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A Escola é... 

...O lugar onde se faz amigos...”  

 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

  

O Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS está localizado na 
Asa Sul, Brasília-Distrito Federal e seu endereço e contatos são:  

 
SGAS Quadra 602 – Projeção D 
Brasília/DF –  CEP 72.200-620 

Contato Telefônico.: (61) 3901.2605. 
E-mail: ejaCESAS@yahoo.com.br 

Canal do estudante CESAS https://www.youtube.com/channel/UCHTiyN8mrd5jBuh3ryWgeWw 
Canal do TV CESAS  https://www.youtube.com/channel/UCo799Ep4aljkLL-2okwcsBg/videos 

 

Dias de Funcionamento da Unidade Escolar 

Educação de Jovens e Adultos Combinada e Articulada à Educação Profissional 
e Reagrupamento de Turmas 

De segunda à sexta-feira (exceto em dias de reposição de aulas e outras atividades, 
que poderão acontecer aos sábados) 

Aulas Diretas e Indiretas 
Atividades Pedagógicas Complementares  

De Segunda à Domingo 
 

Horários de Funcionamento da Unidade Escolar: 

Educação de Jovens e Adultos – Currículo Básico 
Aulas da Educação de Jovens e Adultos: Matutino: 7h50 às 12h; Vespertino: 13h50 às 

18h; e, Noturno: 19h às 23h. 
Educação Profissional  

Horários a serem definidos, de acordo com a Proposta do Curso a ser ofertado 
Reagrupamentos de Turmas 

Horários alternativos 
 

O CESAS é uma Unidade Escolar com atividades múltiplas e disponibiliza seu 
espaço de forma a atender a sua Comunidade com dias e horários alternativos, desde 
que aprovado antecipadamente pelas instâncias internas competes.

mailto:ejacesas@yahoo.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCHTiyN8mrd5jBuh3ryWgeWw
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“A Escola, 

... não se trata só de prédios, salas,  

Quadros, programas, horários, conceitos...” 

 

I. APRESENTAÇÃO 

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Educação, vem 

envidando esforços no sentido de melhorar a qualidade e a produtividade do Ensino 

Público. Nessa direção, o Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – CESAS 

– procura realizar uma boa prática pedagógica, visando desenvolver uma educação 

com qualidade, que atinja os objetivos propostos, garantindo o sucesso do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 Nessa perspectiva e objetivando o fortalecimento da capacidade institucional do 

CESAS no cumprimento de sua Missão, no início do ano de 2018 a Equipe Gestora 

instituiu Grupos de Trabalho para a reestruturação do seu Projeto Político Pedagógico 

para o período 2018-2019. 

Essa reestruturação surgiu da necessidade de ampliar as ofertas de educação 

que o CESAS possa oferecer para os estudantes e comunidade, além de criar espaços 

múltiplos na Unidade Escolar, com ações complementares ao Currículo Básico da 

Educação, que venham atender plenamente aos anseios e interesses da importante 

diversidade que é abraçada por esta Instituição de Ensino. 

Esses Grupos de Trabalhos foram compostos por representantes da 

Comunidade Unidade Escolar que permitiram um debate, envolvendo o CESAS em sua 

plenitude, contribuindo sobremaneira para a formação do diagnóstico atual da Unidade 

Escolar, para se fazer uma reflexão do CESAS nos últimos anos, e também rever os 

princípios orientadores das práticas pedagógicas no CESAS, além de atualizar a 

fundamentação legal que ampara a organização escolar da Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Profissional, entre outras atividades que acontecem na Instituição 

de Ensino. A dinâmica, metodologia e a construção participativa no processo de 

construção do PPP foi fundamental para que toda a Comunidade se sentisse 

pertencente e entendesse o funcionamento e a importância de cada área da Unidade 

Escolar e assim construir um Projeto que venha atender com efetividade a demanda 



 

12 

 

GDF / SE / CRE PP 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ASA SUL – CESAS 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

que o CESAS é responsável para oferecer Educação de Excelência à comunidade do 

Distrito Federal e entorno. 

Os Grupos de Trabalho foram divididos da seguinte forma: 

GT01 - Apresentação, historicidade escolar, diagnose, registro e consolidação 

do documento final. 

GT02 - Fundamentação teórica (função social da Unidade Escolar, princípios 

orientadores da prática pedagógica, objetivos, concepções pedagógicas) . 

GT03 - Organização do trabalho escolar (organização curricular, processo e 

estratégias de avaliação, tempos e espaços escolares). 

