 3° bimestre

Como está organizado o 

calendário da produção 

[agrícola] da comunidade?

Organização 

social 
2° ano

Agricultura familiar 

Uso de produtos 

orgânicos e com 

agrotóxico 

Plantio de sementes

orgânicas na escola.
2° e 3° bimestre

Quais os festejos 

realizados em nossas 

comunidades?

Cultura e 

história 2° ano Estudo da cultura local Mapeamento 

cultural

2° e 3° bimestre

Quais dessas festas estão

relacionadas com o 

trabalho?

Cultura, história 

e 

Trabalho

2° ano Estudo da cultura local
Mapeamento 

cultural
2° e 3° bimestre

Quais os tipos de danças, 

comidas, vestimentas que 

caracterizam sua 

comunidade?

Cultura, história 

e Trabalho.
2° ano Estudo da cultura local

Mapeamento 

cultural
2° e 3° bimestre

Quais as principais 

características e produtos 

culturais da comunidade 

dos educandos? Que 

elementos, objetos e 

Cultura, história 

e Trabalho.

2° ano Estudo da cultura local Mapeamento 

cultural

2° e 3° bimestre
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imagens etc., 

caracterizam a 

comunidade?
Como está organizada a 

participação das mulheres

nas organizações sociais 

na comunidade?

Organização 

social 
2° ano

Valorização da mulher 

Atividade de pintura 

e desenho
1° bimestre

Há participação de algum 

membro da sua família em

grupo da comunidade? Se

sim, quem?  

Cultura, história 

e Trabalho.
2° ano

Estudo da cultura local

Mapeamento 

cultural
2° e 3° bimestre

Quais as formas de 

manifestação cultural que 

a comunidade mantém ou 

produz? (festas religiosas,

ciclos de colheitas)? Que 

tipo de manifestação 

cultural a comunidade 

consome? Por exemplo, 

festas promovidas por 

pessoas que não fazem 

Cultura, história 

e 

Trabalho

2° ano Estudo da cultura 

local

Mapeamento 

cultural

2° e 3° bimestre
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parte da comunidade.
A comunidade faz uso de 

plantas medicinais?

Terra

3° ano

Partes das plantas, 

fotossíntese, preparação 

do solo.

Pinturas, colagens, 

recortes, vivencias e

culminâncias.

1º bimestre

Existe uma pessoa na 

comunidade que conhece 

e indica as plantas 

medicinais?

Organização 

coletiva
3° ano

Ciclo de vida vegetal
Pinturas, colagens, 

vivências e plantio 

de sementes.

1º bimestre.

Os sistemas produtivos da

comunidade fazem uso de

agrotóxico?

O conhecimento

popular. 3° ano

As atividades humanas e 

poluição do solo.
Filme sobre o uso 

de agrotóxicos.
2º bimestre

Como é tratado o lixo da 

comunidade?

Organização 

coletiva
3° ano

Coleta de resíduos 

sólidos.

Semana de 

conscientização do 

uso da água e 

dengue

1º bimestre

Quais são e como se 

manifestam os saberes 

tradicionais da 

comunidade?

O conhecimento

popular
3° ano

Convivência no bairro

Diferentes cotidianos
Rodas de conversas 1º bimestre

O que fazer para 

fortalecer a comunidade 

por meio dos saberes 

Trabalho

Cultura

3° ano O trabalho e a 

transformação da 

paisagem

Teatro para 

apresentações das 

profissões

2º bimestre
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tradicional?
O que é ser criança, 

adolescente, jovem, 

adultos e idoso na sua 

comunidade?

Cultura

A história
3° ano

As mulheres e o trabalho

Crianças trabalhadoras 

no passado

Pinturas, colagens

Recontos
3º bimestre

Quem são os membros da

sua rede familiar que 

vivem-trabalham no (a) 

lote/terra/sítio da família 

[parentes e agregados]?

Terra

Trabalho

Organização 

coletiva

3° ano

O cultivo de plantas

Paisagens e os recursos 

naturais
Observação do 

campo
2º bimestre

Quais fatos marcam a 

trajetória histórica e a 

formação da sua família?

Luta social

3° ano

Leitura de folhetos, 

murais e cartazes.

Questionários 

familiares

Recontos

2º bimestre

Como se deu a história de

ocupação do (a) lote/terra 

pela sua família na 

comunidade?

Luta social

3° ano

As atividades humanas e 

os ambientes Cartazes

Músicas
2º bimestre

Quantas famílias moram 

na sua comunidade?

A organização 

coletiva
3° ano

As mulheres e o trabalho Atividades 

produtivas
2º bimestre

Qual o tipo de trabalho 

que os membros da sua 

família dos realizam?

A organização 

coletiva 3° ano

As mulheres e o trabalho
Atividades 

produtivas
2º bimestre
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Quais as formas de 

organização do trabalho 

no (a) lote/terra da sua 

família (existe contrato de 

pessoas, mutirão, trabalho

de meia etc.)?

Organização 

coletiva

Trabalho
3° ano

Grupos sociais: 

diversidades, regras 

sociais em diferentes 

grupos

Jogos

Internet

Livros informativos

2º bimestre

Quem são as pessoas que

atuam nas atividades 

produtivas no (a) lote/terra

da sua família? Quais são 

seus papéis?

Organização 

coletiva

Trabalho 3° ano

Grupos sociais

Atividades 

impressas

Vídeos

2º bimestre

Quais as principais fontes 

de renda da sua família?

Trabalho

4° ano

Atividades econômicas, 

produtivas e 

desenvolvimento 

sustentável do DF. 

(agricultura, indústria, 

comércio, serviços e 

turismo).

Pesquisa
2° bimestre

26/04 a 08/07

Quais as produções na 

propriedade familiar?

Trabalho 4° ano Atividades econômicas, 

produtivas e 

desenvolvimento 

Leitura e 

interpretação

2°bimestre

26/04 a 08/07
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sustentável do df. 

(agricultura,  indústria, 

comercio, serviços e 

turismo).
Quais foram as principais 

transformações ocorridas 

no (a) lote/terra da família 

desde sua chegada?

Organização 

coletiva, 

história.
4° ano

Impacto das ações do 

homem no ambiente.

Ocupação desordenada 

do solo: condomínios e 

invasões causas e 

consequências.

Leitura, 

interpretação e 

pesquisa.

4°bimestre

05/10 a 20/12

Como está dividido o 

trabalho doméstico na 

família e no (a) lote/terra 

entre os membros da 

família?

Trabalho

4° ano

Grupos socias: 

diversidades, regras 

sociais nos diferentes 

grupos estudados e 

articulação com 

documentos.

Leitura, 

interpretação, 

teatro.

3° bimestre

29/07 a 04/10

Como você vê os papeis 

de homens e mulheres na 

sua família?

Cultura 4° ano Grupos socias: 

diversidades, regras 

sociais nos diferentes 

grupos estudados e 

articulação com 

Leitura, 

interpretação

1° bimestre

11/02 a 25/04
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documentos.

Qual a origem da sua 

família (município e 

estado; cidade ou 

campo)?

Cultura e 

história

4° ano

Realidades das 

diferentes comunidades 

(urbana, rural, quilombola

e indígena) modo de vida

nas regiões 

administrativas.

Pesquisa, leitura

1° bimestre

11/2 a 25/04

Quando e porque foram 

morar na comunidade?

História

4° ano

Etapa de ocupação no df 

(semelhanças, 

permanências e 

mudanças).

Pesquisa, leitura, 

interpretação.
2° bimestre

São acampados? Pré-

assentados? Assentados?

Posseiros? Ou 

proprietários?

Terra e luta 

social
4° ano

Ocupação desordenada 

do solo: condomínios e 

invasões, causas e 

consequências.

Pesquisa 3° bimestre

Qual a origem de renda da

sua família? (salário, 

produção, aposentadoria 

ou outras formas de 

remuneração).

Trabalho

4° ano

A vida dos sujeitos no df: 

hábitos, costumes, 

religiões, organização 

social, modos de viver, 

convivência.

Sistema monetário 

Pesquisa, leitura, 

interpretação, 

mercadinho.

1° bimestre
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O que produzem ou 

criam?

Terra e 

organização 

coletiva

4° ano

Atividades econômicas 

produtivas e 

desenvolvimento 

sustentável do df 

(agricultura, indústria, 

comercio, serviço e 

turismo).

Teatro.
2° bimestre

A produção é individual ou

coletiva?

Organização 

coletiva

4° ano

Rochas: composição, 

classificação, tipos e 

utilização.

Ambientes naturais; 

ambientes construídos.

Pesquisa, 

interpretação, 

leitura.

2° bimestre

Tem credito do governo 

para produzir? Tem 

assistência técnica?

Organização 

coletiva, luta 

social.

4° ano

Formas de poder 

(executivo, legislativo e 

judiciário).

Grupos sociais: 

diversidades, regras 

sociais nos diferentes 

grupos estudados e 

articulação com os 

documentos.

Leitura, 

interpretação

4° bimestre
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A produção é de 

subsistência ou para 

comercialização?

Terra e trabalho

4° ano

Atividades econômicas, 

produtivas e 

desenvolvimento 

sustentável do DF 

(agricultura, indústria, 

comércio, serviços e 

turismo).

Pesquisa.
4° bimestre

A escola atende a 

demanda da comunidade?

História e 

cultura
4° ano

O estudante e o tempo: o

tempo, cotidiano, fontes 

históricas, o tempo 

histórico e social.

Pesquisa, leitura, 

interpretação.

1° bimestre

Existe oferta de educação 

infantil, anos iniciais e 

finais, ensino médio e 

EJA?

A cultura

A história
5° ano

A população brasileira

Caracterização geral da 

população brasileira

O estudo de 

gráficos
4º bimestre

Como é a estrutura da 

escola?

Organização 

coletiva 5° ano

Na época dos engenhos Comparação entre a

época do Brasil 

colônia e atualidade

1º bimestre

A escola tem biblioteca? 

Laboratório de 

informática? Quadra de 

esportes? Área de lazer? 