Para um amplo conhecimento dos trabalhos que aconteceram desde fevereiro 

de 2018, é importante registrar as ações, discussões, no sentido de garantir a 

historicidade do processo de reestruturação. No Anexo I – Registro das discussões do 

Projeto Político Pedagógico CESAS, consta vasta documentação que registram parte 

dos trabalhos que foi realizado ao longo dos dois semestres de 2018 e que ampararam 

a construção do Projeto Político Pedagógico, e que se resume a seguir. 

- Em fevereiro de 2018 houve as primeiras orientações para o trabalho de 

reavaliação do Projeto, que aconteceu na Semana Pedagógica do Calendário Escolar 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e em seguida, houve a 

reunião com a Equipe Gestora, Coordenadores, professores, para a discussão 

preliminar das estratégias da construção do Projeto. 

- Em abril de 2018 a Comunidade Escolar foi convidada a discutir a metodologia 

proposta para o trabalho da construção do Projeto, com a formação dos Grupos de 

Trabalho e indicação de nomes dos representantes de cada segmento, cujo processo 

se deu a partir da manifestação do interesse individual dos presentes na reunião. 

- Ainda em abril de 2018 foi criado o ambiente virtual dos trabalhos, cuja 

apresentação para definir a metodologia das discussões e dos trabalhos aconteceram 

em nova reunião com a Comunidade Escolar. A então moderadora do Grupo 1, 
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Professora Daniela Oliveira, apresentou o funcionamento do ambiente e foi dado início 

da inclusão dos membros dos Grupos de Trabalho e convidados.  

- Em maio de 2018, houve a reunião entre os Moderadores dos Grupos de 

Trabalho. Como resultado das discussões de Trabalho, foram apresentadas as etapas 

do processo de construção do Projeto Político Pedagógico, que seguem: 

• Definição de estratégia que permitisse o envolvimento da comunidade 

escolar (professores, servidores, estudantes e famílias nos três turnos, comunidade e 

outros setores que o CESAS faz interface da plataforma do trabalho virtual); 

• Identificação das informações existentes no registro de informações do 

CESAS, de forma a conhecer o perfil da comunidade escolar;  

• Estudo e reflexão sobre o que é o PPP, suas dimensões e estrutura; 

• Participação da comunidade escolar nos grupos de trabalho com temas 

específicos, cronograma e metas a serem alcançadas;  

• Criação de uma interface online para registro e discussão do processo de 

construção 

• Reuniões presenciais com transmissão pela TV CESAS 

• Apresentação das diversas áreas da Unidade Escolar nas coordenações 

por áreas, envolvendo Equipe Gestora, Professores e Servidores da Unidade Escolar. 

• Encontros com a Comunidade para discussão e deliberação sobre as 

pautas do processo de reestruturação do PPP. 

- A partir de maio de 2018, os membros dos Grupos de Trabalho, além de 

discutirem os assuntos no ambiente virtual, passaram a se reunir com seus respectivos 

integrantes. Também foram organizados encontros em que os três GT´s reuniram-se 

para compartilhar as informações e traçar novas estratégias de trabalho.  

Os Grupos de Trabalhos tiveram então as orientações quanto ao papel no 

processo de reconstrução do Projeto: 
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GT1 – GT01 - Apresentação, historicidade escolar, diagnose, registro e 

consolidação do documento final 

- Orientações sobre o papel do Grupo: discussão na plataforma virtual para 

elaboração do formulário/instrumento para o mapeamento de todos os segmentos 

escolares (estudantes, pais, comunidade, professores e servidores), quanto aos 

aspectos: ordem econômica, cultural, grau de escolaridade (áreas de concentração, se 

aplicável), gênero, local de residência, auto de declaração ética racial, tempo de 

magistério (se aplicável), tempo de magistério em EJA (se aplicável), perspectiva do 

estudante egresso (continuidade ou não dos estudos, nível universitário, tecnólogo, 

curso profissionalizante). 

- Produtos: Minuta do formulário do Perfil da Comunidade Escolar do CESAS 

com perguntas para o perfil "Estudante" e para o perfil "Professor". Disponível no link 

abaixo https://goo.gl/forms/8hKzVAqrKhUJB5uG2. 