A cultura

A organização 

coletiva

5° ano Produção textual (artigo 

opinião)

Raciocínio lógico 

Trabalho de temas 

polêmicos

Jogos de 

matemática

3º bimestre
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Parquinho para brincar?
A escola promove 

atividades que envolvem 

os saberes da sua 

comunidade?

Conhecimento 

popular

A terra
5° ano

Conscientização do uso 

da água

Plantas medicinais

Distribuição de 

panfletos e cartazes

para a comunidade

Plantio na escola

1º bimestre

A escola expõe as 

produções dos 

estudantes?

A cultura

A organização 

coletiva

5° ano

Projeto de leitura

Conscientização negra

Leitura recontos e 

palestra com autor

Filmes e pinturas

4º bimestre

A escola mantém, junto 

com os estudantes, hortas

orgânicas, viveiros de 

mudas, plantas 

medicinais, animais de 

estimação?

O trabalho

O conhecimento

popular

A organização 

coletiva

5° ano

A importância das plantas

medicinais

Os biomas do Brasil

Pesquisas 

relacionadas e o 

plantio de plantas 

medicinais

2º bimestre

A produção dos alimentos 

da comunidade faz parte 

do cardápio da escola?

A terra

O conhecimento

popular

5° ano

O reino vegetal

O consumo de alimentos 

naturais

Trabalhando a 

teoria e o preparo e 

consumo

1º bimestre

Alimentos plantados pelos

estudantes fazem parte do

cardápio?

A cultura

O conhecimento

popular

5°ano

O reino vegetal
Preparação e 

consumo de saladas
1º bimestre

A escola integra os 

alimentos e hábitos 

A cultura

O conhecimento

5° ano Projeto alimentação 

saudável

Consumo de frutas 

no lanche

O ano todo
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alimentares às demais 

atividades? 

popular

Você reconhece a sua 

família e a comunidade 

nos livros e brinquedos da

escola?

A cultura

O conhecimento

popular
5° ano

O folclore brasileiro
Leitura sobre 

lendas, parlendas e 

cantigas.

4º bimestre

Como é o transporte e o 

seu deslocamento  até a 

escola? Qual a distância 

percorrida da sua casa até

a escola?

A organização 

coletiva

A cultura 5° ano

A região centro-oeste

Tipos de 

transportes, 

percursos.

4º bimestre

Os movimentos sociais e 

sindicais ligados à terra, 

presentes comunidade,  

participam do conselho da

escola?

A terra

A cultura

A história 5° ano

Os primeiros tempos da 

república no Brasil Pesquisas, 

questionários e 

debates.

4º bimestre

Qual a escola que temos? A história 5° ano O Brasil do século XXI Vídeos. 4º bimestre
Qual a escola que 

queremos?

A luta social
5° ano

A volta da democracia e 

desafios atuais
Questionários. 4º bimestre

Que ações podem ser 

feitas para mudar a nossa 

escola?

O trabalho

A luta social 5° ano

O Brasil busca solução
Debates e 

apresentações.
2º bimestre
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Ensino Fundamental II (6° ao 9°)
O  inventário  do  CEF  Sargento  Lima  será  alinhado  com o  currículo  em movimento  tendo  continuidade  durante  todo  o  ano
fortalecendo assim a modalidade educação no campo. Esse documento será construído em etapas por cada ano, sendo que os
alunos não terão atividades repetidas. Exemplo: o 6° ano em seu conteúdo fará atividades que contemplem o inventário e quando
chegar no 7° ano serão outras as atividades, quando chegar ao 9° ano o aluno terá respondido todas as perguntas da proposta
didática de construção do inventário social, histórico e cultural das Escolas do Campo. 

PERGUNTAS MATRIZ TURMA/ANO
CONTEÚDOS

RELACIONADOS
ATIVIDADE

PEDAGÓGICA
CRONOGRAMA

Qual a localização da 
sua região?
 Qual a distância da sua 
região do centro urbano 
mais próximo?

Terra
6° ano

Matemática

-medidas de
comprimento;

-múltiplos do metro;
- submúltiplos;

- transformação de
unidades.

Aula expositiva
Trabalho

2° bimestre
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Como é o acesso para a 
sua região?
 (asfalto, estrada de 
terra)?

Terra
6° ano

Ciências
Solo

Aula expositiva
Trabalho de campo

1° bimestre

Como é a infraestrutura 
da sua região (energia 
elétrica, telefone, 
internet, esgoto, água, 
acesso a serviços de 
saúde, escola)?

Terra
6° ano

Geografia
Urbanização

Aula teórica
Recorte de fotos

Imagens
2° bimestre

Qual o tipo de produção 
da região?

Terra
6° ano
Inglês

Fruitsandvegetabeis
Aula expositiva

Exercício
2° bimestre

Quais os processos 
produtivos mais 
importantes?

6° ano

Em relação à produção 
agrícola, há 
predominância da 
agricultura familiar ou do 
agronegócio?

Terra
6° ano

Ciências
Cultivo

Aula expositiva
Vídeos

2° bimestre

O que mudou em relação
a: recursos naturais, 
vegetação nativa, 
preservação das 
margens dos rios, das 
nascentes e áreas de 
reserva. 

Terra
6° ano
História
8° e 9°

Conhecimento da região
Pesquisas

Apresentações
1° bimestre

Como era a região no 
inicio? Como está agora?

Cultura
6° ano

Português
Tipos de linguagem
Variação linguística

Aula expositiva
Produção de texto

1º bimestre

Quando e como surgiu a Cultura 6° ano Tipos de linguagem Aula expositiva 1° bimestre
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comunidade onde vive? Português Variação linguística Produção de texto
Que grupos ajudaram na 
formação da 
comunidade?

Cultura
6° ano

Português
Tipos de linguagem
Variação linguística

Aula expositiva
Produção de texto

1° bimestre

Quais as características 
étnicas desses grupos?

Cultura 6° ano
Diversidade

Ética
Pesquisa e recorte

de imagem
3° bimestre

E hoje, as características
étnicas são as mesmas? 
Quais as diferenças e 
semelhanças das etnias 
de nossa comunidade 
em relação à diversidade
do município, do estado 
e do país? 

Cultura
6° ano
Inglês

Caracteristics
Aula expositiva

Exercício
4º bimestre

Quais os 
grupos/movimentos que 
discutem questões 
étnicas ou da diversidade
na comunidade?

6° ano

Quantas famílias vivem 
na comunidade?  

Vivências de
opressão

6° ano
Português

Artigo de opinião
Aula expositiva

Produção de texto
4º bimestre

Quais as principais 
fontes de renda da 
comunidade?

Vivências de
opressão

6° ano
Português

Artigo de opinião
Aula expositiva

Produção de texto
4º bimestre

Existem lideranças ou 
representantes na 
comunidade? Como são 
escolhidos?

Vivências de
opressão

6° ano
Português

Artigo de opinião
Aula expositiva

Produção de texto
4º bimestre

Que organizações Vivências de 6° ano Artigo de opinião Aula expositiva 4º bimestre
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existem na comunidade?
Existe associação nas 
comunidades? Quem 
participa dela e o que 
fazem?

opressão Português Produção de texto

Os representantes da 
comunidade fazem parte 
do algum conselho 
distrital, qual?

Vivências de
opressão

6° ano
Português

Artigo de opinião
Aula expositiva

Produção de texto
4º bimestre

Que profissões existem 
na comunidade?

Trabalho
6° ano
Inglês

Occupations
Aula expositiva

Exercício
4° bimestre

Como se estabelecem as
relações de trabalho na 
sua comunidade?

7° ano

Quais os problemas 
ambientais existentes 
nas comunidades?

Terra
7° ano

Matemática
Expressões envolvendo

espaços
Aula expositiva

Trabalho
2º bimestre

Como está organizado o 
calendário da produção 
[agrícola] da 
comunidade?

7° ano

Quais os festejos 
realizados em nossas 
comunidades?

Cultura
7° ano
Inglês

Commemorative dates
Aula expositiva

Exercício
1° bimestre

Quais dessas festas 
estão relacionadas com 
o trabalho?

7° ano

Quais os tipos de 
danças, comidas, 
vestimentas que 

7° ano
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caracterizam sua 
comunidade?
Quais as principais 
características e 
produtos culturais da 
comunidade dos 
educandos? Que 
elementos, objetos e 
imagens etc., 
caracterizam a 
comunidade?

7° ano

Como está organizada a 
participação das 
mulheres nas 
organizações sociais na 
comunidade?

Luta social
7° ano

Português
Cordel

Aula expositiva
Produção de texto

2º bimestre

Há participação de algum
membro da sua família 
em grupo da 
comunidade? Se sim, 
quem?  

Luta social
7° ano

Português
Cordel

Aula expositiva
Produção de texto

2º bimestre

Quais as formas de 
manifestação cultural 
que a comunidade 
mantém ou produz? 
(festas religiosas, ciclos 
de colheitas) ? Que tipo 
de manifestação cultural 
a comunidade consome?
Por exemplo, festas 

Cultura 6° ano Povos, cultura noções de
identidade.

Aula expositiva
Exercícios

1º bimestre
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promovidas por pessoas 
que não fazem parte da 
comunidade.
 a comunidade faz uso 
de plantas medicinais?

Terra / cultura
7° ano

Ciências
Botânica

Documentário
Aula expositiva

4° bimestre

Existe uma pessoa na 
comunidade que 
conhece e indica as 
plantas medicinais?

Cultura
7° ano

Ciências
Botânica Trabalho 4° bimestre

Os sistemas produtivos 
da comunidade fazem 
uso de agrotóxico?

Terra
7° ano
História

Conhecendo a região
Água

Pesquisa e
apresentação

1° bimestre

Como é tratado o lixo da 
comunidade?

Terra
7° ano
Inglês

Sustentability
Aula expositiva

Exercício
3º bimestre

Quais são e como se 
manifestam os saberes 
tradicionais da 
comunidade?

Organização
coletiva

7° ano
Português

Argumentação oral
Debate deliberativo

Aula expositiva
Produção textual

3° bimestre

O que fazer para 
fortalecer a comunidade 
por meio dos saberes 
tradicional?