GT2 - Fundamentação teórica (função social da Unidade Escolar, princípios 

orientadores da prática pedagógica, objetivos, concepções pedagógicas) 

- Orientações sobre o papel do Grupo: Seleção e compartilhamentos de 

documentos e bases legais para discussão do PPP: 

- Constituição Federal - Artigo 6º, Artigo 7º, IV, Artigo 23, V, Artigo 205, 

Artigo 206, III 

- 2. Lei 9.394/1996_Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Artigo 12, I, 

Artigo 14, I e II, Artigo 37, § 1º e § 3º, Artigo 36 36-B, III 

- 3. Lei 4.751/2012_Lei da gestão democrática da rede pública de ensino - 

Artigo 4º, Artigo 6º, Artigo 25, III 

- 4. PNE_20 metas - Meta 19 

- 5. PDE – Plano Distrital de Educação – Metas 9, 11 e 19 

- 6. Regimento Escolar da SEDF - Artigos 155 e 156 
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 -  Diretrizes Políticas, Técnicas e Operacionais da Educação Profissional 

no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

-   Portaria 444, de 16/12/2016, Portaria Nº 193, DE 28 DE ABRIL DE 2017, 

Resolução nº 02-MEC, Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, a Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação – Ministério da Educação,  

 

GT3 - Organização do trabalho escolar (organização curricular, processo e 

estratégias de avaliação, tempos e espaços escolares) 

- Orientações sobre o papel do Grupo: Trabalhar na moderação das reuniões 

de trabalho da Unidade Escolar, seja em temas relacionados às ações administrativas 

e estruturais, como nas coordenações de áreas, de forma a registrar as contribuições 

dos representantes da Comunidade do CESAS e elaborar documento que promova a 

discussão geral da Organização da Unidade Escolar nos diversos aspectos; 

- Participar como membro integrante da Comissão do Grupo de Trabalho, 

aprovado pele SEDF, no sentido de representar a Comunidade do CESAS e levar as 

posições discutidas previamente para a elaborar a proposta de alteração de tipologia e 

denominação do Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul-CESAS. 

- Organizar a Assembleia Geral para definir espaços para o funcionamento da 

Educação Profissional e definição dos Cursos Técnicos e os de Formação Inicial e 

Continuada e diferentes modalidades. 

- Organizar a discussão da Educação Profissional a ser oferecida pelo CESAS, 

de forma a apresentar as formas de oferta e deliberar sobre este tema; 

- Encaminhar os Planos de Cursos Fic’s e Técnicos para aprovação pelas áreas 

competentes da SEDF. 

No início de julho de 2018, os Moderadores dos GT´s, Coordenadores e Equipe 

Gestora reuniram-se e definiram a continuidade das discussões do Projeto na Unidade 

Escolar, após o recesso do ano letivo. Foi definido que as diversas áreas da Unidade 

Escolar se apresentariam e discutiriam a missão, desafios e propostas, sendo essas 

discussões realizadas nas Coordenações por área nos meses de agosto, setembro e 
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outubro, sendo convidados todos os professores dos 3 segmentos e servidores da 

Unidade Escolar.  

De acordo com as Orientações Gerais sobre Organização Curricular na Unidade 

Escolar, este Projeto Político Pedagógico continua em discussão nas coordenações por 

área, em encontros envolvendo a Comunidade Unidade Escolar, juntamente com 

Currículo em Movimento da Educação Básica, buscando um planejamento coletivo e 

discussão no interior da Unidade Escolar que não só oriente, como organize o trabalho 

pedagógico. Esse processo de discussão tem a finalidade de se tornar um processo 

contínuo como parte do sistema de avaliação da execução do Projeto, e por ter o 

Projeto caráter flexível, ser ajustado à medida que a demanda da Unidade Escolar exija, 

e diante da necessidade de ser adaptado a novas legislações aprovadas pelas áreas 

competentes. 
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“A Escola... 

...Escola é, sobretudo, gente, gente que 

trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se 

estima. ” 

 

II - HISTORICIDADE 

O CESAS surgiu após aprovação do Projeto, pelo Parecer nº 19/75 – CEDF e foi 

autorizado a funcionar pela instrução nº 29 de outubro de 1975, do Presidente do 

Conselho Diretor da, então, Fundação Educacional do Distrito Federal.  

Com a implantação da proposta de Educação de Jovens e Adultos, o CESAS 

adequa sua filosofia à EJA, em busca de conseguir melhor qualidade de ensino para 

jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade 

própria ou que, por algum motivo, tiveram que interromper o seu percurso 

 Desde a sua criação, o CESAS vem ofertando a Educação de Jovens e Adultos 

para os 03(três) segmentos em 11 semestres, na modalidade presencial. Em 2005, a 

Escola passou também a oferecer a EJA à distância, como projeto da SEEDF, sendo a 

primeira instituição pública do Brasil a ofertar Educação de Jovens e Adultos EaD. A 

partir de janeiro de 2018, com a criação do Centro de Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional a Distância de Brasília - CEJAEP EaD de Brasília, o CESAS 

passou a atender exclusivamente o ensino presencial EJA de segunda à sexta-feira, 

nos 03(três) turnos, em conformidade ao Artigo 28 – resolução nº1/2005 CEDF.  