Organização
coletiva

7° ano
Português

Argumentação oral
Debate deliberativo

Argumentação
social

Produção textual
3° bimestre

O que é ser criança, 
adolescente, jovem, 
adulto idoso na sua 
comunidade?

6° ano
Ed. Física

Tecnologia x malefícios
Questionário em

sala
Outubro

Quem são os membros 
da sua rede familiar que 
vivem-trabalham no (a) 
lote/terra/sítio da família 

6° ano
Ed. Física

Tecnologia x malefícios Questionário em
sala

Outubro
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[parentes e agregados]?
Quais fatos marcam a 
trajetória histórica e a 
formação da sua família?

História
6° ano
História

Papel do historiador Produção de textos 2° bimestre

Como se deu a história 
de ocupação do (a) 
lote/terra pela sua família
na comunidade?

8° ano

Quantas famílias moram 
na sua comunidade?

8° ano

Qual o tipo de trabalho 
que os membros da sua 
família dos realizam?

História
6° ano
História

Papel do historiador Produção de textos

Quais as formas de 
organização do trabalho 
no (a) lote/terra da sua 
família (existe contrato 
de pessoas, mutirão, 
trabalho de meia etc.)?

Trabalho 8° ano
Divisão intencional do

trabalho

Atividades
Textos

Resumos
3° bimestre

Quem são as pessoas 
que atuam nas 
atividades produtivas no 
(a) lote/terra da sua 
família? Quais são seus 
papéis?

8° ano

Quais as principais 
fontes de renda da sua 
família?

Cultura 8° ano Consumo
Leitura e

interpretação de
textos.

Agosto

Quais as produções na 
propriedade familiar?

8° ano
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Quais foram as principais
transformações ocorridas
no (a) lote/terra da 
família desde sua 
chegada?

8° ano

Como está dividido o 
trabalho doméstico na 
família e no (a) lote/terra 
entre os membros da 
família?

8° ano

Como você vê os papeis 
de homens e mulheres 
na sua família?

História 8° ano Genderofnouns
Aula expositiva

Exercício
3° bimestre

Como você vê os papéis 
de homens e mulheres 
em sua família?

8° ano

Qual a origem da sua 
família (município e 
estado; cidade ou 
campo)?

História
8° ano

matemática
Localização e
coordenadas

Trabalho com
localização e mapas

Agosto

Quando e porque foram 
morar na comunidade?

História
6° ano
História

Papel do historiador Produção de textos 2º bimestre

São acampados? Pré-
assentados? 
Assentados? Posseiros? 
Ou proprietários?

8° ano

Qual a origem de renda 
da sua família? (salário, 
produção, aposentadoria 
ou outras formas de 

8° ano
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remuneração).
O que produzem ou 
criam? 8° ano

A produção é individual 
ou coletiva?

8° ano

Tem credito do governo 
para produzir? Tem 
assistência técnica?

8° ano

 a produção é de 
subsistência ou para 
comercialização?

9° ano

A escola atende a 
demanda da 
comunidade?

9° ano

Existe oferta de 
educação infantil, anos 
iniciais e finais, ensino 
médio e eja?

9° ano

Como é a estrutura da 
escola?

Terra
9° ano

Matemática
Proporção

Produção de planta
Baixa da escola

Junho

A escola tem biblioteca? 
Laboratório de 
informática? Quadra de 
esportes? Área de lazer?
Parquinho para brincar?

Terra
9° ano

Matemática
Proporção

Produção de planta
baixa da escola

Junho

A escola promove 
atividades que envolvem 
os saberes da sua 
comunidade?

9° ano
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A escola expõe as 
produções dos 
estudantes?

Cultura
9° ano

Pd 2 e 3
Exposição de trabalho

A escola mantém, junto 
com os estudantes, 
hortas orgânicas, viveiros
de mudas, plantas 
medicinais, animais de 
estimação?

Trabalho
Terra

9° ano
Ciências

Feira de ciências
Pesquisa sobre a
maneira escolar

2° bimestre

A produção dos 
alimentos da 
comunidade faz parte do 
cardápio da escola?

Trabalho
Terra

9° ano
Ciências

Feira de ciências
Pesquisa sobre a
maneira escolar

2° bimestre

Alimentos plantados 
pelos estudantes fazem 
parte do cardápio?

Trabalho
Terra

9° ano
Ciências

Feira de ciências
Pesquisa sobre a
maneira escolar

2° bimestre

A escola integra os 
alimentos e hábitos 
alimentares às demais 
atividades? 

Trabalho
Terra

9° ano
Ciências

Feira de ciências Feira de ciências 2º bimestre

Você reconhece a sua 
família e a comunidade 
nos livros e brinquedos 
da escola?

Cultura
9° ano
Inglês

Vocabulary:
literatureandmovies

Aula expositiva
Exercício

3º/4º bimestre

Como é o transporte e o 
seu deslocamento até a 
escola? Qual a distância 
percorrida da sua casa 
até a escola?

6° ano
Educação
ed. Física

Tecnologia: benefício x
malefício

Questionário em
sala

Outubro

Os movimentos sociais e Terra 9° ano Estrutura fundiária Produção de textos
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sindicais ligados a terra, 
presentes comunidade, 
participam do conselho 
da escola?

Geografia Resumos

Qual a escola que 
temos?

Cultura
9° ano

Português
Interpretação de texto

Leitura e
questionário

Maio

Qual a escola que 
queremos?

7° 8° e 9°
ano

Ed. Física

Estudo da estrutura da
escola

Debate em sala 1° bimestre

Que ações podemos 
fazer para mudar a 
nossa escola?

História 6° ano
Sujeito histórico

História
Produção de texto 2º bimestre
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1ª Oficina de formação para educação do campo em 2018

A oficina trouxe como reflexão a estrutura de uma escola do campo, o 
sujeito atendido, organização do processo pedagógico, músicas e depoimentos
a oficina ocorreu nos dias 26/02/2018 para os anos finais e no dia 27/02/218 
para os anos iniciais. Nesses encontros foram traçadas estratégias de trabalho 
para 2018.

Sensibilização com o grupo de professores quanto aos projetos 
implantados em 2017 com continuidade em 2018.

O professor Clayton convidou os professores no dia 21 de março de 
2018 para conhecer os projetos realizados ate aquele momento. 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS.
           No processo de escola do campo o aluno é um ator principal, por isso a
manutenção, limpeza e colheita de frutos serão realizados junto com os alunos.
A participação dos profissionais que atuam na escola é igualmente importante.
Por isso foi criado o  Projeto Amigo da Natureza4 que tem como objetivo a
sensibilização da comunidade escolar quanto ao sujeito e as práticas escolares
voltadas para o campo  no contexto social e ambiental. No primeiro bimestre de
2018 foi implantado anos finais e no 2° bimestre será nos anos iniciais.

4 Projeto consta na proposta pedagógica - 2019
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Figura - Aula de Artes no espaço
alternativo externo

CONTINUANDO O PROCESSO - 2019

No ano de 2018 foi dado continuidade nas atividades iniciadas no ano

anteriormente conforme constam neste documento. 

            Considerou-se que os projetos já constantes na Proposta Pedagógica

de 2018 do CEFSL permaneceriam podendo passar por ajustes no decorrer do

no letivo de 2019.
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Seguem registros fotográficos das atividades realizadas no ano de 2018:
 Manutenção da horta medicinal com os alunos dos anos finais
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Replantio da horta em 2018.
1º Momento

 Atividade realizada em conjunto com alunos dos anos finais e iniciais,
professor Clayton (Artes) direcionou o trabalho de preparação do solo
(limpeza e adubação) com as turmas dos anos finais. Foi usada uma
aula de projeto Diversificado por semana, revessando com cada uma
das turmas.
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2º momento

Montagem dos canteiros pelos Anos Iniciais – 4º  e  5º Ano, 
acompanhamento feito pelos professores Jaconias e Lília ( 4º ano) e 
Elaine e Nívian (5º Ano) 

Preparo das garrafas com água colorida.
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3º Momento
Transplante das mudas
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4º momento
Manutenção e Manejo da horta 
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5º momento 
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Colheita 
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Excursão de contextualização do projeto da festa junina e coleta seletiva  
Cooperativa de reciclagem R3 de Santa Maria
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Contextualizando o uso consciente da água por meio do teatro – 5º ano
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Vivencia na escola da Terra – Cidade ocidental - GO

Inventariando nossa história
Resgate da história individual dos estudantes do 4º Ano – Professor 
Jaconias 
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Dia do Campo 17 de abril de 2019
Revitalização das mudas plantas em 2017 no projeto de reflorestamento 
da área da escola.
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Observação: Cada turma adotou uma arvore e fará todos os cuidados 
necessário no decorrer do ano letivo de 2019.

Vivencia realizada em agosto de 2018 – dia do Campo Gama/Santa Maria
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PRÓXIMAS AÇÕES:
INVENTÁRIO

 Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo

 Estudante / local de produção de vida;
 Formas de organização;
 Identidade cultural;
 Pertencimento à comunidade

 Metodologia 
 Temas Geradores: Temas de vivencias 

Gerador

Saberes       +         Saberes populares
Escolares     +         Comunitários

Propriedade dos objetivos e reflexões
 Propriedade dos objetivos e reflexões
 Planejamento
 Registro do processo ensino-aprendizagem (atividades em geral teórico-

prática)
 Roteiros de entrevistas
 Textos produzidos: individuais coletivos
 Planejamento: individual ou coletivo
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 Mapas
 Registro de encontros com a comunidade
 Poesia
 Cantigas
 Registro das histórias
 Registro fotográfico
 Pesquisas bibliográficas (jornais, revistas...)

Currículo
 Unicidade entre teoria e Prática

 Interdisciplinaridade e contextualização
 Uso do conhecimento

Conhecendo a comunidade

Em processo

 Por onde começar?                             -

 Saída em campo

 Questionário

 Registro dos dados levantados

Conhecendo a Cultura
Em processo



Conhecendo a memória
Decorrer do ano letivo de 2019

história e historicidade do CEFSL


Conhecendo identidade e lutas sociais
Em processo
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 Trabalho com os estudantes (em processo)

 Vivências com a Culinária local
 Alimentação saudável
 Jogos e brincadeiras
 Entrevista semiestruturadas
 Banco de sementes / mudas com espécies da região
 Viveiro comunitário / coletivo
 Jardim de cheiro
 Contação de histórias coletadas da tradição: oral da comunidade
 Texto coletivo com informações catalogadas pelo grupo


 Unidade Familiar

(feito em 2017)

 Escola
 Questionário
 Resultado
 Apresentação do levantamento histórico
 Aniversário da escola – Set/2019

 Registros (Proposta Pedagógica)
 Todos  os  registros  devem  estar  presentes  na  Proposta

Pedagógica
 Eixos transversais da escola
 Reagrupamento temático: Educação do Campo
 Slides com ações do campo
 Adequações
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PROJETOS

 

Os Projetos de trabalho é a denominação de uma prática educacional

que  está  sendo  associada  a  algumas  propostas  de  reformas  na  escola

brasileira. Tais reformas pretendem favorecer mudanças nas concepções e no

modo de atuar dos professores.

Os  projetos  surgem como constitutivo  de  uma  escola  que  opta  pela

adequação do ensino às necessidades dos alunos e dos diversos setores da

sociedade.

 Essa  prática  pedagógica  procura  atender  os  educandos  e  seus

educadores  nos  diferentes  espaços  de  aprendizagem que  a  escola  possui.

Bem como, possibilitar que as situações problemas que surgirem no dia a dia

da  sala  de  aula  despertem  novas  curiosidades  em  buscar  informações  e

desenvolver a necessidade de continuar aprendendo.

 Esse fazer pedagógico organiza-se a partir de eixos que giram em torno

da  interdisciplinaridade  e  transversalidade  dos  conteúdos  proposto  pelo

currículo  do ensino fundamental  (CEM),  considerando aquilo  que os  alunos

aprendem à vinculação entre esse conhecimento o processo de aprendizagem

e a experiência que escola proporciona em suas vidas.

Assim, o aluno aprende de forma significativa e contextualizada.

PROJETO DE LEITURA 

JUSTIFICATIVA 

                     Ao pensarmos em uma atuação mais efetiva da Biblioteca,

temos,  como escola,  de  compreendermos  as  dificuldades  apresentadas

pelos alunos, relacionadas a esse tema: leitura. Pouco incentivo, ambientes

pobres de estimulação, falta de interesse ou o fato de estarem conectados

e recebendo informações com muita rapidez e em qualquer lugar e tempo,

traz pra atuação da Biblioteca, o desafio de desenvolver em nossos alunos

o gosto pela leitura.  A falta desta prática, faz com que o vocabulário seja

precário, reduzido e informal, torna a interpretação de textos difícil, mais
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erros ortográficos, conhecimentos limitados apenas ao que é ensinado na

escola. 

                     A leitura é fundamental para emancipação social e promoção da

cidadania.  Através  dela  se  tem  acesso  ao  desconhecido,  se  vivencia

experiências  que  darão  acesso  à  conhecimentos  significativos  em  seu

processo  de  aprendizagem.   Lendo,  o  aluno  conseguirá  desenvolver  os

processos de pesquisa, de resumo, da ideia principal do texto, de analisar, de

criticar, de julgar, e de posicionar-se. Esse processo de leitura de palavras

será consolidado com a leitura do mundo que o cerca. E o desenvolvimento

da oralidade é parte fundamental para o sucesso no alcance da leitura.

OBJETIVOS 

- Despertar e estimular o interesse pela da leitura; 

- Promover o desenvolvimento do vocabulário

- Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola

-  Possibilitar  a  vivência  de  emoções,  o  exercício  da  fantasia  e  da

imaginação

-  Proporcionar  ao  indivíduo  através  da  leitura,  a  oportunidade  de

alargamento  dos  horizontes  pessoais  e  culturais,  garantindo  a  sua

formação crítica e emancipadora.

SUB - PROJETO QUEBRA-CABEÇA

                      Com o objetivo de ajudar os alunos dos anos iniciais a

desenvolverem habilidades  importantes  no  seu  processo  de  aprendizagem,

estamos realizando na Biblioteca um Projeto de montagem de Quebra-Cabeça.

Esta atividade ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, pois ao fazer

encaixe de peças, é necessário que a criança tenha controle sobre os braços,

as mãos e os olhos ao mesmo tempo. Também habilidades como: atenção,

concentração,  persistência,  resolução  de  problemas,  tomada  de  decisão,

reconhecimento de padrões, são desenvolvidas ao montar quebra-cabeças.

                   Esta atividade acontecerá todos os dias, no turno vespertino, pois

este  é  horário  de  funcionamento  dos anos iniciais.  Serão ministradas duas

aulas por dia, entre 13h e 15h30, atendendo duas turmas, sendo 8 alunos de

cada.
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                   Local destinado para auxiliar o trabalho pedagógico do professor.

Dispõe de um acervo variado de literatura infantil e infanto-juvenil, acervo de

apoio ao professor,  acervo para pesquisas de modo geral.  Conta com duas

professoras de anos iniciais, ambas readaptada. Sendo feito um trabalho de

atendimento  aos  alunos  dos  diferentes  turnos  de  forma  diferenciada

observando as necessidades de cada turno.

 No período matutino, a sala de leitura do CEF sargento Lima atende os

alunos  do  6º  ao  9º  ano  do  Ensino  Fundamental.  Neste  período  há  uma

professora que atende os alunos que frequentam o espaço, organiza o acervo

bem como facilitadora das atividades desenvolvidas nesse ambiente.

A biblioteca  constitui-se  mais  uma  ferramenta  de  auxílio  ao  trabalho

pedagógico do professor.

 A  sala  de  leitura  dispõe  de  uma  estante  temática,  com  acervo

diferenciado,  o  que  possibilita  ao  aluno  maior  melhor  agilidade  ao

procurar  o  livro  de  seu  interesse  assunto  ou  tema.  Este  espaço  é

destinado para o aluno que deseja aproveitar um momento para estudo

ou reforçar suas aprendizagens.

 No vespertino a Estante Temática fica restrita a utilização do professor,

que  conduzirá  a  escolha  do  tema  conforme  a  abordagem  de  seu

planejamento. Podendo levar para a sala de aula todos os exemplares

que dizem respeito ao tema ou mesmo conduzir a atividade na própria

sala de leitura.  

UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA NO TURNO MATUTINO:

 O espaço funciona de segunda a quinta, sendo que na sexta-

feira o expediente é interno de 7h30min às 12h30min sem 

intervalo. Poderá ser utilizada pelo aluno em horários vagos e ou 

no intervalo do recreio.

 O espaço também pode ser reservado pelo professor que assim

deseje realizar alguma atividade especifica que envolva leitura,

estudo  e  pesquisa  dirigida.  Lembrando  que  a  presença  e  o
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acompanhamento do professor se fazem necessário devido às

restrições profissionais do professor atuante nesse espaço.

 É de responsabilidade do professor que atua na sala de leitura a

conservação, organização e manutenção do acervo, bem como a

entrega, controle e recolhimento do livro didático.

UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTERCA NO TURNO VESPERTINO:

 Espaço  aberto  de  12h30min  as  17h30min  de  segunda-feira  a

sexta-feira,  sem  interrupção  de  horário.  Podendo  ser  utilizada

pelo aluno no intervalo do recreio.

 Nesse  turno  segue  se  uma  escala  de  utilização  por

turma/horário/dia.

 Faz se necessário o acompanhamento do professor nos horários

de atendimento com o aluno.

 É de responsabilidade do profissional que atua na sala de leitura

a conservação, organização e manutenção do acervo, bem como

a entrega, controle e recolhimento do livro didático.

RECURSOS 

 Recursos humanos: disponibilizaremos para a realização do plano

de  ação  a  participação  ativa  dos  alunos,  da  colaboração  da

direção  e  de  toda  a  equipe  pedagógica.  Recursos  materiais:

textos  diversos,  livros,  revistas,  jornais,  periódicos,  cartolina,

papel sulfite, pincel atômico, etc...

CRONOGRAMA 

 Ano letivo de 2019

Sala Multimídia

Com o intuito de revitalizar e otimizar o espaço da sala de informática

que possui  XX computadores,  uma impressora  e  uma Smart  TV,  o  espaço
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atende aos dois turnos em diferentes atividades. Exibição de filmes, vídeos,

uso das maquinas para pesquisa e em atividades como jogos pedagógicos e

recreativo. 

Todas as atividades são realizadas com o acompanhamento e coordenação

do professor regente. Ficando a cargo do profissional da sala multimídias a

organização do espaço para o recebimento dos estudantes, agendamento dos

horários  e  dos  equipamentos  a  serem  utilizados.  Uma  vez  que  os  dois

profissionais  atuantes  no  espaço  uma  da  carreira  magistério  e  o  outro  da

carreira assistência são readaptados e com restrição de função.

Objetivo

 Promover  o  uso  pedagógico  da  informática  e  outras  tecnologias  na

educação básica, integrando a informática educativa com a proposta de

ensino pedagógica da escola, a fim de desenvolver diversas habilidades

com  o  uso  do  computador  e  contribuir  com  a  educação  do  aluno,

estimulando  o  aprendizado,  contemplando  as  diversas  áreas  do

conhecimento de forma interdisciplinar.

Cronograma de execução

 No decorrer do ano letivo

Mecanografia

O serviço de mecanografia é executado por dois profissionais da carreira

magistério  com  restrição  de  função.  Dentre  as  atribuições  a  serem

desempenhadas  por  estes  profissionais  estão:  a  reprodução  de  atividades

impressas, provas, apostilas e reprodução de copias. Cabe ainda organizar,

grampear provas e apostilas desde que entregues ao setor dentro dos prazos

estabelecidos no plano de ação bimestral.

Objetivo
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 O projeto de “Educação sob um novo prisma” tem por objetivo, atender

os professores, auxiliando-os na reprodução e organização de matrizes

de atividades e ainda na revisão, se necessário de layout do impresso.

Cronograma de execução

 No decorrer do ano letivo.

      Avaliação 

 O  serviço  será  avaliado  quando  ocorre  a

avaliação institucional.