 A Unidade Escolar vem ofertando até o 1º Semestre de 2019 a Educação de 

Jovens e Adultos - EJA, nos três turnos, com 1º, 2º e 3º segmentos, para estudantes 

devidamente matriculados na Unidade Escolar, na modalidade presencial. Ademais, o 

CESAS está autorizado a oferecer e certificar Educação Profissional como Unidade 

Ofertante de Cursos de Formação Inicial e Continuada e Técnico, por meio do 

Programa PRONATEC. 
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No período de 2015 a 2018, em parceria com a Escola Técnica de Planaltina, o 

CESAS passou a ofertar Cursos Técnicos (MEDIOTEC), Programa Mulheres Mil, e de 

Formação Inicial e Continuada-FIC, como Unidade Remota daquela Unidade Escolar, 

por meio do PRONATEC.  

A partir do Segundo Semestre de 2018, o CESAS passou a fazer parte do 

cadastro do MEC pelo Sistema SISTEC, e se tornou Unidade Ofertante e Certificadora 

de Cursos Técnicos do Programa do Governo Federal Mediotec e de Cursos de 

Formação Inicial e Continuada-FIC, cujos Planos de Cursos já foram aprovados pela 

SEEDF. Esses Cursos também poderão ser realizados em Unidades Remotas a partir 

de formalização de parcerias com esta Unidade Escolar. No Anexo II – Documentação 

do CESAS para regulamentação de Unidade Escolar como Unidade Ofertante de 

Cursos Fic’s e MEDIOTEC-PRONATEC-  consta o registro destas informações. 

O CESAS também é executor de vários convênios assinados pela SEEDF, sendo 

parceiro de diversas instituições como SESC, SECONCI, APABB. Realiza parceria com 

Faculdades e Universidades, dentre elas: a Universidade de Brasília-UNB e ao Centro 

Universitário UDF, que por meio de Termo de Compromisso disponibilizam estudantes 

universitários para atuarem em ações complementares ao Currículo Básico na Unidade 

Escolar, que resultam em ações de atividades pedagógicas complementares ao 

currículo básico.  

Para o CESAS a educação não tem fronteiras, foi a única Unidade Escolar do DF 

com atendimento exclusivo à educação de jovens e adultos que ofereceu certificação, 

em 2011 para 1613 brasileiros paranaenses. Estes trabalhadores brasileiros fizeram 

parte do projeto de Educação do MEC em parceria com o Governo Japonês. 

O CESAS Certifica concluintes do Ensino Fundamental e Médio por meio de 

exames nacionais - ENCCEJA. 

As atividades pedagógicas complementares ao currículo básico acontecem na 

Escola, desde a sua criação, a partir do calendário da Secretaria de Educação, e em 

horários alternativos, durante a semana e aos sábados e domingos. A Escola, por meio 

de Projetos, realiza cursos diversos, tais como corte e costura; musicalidade; roda de 

constelação familiar; capoeira, pintura, entre outros. 
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No final do ano de 2017, o CESAS deu início ao processo de reestruturação da 

Unidade Escolar, de forma a garantir legalmente o seu credenciamento para ofertar a 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional, com a proposta de oferecer 

Cursos Técnicos, utilizando-se de recursos humanos efetivos da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, bem como bolsistas e contratados. Foi organizada reunião 

com as diversas áreas da Secretaria de Educação, no sentido de formalizar Grupo de 

Trabalho para discussão, construção e aprovação dessa proposta. A discussão e 

definição são objeto de ata, que foi submetida à Regional de Ensino do Plano Piloto, 

cujos trâmites desencadearam a criação do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria 

nº 346/2018, de 22 de outubro de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal 

de 22/10/2018. O Grupo de Trabalho composto pelas diversas áreas da SEEDF e 

representantes do CESAS, de acordo com o teor da referida Portaria, visa analisar e 

elaborar a proposta de alteração de tipologia e denominação do Centro de Educação 

de Jovens e Adultos Asa Sul-CESAS, acompanhar a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, dos planos de cursos de qualificação profissional e cursos técnicos de 

nível médio que irão compor a oferta inicial da Educação Profissional e da tramitação 

de todos os documentos necessários. 

No que diz respeito ao ensino propedêutico, os avanços das discussões ocorridas 

com os profissionais da Escola caminharam no sentido de organizar os tempos do 

estudante, visando contribuir para a sua formação e seus interesses, dentro da 

realidade de cada um e o contexto da sociedade brasileira.  