Projeto Hora Cívica

Criado  no  governo  de  Getúlio  Vargas,  em  1936,  o  costume  de  se

executar o hino nacional nas escolas (públicas ou privadas) tinha como objetivo

maior fazer com que os estudantes aprendessem a cantar o hino,  além de

servir como demonstração de amor à pátria.

Entende-se que esta é uma forma de resgatar os valores cívicos e fazer

com  que  os  alunos  se  tornem  cidadãos  conscientes  do  seu  papel  na

sociedade. O civismo é uma atitude que se aprende, comportamento que se

desenvolve e é parte do ato de educar.

Há alguns anos, tínhamos na grade curricular das escolas a disciplina

Educação  Moral  e  Cívica,  onde  eram  trabalhados  os  hinos  brasileiros,  as

armas nacionais, os órgãos mais importantes do Governo Federal e Estadual,

dentre outros assuntos ligados ao civismo. Com isso, tínhamos uma população

jovem  ligada  às  questões  políticas,  de  interesse  nacional,  demonstrando

valorizar o Brasil.

Na tentativa motivar a população a ter mais interesse pelo país a lei

criada  por  Lincoln  Portela  (PR-MG0,  foi  sancionada  pelo  presidente  em

exercício, José Alencar, e publicada no dia 21 de setembro de 2009). A partir de

22 de setembro de 2009, nas escolas passou a ser obrigatório a realizam o

momento cívico, com a execução do hino nacional do Brasil, por, no mínimo,

uma vez na semana.

Com isso, cada escola deverá criar seu horário para cumprir o disposto

na lei,  realizando o momento cívico em todos os turnos de aulas matutino,

vespertino e noturno – caso haja aulas em todos esses horários.
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Objetivo

 Resgatar  princípios  de  amor  pela  pátria,  integrando

alunos, professores e comunidade escolar.

Desenvolvimento

 Anos Iniciais:  semanalmente – com o hasteamento da

Bandeira Nacional  e apresentação (musical,  teatral,  Contação

de história e outros) entrega do diploma de aluno destaque do

bimestre.

 Anos  Finais:  mensalmente  –  com  o  hasteamento  da

Bandeira Nacional,  entrega do diploma de aluno destaque do

bimestre e ou culminância de projetos desenvolvidos na escola.

Cronograma:  decorrer  do  ano  letivo  com  datas  previamente

definidas no plano de ação bimestral com observância ao dia da

semana realizada no mês anterior.

Avaliação: realizada  periodicamente  e  ou  quando  necessária,

considerando  a  organização  do  corpo  docente  e  discente  e

funcionalidade do momento e tempo dispensados a sua realização.

APRESENTAÇÃO

O  Projeto  interventivo:  Potencializando  Saberes,  vem sendo  construído  na

escola a partir de práticas e experiências vivenciadas pelos profissionais da

instituição nos espaços e  tempos proporcionados pelo  trabalho pedagógico

propriamente dito, que configuram a demanda de estudantes que apresentam

dificuldades  de  aprendizagem.  Cabe,  ressaltar  que  o  aluno  com  demanda

especifica  são  atendidos  no  reagrupamento  já  previsto  na  Proposta

Pedagógica da escola.

Para que o projeto se tornasse funcional e eficiente, sem perder de vista as

especificidades de localização e acesso dos estudantes à escola e o horário de

permanência desses alunos no espaço escolar, buscou-se com essa iniciativa

otimizar os tempos ociosos em que o aluno pode vir a estar em horário vago

por ausência do professor nos motivos bem específicos, como licença médica

ou abono anual, por exemplo.
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As aulas serão ministradas com foco nas áreas de Língua Portuguesa: leitura e

interpretação de texto, leitura e produção de texto e Matemática com foco nas

avaliações institucionais e Olimpíadas de matemática – OBMEP.

sendo o acompanhamento e apoio da equipe gestora, supervisão pedagógica

e coordenação, de forma a assegurar ao professor o suporte necessário ao

bom andamento das atividades e do projeto como um todo.

 Incorporar-se-á a prática docente um planejamento detalhado das unidades

didáticas  a  serem  trabalhadas,  articulando-as  aos  eixos  integradores  do

Currículo  em Movimento:  Ludicidade  e  Letramento,  fazendo  com que  haja

continuidade das aprendizagens no decorrer dos blocos.

Projeto Interventivo: Potencializando Saberes

PROBLEMATIZAÇÃO

No  decorrer  dos  anos  anteriores  notou-se  que  alguns  alunos  do  ensino

fundamental II chegavam ao 6º ano com dificuldades no uso da gramática, em

produção  e  escrita  de  texto  e  leitura,  e  matemática,  e  mesmo  com  as

intervenções do professor em sala de aula não eram suficientes para sanar

essas dificuldades. Pensou-se   em utilizar as cargas residuais dos professores

para possibilitar ao estudante a superação de suas dificuldades por meio de um

projeto interventivo como sugere as Diretrizes Pedagógicas Para Organização

do  terceiro  Ciclo,  contemplando  os  seguintes  aspectos:  continuidade,

temporalidade,  diversidade e  possibilidades de atualização continuam e por

último a prática colegiada.

TEMA GERADOR

O projeto foi pensado para se trabalhar a partir das dificuldades dos alunos no

conhecimento  básico  destes,  prosseguindo  com  a  sistematização  dos

conteúdos  que  são  pré-requisitos  para  o  trabalho  continuo  das  áreas  de
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conhecimento  deste  projeto  e  das  demais,  fortalecendo  assim  os  temas

geradores dos projetos pedagógicos do CEF Sargento Lima.

PÚBLICO ALVO

Pretende-se  atender  estudantes  do  sexto  ao  nono  ano  do  Ensino

Fundamental II – Anos finais, distribuídos em dez turmas. 

JUSTIFICATIVA

Essa  proposta  de  intervenção  basear-se-á  na  análise  cuidadosa  e  no

diagnóstico  das  aprendizagens  realizado  no  ano  anterior  e  na  avaliação

diagnóstica que foi realizada no decorrer do ano letivo de 2018, de forma que

permita o desenvolvimento de um trabalho pedagógico de forma intencional e

coletiva, com o intuito de possibilitar  a análise,  a interpretação legítima dos

resultados e o repensar da prática docente.

Para que tudo isso ocorra, o projeto tem caráter integrador. Não pertence a um

professor, mas a um grupo que compartilha os mesmos interesses.

O desenvolvimento, sistematização e avaliação das atividades do projeto serão

redefinidas periodicamente em seus diferentes momentos e de acordo com a

avaliação do professor ou professores atuantes no projeto.

OBJETIVOS

Objetivo geral: Possibilitar aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental

do  CEF  Sargento  Lima,  que  apresentam  dificuldades  de  aprendizagem,

melhores condições para que tenham acesso ao conhecimento linguístico e

matemático,  por  meio  de  intervenções  pedagógicas  que  respeitem  às

diferenças, para proporcionar um maior  índice  proficiência no desempenho

desses alunos no ano e bloco no qual se encontram. Assim como, potencializar
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os  conhecimentos  daqueles  alunos  que  não  apresentam  dificuldade  de

aprendizagem.

 Objetivos específicos: 

 Construir uma proposta de trabalho participativa, interativa, que estimula

a curiosidade e o prazer em aprender, dando novos significados a velhos

conteúdo.

 Promover  acompanhamento  educacional,  de  alternativas  pedagógicas

de intervenção, de forma contínua e paralela, reduzindo a defasagem

existente entre os conhecimentos que o aluno traz e o conhecimento

proposto  no  currículo,  para  que  o  aluno  possa  alcançar  as  metas

propostas.

  Melhorar os índices dos alunos nas avaliações internas e externas.

  Promover formação continuada e aprimoramento da prática pedagógica

e profissional dos professores que atuam no PI do 6º ao 9º ano. 

  Qualificar os serviços prestados à comunidade escolar, para que todos

se sintam corresponsáveis pelo processo ensino-aprendizagem. 

 Oportunizar aos professores o conhecimento de novas estratégias de

atuação e adequá-las à sala de aula. 

 Oportunizar  ao  aluno a aquisição das habilidades e/ou competências

essenciais à construção do processo de leitura, escrita e conhecimento

lógico-matemático.

 Construir  atividades  que  favoreçam  a  autonomia,  a  criticidade,  a

criatividade e a cooperação, tornando o aluno capaz de compreender e

intervir  sobre  novas  situações  de  aprendizagem  e  a  sua  realidade

sociocultural.

CONTEÚDOS

Os  conteúdos  apontados  nas  avaliações  que  necessitam  de  intervenção

pontual são ortografia, leitura e interpretação de texto, bem como produção de

texto, conhecimentos matemáticos e aritmética e avaliações externas.   
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METODOLOGIA

Por ser uma instituição que oferece o ensino fundamental de nove anos, sabe-

se que as estratégias pedagógicas de trabalho com projeto interventivo é uma

realidade vivenciada no bloco inicial com êxito. Permitindo o avanço continuo

das aprendizagens, contemplando as possibilidades e necessidades de todos

os  estudantes,  ressignificando  saberes  e  potencializando  novas

aprendizagens. 

Como no bloco inicial, a metodologia de trabalho iniciou-se com a observação

da realidade escolar dos alunos após a prova diagnóstica realizada no início do

ano letivo de 2017,  observou-se aí que as dificuldades apresentadas pelos

estudantes  nas  avaliações  revelavam  mais  que  questões  relacionadas  à

aprendizagem de conteúdo específicos. 

O trabalho  no  PI  realizar-se-á  com apoio  de  material  didático  próprio,  que

favoreça ao estudante  atividades ordenadas e  estruturadas,  com diferentes

graus de complexidade favorecendo o alcance dos objetivos e expectativas de

aprendizagem. 

Quanto  à  reorganização  dos  espaços  e  tempos  escolares  e  o  tempo

pedagógico, todos que participam da escola são responsáveis em garantir que

o tempo pedagógico não seja desperdiçado ou esvaziado de sentido. Para que

isso não aconteça o professor de língua portuguesa que optar pela carga II de

trabalho,  tem  dez  horas/aula  para  atuar  no  PI  na  parte  de  ortografia,  o

professor que optar pela carga II de Matemática da mesma forma atuará dez

horas/aulas no PI com  reforço matemático e aritmética (conteúdo no qual os

estudantes apresentaram maior dificuldade). E para atuar na pasta de Leitura e

interpretação de texto, o professor de Língua Estrangeira, também com dez

horas/aula dedicadas ao projeto interventivo.

As atividades serão realizadas em sala de aula ou em outro espaço escolar de

acordo com o planejamento do professor. 

Esse professor requer um perfil  que se ajuste as características do projeto:

reflexivo  e  com  habilidade  em  redirecionar  sua  prática  docente  caso

necessário. 
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Os registros das atividades a serem desenvolvidas no decorrer abrangem os

seguintes aspectos do trabalho didático-pedagógico: 

 Análise da avaliação diagnóstica.

 Perfil da turma.

 Necessidades diagnosticadas.

  Acompanhamento  individual:  descrição  e  resultados  dos

diagnósticos.  

 Intervenções programadas

 Acompanhamento individual

 Registro de atividades.

 Avaliação do processo pedagógico

 Avaliação das aprendizagens 

A  avaliação  constitui  um  elemento  central  na  organização  da  prática

pedagógica, na medida em que favorece o processo de ensino aprendizagem e

o  aproveitamento  significativo  do  tempo  pedagógico  na  construção  do

conhecimento. 

De acordo com as diretrizes pedagógicas que norteiam à organização do 3º

ciclo a avaliação formativa utiliza-se da função diagnóstica para reorientação

dos processos de ensino e de aprendizagem e consequentemente, servir de

instrumento para a melhoria da função social da escola.

CRONOGRAMA

Este projeto desenvolver-se-á no decorrer do ano letivo de 2019, no horário de

aulas dos alunos dos anos finais, ou seja, no turno matutino.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

“Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o

futuro.  Projetar  significa  tentar  quebrar  um  estado  confortável

para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar

uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto
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contém de estado melhor que o presente. Um projeto educativo

pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas.

As  promessas  tornam  visíveis  os  campos  de  ação  possíveis,

comprometendo seus atores e autores.” (Gadotti)

Segundo  Villas-Boas (2009), sendo interventivo, ele é investigativo. Enquanto

se desenvolvem atividades de intervenção junto aos alunos, investigam-se as

melhores estratégias de aprendizagem para cada um deles. Essa é uma forma

de produção de conhecimento escolar, cujo seu objetivo é promover o repensar

de concepções e práticas pedagógicas, oportunizando um ambiente dinâmico,

proporcionando-lhes momentos de efetiva troca com seus pares.

A escola tem o compromisso, inclusive legal, conforme consta na Lei 9.394 de

20/12/96, artigo 12 inciso V, artigo 13 inciso IV, artigo 24 inciso V, alínea “e”, de

identificar estas situações e promover o acompanhamento educacional  para

que o processo de aprendizagem ocorra para todos. 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns

e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

V - Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

 Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

IV - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento;

  Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

 V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos 

ao    período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Acompanhamento:  No processo  de  acompanhamento,  a  participação  da

equipe de coordenação tem papel  igualmente importante nessa construção,
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fica a cargo da equipe gestora, do supervisor pedagógico e dos coordenadores

a articulação do tempo pedagógico e do espaço tempo para planejamento das

atividades como forma a garantir que a rotina pedagógica aconteça.

A atuação  do  coordenador  pedagógico,  tendo  em  vista  a  continuidade

dessa  proposta,  perpassa  pela  escuta  sensível  entre  os  participes,  o

encorajamento da reflexão-ação e   o fortalecimento desse momento enquanto

espaço tempo de formação continuada.

 Outros mecanismos utilizados para monitoramento das atividades em

andamento é a supervisão do plano de ação e acompanhamento sistemático

dos procedimentos e ações definidas.

 Avaliação:  A avaliação do projeto se dará ao final  de cada bimestre,

podendo este ser usado como instrumento de verificação do alcance

das aprendizagens dos estudantes.

Reagrupamento

Objetivo

 Promover  reagrupamentos intraclasse,  interclasse e  extraclasse para

que os alunos possam potencializar suas aprendizagens por meio de

atendimento individual, coletivo e diversificado com seus pares.

Desenvolvimento

O reagrupamento nos anos iniciais acontecerá por blocos.  

No BIA serão feitos das seguintes formas: 

1. Observando os níveis de leitura e escrita (segundo as teorias de

Emília Ferreiro),  considerando as hipóteses apresentados pela

criança e detectados após teste da psicogênese. 

2. Observando as fragilidades dos alunos em relação à aquisição

da leitura e escrita. 
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3. Observando  as  potencialidades  dos  alunos  em  relação  aos

conhecimentos  já  adquiridos em leitura  e escrita  e  em outros

letramentos.

 No 2º Ciclo será feito da seguinte forma:

1. Observando a defasagem do aluno em relação ao letramento e

alfabetização

2. Observando  a  defasagem  do  aluno  em  relação  a  outros

letramentos. 

3. Observando  a  necessidade  do  aluno  em  relação  a

conhecimentos  específicos,  as  quais  o  estudante  ainda  não

atingiu as metas desejadas para a etapa da qual faz parte. 

4. Observando  as  potencialidades  dos  alunos  em  relação  aos

conhecimentos  já  adquiridos  em leitura  e  escrita  e  em outros

letramentos.

 No  3º  ciclo  o  reagrupamento  será  feito  por  área  de  conhecimento.

Inicialmente Língua Portuguesa e Matemática. Foi feito um diagnostico

inicial sob a responsabilidade do professor, no qual os estudantes foram

agrupados  em  ótimo,  bom  e  regular  e a  partir  daí  elabora-se

atividades diversificadas que contemplem as especificidades de cada

grupo. 

O reagrupamento será realizado da seguinte forma:  

1. Observando  em  qual  conceito  o  aluno  se  encaixa  dentro  da

turma de origem.

2. Observando o conceito que o aluno se encaixa em relação ao

ano escolar que se encontra.

3. Observando as fragilidades dos alunos em relação ao Ano/turma.

4. Observando  as  fragilidades  dos  alunos  em  relação  ao

Ano/escola.

Cronograma

 Semanalmente e ou diariamente conforme a necessidade dos alunos e

professores podendo ser alterado a qualquer momento considerando a

organização pedagógica do bloco em questão.
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      Avaliação de resultados

 Será realizada ao final de cada bimestre observando os gráficos dos

registros  de  acompanhamento  das  aprendizagens  e  dos  avanços

alcançados pelos estudantes no decorrer do reagrupamento.

Excursões pedagógicas

Considera-se que a relevância das interações do sujeito com o meio

parte integrante do currículo escolar, as excursões pedagógicas proporcionam

aos alunos à transposição das teorias de sala de aula para as práticas de vida.

São atividades favorecedoras de habilidades fundamentais para o senso de

realidade, tais como: pesquisa de campo, ampliação temática, experimentação,

demonstração de aprendizagens,  produção cultural  e vivências em espaços

diferenciados.

Em alguns eventos, o foco está no estabelecimento de relações com

conteúdo em estudo, e sua sistematização ou mesmo a introdução de temas

geradores.

Em outros momentos, as excursões pedagógicas contemplam visitas a

espaços  como  (museus,  fazendas  temáticas,  teatros  e  cinemas),

potencializando  hábitos  culturais  e  conhecimentos  sociais.  As  excursões

pedagógicas  priorizam  estudos  do  meio,  visitas  a  exposições  temáticas  e

atividades integradas aos projetos pedagógicos e culturais em andamento na

instituição.

Objetivo

 Proporcionar  ao  aluno  atividades  extraclasse  visando  momentos  de

socialização,  interação  cultural  e  a  construção  de  novos  saberes  e

aprendizagens.

Cronograma 

 De acordo com o plano de ação bimestral
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Avaliação

 Será realizada ao termino de cada visita de acordo com as estratégias

definidas pelo professor regente ou pelo bloco envolvido na atividade ou

pelo  coletivo  de  professores  e  coordenadores  o  momento  da

coordenação  pedagógica  por  meio  da  ficha  avaliativa  adotada  na

escola.

Festa junina temática

Objetivos

 Enriquecer  o  conhecimento  dos  alunos  quanto  aos  costumes  que

envolvem as  festas  juninas,  para  que  os  mesmos  possam valorizar

essas tradições culturais.

 Conhecer a origem das festas juninas (História);

 Conhecer  como  são  comemoradas  essas  festividades  regionais

(Geografia);

 Estudar  a simbologia e riqueza de tradições que envolvem as festas

(Cultura);

 Apreciar e conhecer as características, visuais, rítmicas e musicais que

compõem as festividades (Artes);

 Estimular a criatividade, a imaginação e o envolvimento dos alunos em

torno  da  temática,  mediante  produções  textuais  orais  ou  escritas,

pesquisas e atividades artísticas (Linguagem).

Atividades previstas 

 De acordo com o plano de ação do segundo bimestre as  atividades

voltadas  para  a  realização  da  festa  junina  iniciar-se-ão  na  segunda

semana do mês de maio, com o início da gincana de arrecadação de

mantimento, coleta de doação de roupas e outros itens para o bazar,

coleta de lixo eletrônico. Escolha do Rei e Rainha da Pipoca, ensaios de

apresentações  como  quadrilha  e  outras  danças  e  outras  formas  de

manifestações culturais próprias dessa festa. Desde de 2018 em função

213



do projeto da coleta seletiva são arrecadados materiais recicláveis como

lixo eletrônico. 

Cronograma

 Maio/junho de 2019. 

Avaliação

 Por meio da ficha de avaliação adotada na escola sendo ajustada a

cada nova atividade a ser avaliada. (em anexo)

PORJETO ESCOLA DO CAMPO:
Buscando identidade

JUSTIFICATIVA

Essa proposta pautou-se no reconhecimento da localização geográfica

onde se encontra a escola, de acordo com o Plano Diretor de Ordenamento

Territorial do Distrito Federal-PDOT, que tem “por finalidade propiciar o pleno

desenvolvimento das funções sociais e de propriedade urbana e rural e uso

socialmente justo e ecologicamente equilibrado em seu território, de forma a

segurar  o  bem-estar  de  seus habitantes.  ”  O que vem de encontro  com a

concepção educação que valoriza a diversidade humana, o desenvolvimento

sustentável e as relações entre o ser humano, ambiente e tecnologia.

 No Capítulo IX, do PDOT DF aborda sobre o desenvolvimento rural que

propõe em seu Artigo 55 – Item III: “incentivar ações de educação, pesquisa,

extensão  rural,  capacitação  e  inovações  tecnológica,  para  aperfeiçoar  os

diversos  sistemas  de  produção  rural  do  DF...  Definido  como  marco  de

territorialidade de Zona Urbana de Uso controlado a área em que se encontra a

escola, e além disso “ da sensibilidade da região às alterações das condições
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ecológicas”  sugerindo  para  essa  área  o  desenvolvimento  de  atividades  de

preservação ambiental, proteção de recursos hídricos e a valorização de seus

atributos naturais.

Por esses motivos, a escola foi reconhecida como Unidade de Ensino

rural, enquadrando-se na Modalidade Educação do Campo. Além dos marcos

legais  a  de  se  considerar  a  diversidade  de  significados  que  pressupõe  a

Educação do Campo e para o campo.

Propõe se nesse projeto uma integração do homem ao meio, estimular a

inclusão da comunidade rural local, a preservação do meio ambiente e assim

construir  junto  à  comunidade  escolar  uma  identidade  própria  para  essa

instituição. 

INTRODUÇÃO

A modalidade Educação do Campo veio para garantir e assegurar que

as pessoas que vivem em áreas rurais possam ter uma educação voltada para

a  realidade  onde  vivem associadas  às  questões  de  desenvolvimento  e  da

territorialidade de direito na qual estão inseridos. Portanto, é um espaço de

construção  de  vida,  de  relações  sociais  e  ainda  um  espaço  onde  são

construídas novas relações com o meio ambiente.

Procurou-se  no  início  da  trajetória  de  construção  desse  projeto  uma

concepção de Educação do Campo que possibilitasse a  elaboração   uma

proposta pedagógica que valorize as relações entre o meio rural e o urbano,

levando  em  consideração  as  características  da  clientela  atendida  nessa

instituição.

Considerou-se  ao  elaborar  essa  proposta  de  trabalho  pedagógico  os

pressupostos teóricos da Educação do Campo de acordo com o Currículo da

Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Onde são definidos os

objetivos,  as matrizes e as categorias teóricas que darão direcionamento a

essa construção, delineando um formato próprio de educação para o campo.

Sem se perder de vista o caráter emancipatório e   politicamente consciente

dos sujeitos atuantes nessa realidade social.
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Ligou-se  a  esse  olhar  sobre  Educação  do  campo,  a  oferta  de  uma

proposta  pedagógica  diferenciada,  na  qual  a  organização  do  trabalho

pedagógico  seja  participativo  e  permita  a  nossa  comunidade  escolar,

principalmente ao estudante, uma participação marcante nessa trajetória. 

“São  Diretrizes  Operacionais  definidas  no  Artigo  11  da  resolução

CCE/CEB e a Proposta Pedagógica Professor Carlos Mota, definem que “os

mecanismos da gestão democrática [...] contribuirão diretamente (Idem CEM -

2014)”.

I – Para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento dos

conselhos  que  promulgam  por  um  projeto  de  desenvolvimento  que  torne

possível a população do campo viver com dignidade;

II  – Para a abordagem solidaria e coletiva dos problemas do campo,

estimulando  a  autogestão  no  processo  de  elaboração,  desenvolvimento  e

avaliação das propostas pedagógicas da instituição de ensino.

OBJETIVOS GERAIS

 Inserir de forma consolidar a modalidade de ensino Educação do campo;

 Estruturar de uma concepção de escola que dialogue com a dinâmica

social a qual está inserida.

 Construir um diálogo permanente entre o meio rural e o meio urbano;

 Tornar  conhecido a comunidade escolar  que o sujeito  do campo tem

matrizes  formativas  próprias.  (Culturais,  trabalho,  terra,  história,

vivencias, conhecimento popular, organização coletiva).

 Conscientizar  a  comunidade  escolar  (com  foco  no  estudante)  uma

consciência ecológica que o permita futuramente utilizar as dos recursos

naturais da comunidade na qual está inserido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Reconhecer que os sujeitos do campo têm identidade própria;
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 Introduzir atividades pedagógicas voltadas para praticas que valorizem o

espaço onde vivemos;

 Vincular conteúdos formais à vida no campo; 

 Inserir  estratégias  no  cotidiano  escolar  para  contribuir  com  o

desenvolvimento sustentável;

 Construir uma ligação entre a escola e o meio rural e a realidade local;

 Criar  uma  visão  mais  humana  e  cuidadosa  em  relação  ao  nosso

Planeta;

 Levar o aluno a construir uma percepção de cuidado e sustentabilidade

planetária;

 Favorecer  a  construção  entre  a  teoria  e  a  prática  estabelecendo

diferentes conexões;

 Possibilitar ao estudante reconhecer-se como agente de transformação

social;

 Construir  redes  com  instituição  comunitárias,  de  pesquisa  e

universidades  que  contribuam  na  continuidade  dessa  proposta  de

trabalho;

 Elaborar matrizes próprias, considerando nossa realidade;

 Sistematizar  de  forma  lúdica  conhecimentos  construídos  a  partir  dos

experimentos vivenciados pelos alunos;

 Trabalhar  valores  socialmente  subjetivos  e  inerentes  a  formação  do

sujeito.

Ações Iniciais

Este projeto encontra-se em andamento,  porém algumas iniciativas e

ações já foram realizadas. 

Entre elas estão:

 Diagnostico da realidade local;

 Parceiras com instituições de ensino (UnB – CVP, Fazenda a

Água  Limpa-FAL)  Viveiro  Comunitário  do  Lago  Norte,  Produtores

locais;
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 Visitação  a  FAL  pelo  grupo  de  professores,  coordenadores

pedagógicos  e  equipe  gestora  para  conhecer  os  projetos

desenvolvidos pela instituição;

 Oficina  de  sensibilização,  quanto  aos  processos  de

desenvolvimento de práticas voltadas para a Agroecologia;

 Calendário de visitação na FAL pelos alunos;

 Visita  dos  coordenadores  do  Projeto  “Escola  da  FAL”  para

conhecer  a  escola  e  o  espaço  onde  serão  desenvolvidos  os

experimentos;

Ações futuras:

 Oficinas  especificas  direcionadas  para  a  formação  dos

professores dentro da temática “Educação do Campo”;

 Coletivas  temáticas:  Minhocário,  horta  escolar,  compostagem,

desidratação de ervas e temperos, estufa, formação de pomar,

 Visitação pelos alunos dos Anos Iniciais 1°  semestre de 2019ª

escola da Terra- Cidade Ocidental - GO;

  Jardinagem da entrada da escola, manutenção da área na qual

foi  feita  reflorestamento  com  mudas  do  cerrado  (Ipês)sob  a

supervisão do Professor Jerbal.

 Dia do Campo na Escola: plantio de mudas e mutirão de limpeza

pelos arredores da escola. 

 Horta escolar

 Minhocário

 Estufa 

Dos recursos humanos   e   financeiros:

 Todos os recursos e investimento para o desenvolvimento  das
atividades propostas para os projetos voltados para as práticas da
escola  do  campo,  tem  sido  capitado  de  festivais,  doações  e
parcerias com a comunidade escolar.
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 Quanto  aos  recursos  humanos  contamos  em  2019  com  um
professor (readaptado) da área de Biologia para acompanhar e
coordenar  o  desenvolvimento  das  atividades  junto  aos
professores e estudantes. 

CRONOGRAMA

Ano letivo de 2019 – Projeto em andamento

AVALIAÇÃO

 Ao final de cada bimestre;
 Instrumentos e estratégias de avaliação a definir com os professores e

parceiros do projeto

AMIGOS DA NATUREZA

INTRODUÇÃO

A educação básica do campo trata–se de adaptações devendo buscar
preparar  o  indivíduo  para  a  prática  da  cidadania  e  provocar  a  reflexão  da
realidade  local,  nacional  e  mundial  no  contexto  de  produção,  colheita  e
avanços rurais e urbanos.

É importante o trabalho da escola quanto à valorização do sujeito do
campo, quebrando assim a visão precária e atrasada de quem mora no campo
é atrasado.
JUSTIFICATIVA

A educação do campo é direito subjetivo do aluno e deve ser respeitado

por todos. Para fortalecer o processo de conscientização e participação dos

alunos nos projetos  implantados na escola,  faz-se  necessário  a  criação do

Projeto Amigos da Natureza, que tem por finalidade sensibilizar a comunidade

escolar  sobre  o  campo,  seus  sujeitos,  conservação  e  cuidados  das  áreas,

sensibilização e conscientização da importância.  

OBJETIVO GERAL
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Sensibilizar os alunos quanto à valorização do campo no contexto social,
ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Preservar o meio ambiente;

 Mobilizar  para  manutenção  e  cuidado  dos  projetos  em
andamento. 

 Reutilizar materiais para preservação;

 Valorização do sujeito.

METODOLOGIA 

O Projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo e os professores

em  coordenação  coletiva  escolherão  10  alunos  (01  por  turma).  Caso  seja

necessário à troca de algum aluno será feito em coletiva. Para confecção do

colete do projeto será realizado um concurso de desenho com os anos finais. 

CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS ALUNOS:

 Participativo;

 Ter organização;

 Gostar da natureza e trabalho com o campo;

 Ter boa conduta na escola;

 Ter boa comunicação com professores e alunos.

FUNÇÕES:

 Organização quanto à colheita dos frutos;

 Preservação dos frutos e plantações;

 Acompanhamento sistemático dos projetos;

 Defensor da natureza;
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 Participar da formação na escola.

 Conscientização sobre lixo, água e outros.

AVALIAÇÃO

 Avaliação formativa observando os aspectos: comprometimento, 

cuidados com os utensílios do projeto, habilidades de orientar e 

monitorar os colegas nas atividades propostas. 

CHEGANDO NO BLOCO INICIAL – BIA

INTRODUÇÃO

O momento de mudança da educação Infantil  para o primeiro ano do

Bloco inicial,  assim como nos demais blocos,  é  marcada por  mudanças de

rotina do espaço escola que se diferencia em muitos aspectos das creche e

centros  de  educação  infantil;  gerando  na  criança  insegurança  e  medo  do

desconhecido. Sendo então necessário estabelecer uma nova rotina na escola

que  transite  entre  a  realidade  da  educação  infantil  e  o  1º  ano  do  BIA.

Resgatando de forma lúdica aspectos psicomotores.

 De  acordo  com  Zilma  Moraes  (2010), nesse  processo,  é  preciso

considerar que as crianças necessitam envolver-se com diferentes linguagens

e valorizar o lúdico, as brincadeiras, as culturas infantis. Não se trata assim de

transmitir à criança uma cultura considerada pronta, mas de oferecer condições

para ela  se apropriar  de determinadas aprendizagens que lhe promovem o

desenvolvimento de formas de agir, sentir e pensar que são marcantes em um

momento histórico. 

Já no 1º ano do BIA, o Currículo em Movimento da Educação Básica

(SEEDF, 2014) coloca que  processo de alfabetização que se inicia no primeiro

ano do Ensino Fundamental e que leve o estudante a ler um pequeno texto

com compreensão e produzir  textos orais e escritos com encadeamento de

ideias,  a partir  de contexto significativo,  sem exigências das complexidades

ortográficas e compreensíveis por qualquer pessoa. Considerando o contexto,
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o CEF Sargento Lima procura colaborar para que esse momento de transição

proporcione as vivencia necessárias ao processo de adaptação da criança ao

novo ambiente escolar. 

JUSTIFICATIVA

A  LDB  atribui  à  educação  básica  a  finalidade  de  desenvolver  o

educando,  assegurando-lhe  a  formação  comum  nos  aspectos  cognitivo  e

social.  Considerando o momento de transição que é marcado também pela

mudanças sociais, faz-se necessário uma abordagem que venha de encontro ,

organizada  e  bem  orientada,  pois  isso,  é  oportunizado  ao  estudante  o

desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da socialização, da iniciativa,

da autoestima, da autonomia e da criticidade na promoção das aprendizagens

se  tornam  então  os   novos  desafios,  os  quais  requer  da  criança.  Nessa

percepção  o  aluno  deve  ser  orientado  para  vivenciar  com  êxito  o  novo

processo de aprendizagem que requer maior mudança de rotina e maturidade.

OBJETIVO GERAL

  Compreender a lógica do processo aprendizagem sobre o 

sistema de escrita alfabética, como pensa a criança sobre a 

leitura e escrita, sustentado a partir do “como fazer”, “por que 

fazer” e “para que fazer” bem como alguns aspectos do 

desenvolvimento psicomotor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar à criança os princípios do Sistema de Escrita 

Alfabética estudantes para que se apropriem da escrita e da 

leitura, ampliando e consolidando o processo de alfabetização.

 Observar e desenvolver atividades relacionadas ao 

desenvolvimento perceptivo motor quando identificar que a 

criança ainda não domina as habilidades de: preensão e 

percepção viso-motora, bem como os movimentos fundamentais 

para essa faixa etária. 
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METODOLOGIA 

O  Projeto  será  desenvolvido  no  primeiro  bimestre.  As  atividades

propostas são jogos recreativos e brincadeiras serão desenvolvidas pelas duas

turmas  do  primeiro  ano,  em  dias  e  horários  definidos  no  planejamento  do

professor. Serão realizados jogos competitivos, recreação dirigida com foco nos

movimentos manipulativos (lançar, pinçar, rebater, quicar), e brincadeiras que

possam evidenciem a  habilidade  que   a  criança  domina,  habilidade  que  a

criança  está em processo ou ainda não domina, para que o trabalho  pode ser

intensificado de modo a contribuir  para o desenvolvimento potencial  dessas

habilidades na criança.

“Os jogos e brincadeiras proporcionam as crianças, aprender

de  forma  prazerosa.  Por  meio  dos  jogos  e  brincadeiras  as

crianças interagem umas com as outras desenvolvendo suas

habilidades, ampliando seu intelecto sem ter a “obrigação” de

aprender; tudo acontece de forma espontânea.” Ortega et al

(2016)

CRONOGRAMA 

 1º bimestre letivo de 2019

CONHECENDO O ENSINO FUNDAMENTAL II
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INTRODUÇÃO

O momento de mudança do ensino fundamental I (5º Ano) para o 6° Ano

é  marcada  por  mudanças  de  rotina  gerando  na  criança  insegurança  no

processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Considerando  o  contexto,  o  CEF

Sargento  Lima  procura  colaborar  para  que  esse  momento  de  transição

proporcione  esclarecimentos  e  vivencia  do  processo  pedagógico  nos  anos

finais. 

JUSTIFICATIVA

A  LDB  atribui  à  educação  básica  a  finalidade  de  desenvolver  o

educando,  assegurando-lhe  a  formação  comum  nos  aspectos  cognitivo  e

social.  Considerando o momento de transição que é marcado também pela

mudança biológica, faz-se necessário uma abordagem sistemática, organizada

e bem orientada, pois nos finais são novos desafios, saindo de 01 professor

regente  para  07  professores  de  disciplinas  diversas,  no  qual  requer  do

adolescente planejamento e gestão do tempo. Nessa percepção o aluno deve

ser orientado para vivenciar com êxito o novo processo de aprendizagem que

requer maior compromisso mudança de rotina e maturidade.

OBJETIVO GERAL

 Orientar aos alunos sobre as novas aprendizagens do Ensino 

Fundamental II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Instigar nos alunos sobre a importância de estudar;

 Motivar o estudante para o novo desafio do ensino fundamental II;

 Orientar quanto ao novo currículo do ensino fundamental II.

METODOLOGIA 
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O Projeto será desenvolvido em 03 encontros de 60 minutos e 01 

encontro para vivenciar os anos finais no período matutino. Os encontros serão

com as duas turmas do 5° ano.

CRONOGRAMA 

Tema Profissionais Data Turma

1ª ação: Feira de ciências –
(Vivencia)

Professor regente 24/05
5º A

5º B

Sensibilização ao desafio do
Ensino fundamental II

Equipe Pedagógica
5º A

5º B

Roda de conversa com os
professores dos anos finais

(6° ano)

Professores
Equipe Pedagógica

5º A

5º B

Roda de conversa
SOE
Beth

5º A

5º B

Vivência
(6° ano)

CEFSL
5º A

5º B

Obs.: Em 2019 as datas ainda não foram todas definidas.

AVALIAÇÃO

 Avaliação formativa prevalecendo os aspectos qualitativos em 
detrimentos dos quantitativos.

CONHECENDO O ENSINO MÉDIO

INTRODUÇÃO

O momento de mudança do ensino fundamental II (9º Ano) para o 1° Ano

do Ensino Médio é marcada por muitas dúvidas e incertezas na vida escolar do

adolescente e também da família. Considerando o contexto o CEF Sargento

Lima  procura  colaborar  para  que  esse  momento  transição  proporcione

esclarecimentos e segurança para o aluno prosseguir os estudos durante todo

o ensino médio. 
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JUSTIFICATIVA

A  LDB  atribui  à  educação  básica  a  finalidade  de  desenvolver  o

educando, assegurando-lhe a formação comum essencial para exercer a sua

cidadania,  prosseguir  seus  estudos  e  ingressar  no  mercado  de  trabalho.

Considerando o momento de transição do ensino fundamental para o ensino

médio,  faz-se  necessário  uma  abordagem  sistemática,  organizada  e  bem

orientada, pois além da maturidade em conhecimento o aluno está também em

processo de mudança biológica, saindo da adolescência e entrando na vida

adulta. Nessa percepção o aluno deve ser orientado para vivenciar com êxito o

novo  processo  de  aprendizagem  que  requer  maior  compromisso  com  os

estudos e com seu futuro profissional.

OBJETIVO GERAL

 Orientar aos alunos sobre as novas aprendizagens do Ensino 

Médio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Instigar nos alunos sobre a importância de estudar;

 Motivar o estudante para o novo desafio do ensino médio;

 Orientar quanto ao novo currículo do ensino médio.

METODOLOGIA 

O Projeto será desenvolvido em 04 encontros de 50 minutos e 01 

encontro com uma visita pedagógica no CED 416 e no IFB (Instituto Federal de

Brasília) oferecendo situações de vivência para os estudantes, informando a 

ele sobre a realidade e rotina do Ensino Médio. Os encontros serão nas aulas 

da disciplina de PD I.

CRONOGRAMA 

TEMA PROFISSIONAIS DATA TURMA
Sensibilização ao
desafio do Ensino

Médio.
Informativos da

secretaria da escola

Equipe Pedagógica
Josiele

9° A

9° B

Roda de conversa SOE 9° A
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Beth 9° B

Teste Vocacional
SOE

Equipe Pedagógica

9° A

9° B

Palestra sobre o ensino
médio técnico

CEMI/IFB
9° A

9° B

Visita Pedagógica CED 416
9° A
9° B

 Obs.: as datas das atividades previstas para 2019 ainda não foram definir

AVALIAÇÃO

Formativa prevalecendo os aspectos qualitativos.

ANEXOS

ANEXO 1.
CEF SARGENTO LIMA

AVALIAÇÃO DA SEMANA DE PROVAS
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Assunto
Excelente Bom Regular Ruim

Atuação da direção

Organização da escola.

Atuação da
Equipe

pedagógica

Supervisão 

Coordenação dos anos 
finais.

Rodízio de professores na aplicação das 
provas.
Resolução de problemas durante a 
aplicação das provas.
Informações para a aplicação das provas.

Preparação das provas adaptadas (grau de 
dificuldade ou obstáculos).
Preparação das provas adaptadas (grau de 
aptidão ou facilidade).
Aplicação das provas adaptadas.

Reprodução ou impressão das matrizes de 
prova.
Modelo padronizado de máscara para as 
provas.

Sugestões, Elogios e Críticas.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
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