 Nessa perspectiva, considerando os avanços que o CESAS alcançou nos últimos 

anos, seja na Educação de Jovens e Adultos, na modalidade presencial, e também na 

experiência marcante que tem em Educação à Distância, como também, os trabalhos 

que vem realizando na Educação Profissional, a riqueza da demanda que recebe para 

desenvolver o trabalho com foco na economia criativa,  as já existentes  parcerias nas  

ações de cultura, esporte e lazer, e a excelência dos profissionais lotados na Escola 

que garantem a formação acadêmica e o preparo do estudante para o Ensino Superior, 

colocam a Unidade de Ensino em condições de se tornar Centro de Referência de 



 

20 

 

GDF / SE / CRE PP 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ASA SUL – CESAS 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Jovens e Adultos, exigindo portanto forma de oferta diferenciada para organização de 

cursos da EJA. 

Nessa perspectiva, foram realizadas diversas discussões dentro da Escola, que 

resultou no estudo mais aprofundado da EJA Combinada, consoante Resolução 

nº1/2012 do CEDF, Art. 33. 

E em consulta realizada no dia 11(onze) de abril de 2019, a Escola, em sua 

maioria representada, aprovou a forma de oferta EJA - Combinada e Articulada à 

Educação Profissional e Reagrupamento de Turmas.  

Com a aprovação pela Escola, e após aprovação pelas instâncias competentes, 

o CESAS organizará o funcionamento da seguinte forma: EJA Combinada (com parte 

presencial de 60% e não presencial de 40%); com a Educação Profissional 

(compreendida em oferta presencial de 80% e 20% à distância), ressaltando que na 

parte destinada aos 40% não presenciais da parte propedêutica poderá ser ofertada 

atividades de reagrupamento de turma, cabendo ao aluno fazer a opção.  
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“A Escola... 

...O diretor é gente, o coordenador é 

gente, o professor é gente, o estudante é gente, 

cada funcionário é gente... ” 

 

III – DIAGNÓSTICO 

No processo de reestruturação do Projeto Político Pedagógico do CESAS foi 

possível aplicar questionários para os vários segmentos da Unidade Escolar, por meio 

de plataforma específica, cuja responsabilidade de moderação, discussão, tabulação e 

dados e elaboração de relatório ficou a cargo do Grupo de Trabalho - GT01 - 

Apresentação, historicidade Unidade Escolar, diagnose, registro e consolidação do 

documento final. No Anexo I – Perfil do Diagnóstico do CESAS encontra-se o resultado 

do levantamento realizado por meio dos questionários e podem representar as 

informações que seguem, demonstrando o “Perfil do CESAS 2018” 

O CESAS – Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – oferece a 

Educação de Jovens e Adultos EJA nos três turnos, em todos os segmentos. 

O corpo discente é constituído de adolescentes, jovens, adultos, idosos. O 

CESAS é uma Escola totalmente inclusiva, com cerca de 20% do total de estudantes 

matriculados de pessoas com necessidades especiais. Há, nos últimos anos, o número 

crescente de matrículas de estudantes, jovem/adolescente, em sua maioria, foram 

reprovados várias vezes no ensino regular, com problemas de aprendizagem, ficando, 

assim, defasado com relação à idade/série e, consequentemente, desmotivado. 

Pelo público que vem crescendo nos últimos anos e matriculados na Unidade 

Escolar, aumentando o número de jovens na demanda da Unidade Escolar, percebe-

se que há um processo de exclusão desse jovem/adolescente da Unidade Escolar em 

que frequentavam e estavam retidos nas séries em que cursavam, causando problemas 

de caráter disciplinar, uso de drogas ou envolvimento com o tráfico de drogas, entre 

outras situações de risco. Como opção, as famílias são recomendadas a matriculá-los 

no CESAS, para concluir a Educação Básica.  
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Estes estudantes e seus responsáveis legais, geralmente desconhecem a 

modalidade EJA e suas especificidades, tais como: matrícula por disciplina; 

organização semestral; aproveitamento de estudos; turmas com adultos, idosos, 

adolescentes e pessoas com deficiência. 

Tais especificidades podem ser geradoras de grandes ganhos, como: a 

convivência com a diversidade em todos os seus aspectos; a aceleração do estudo, por 

meio do aproveitamento de estudos; a diminuição da sobrecarga de atividades, por 

meio da matrícula por disciplinas; o relacionamento Inter geracional.  

Todos esses aspectos podem ser geradores de grande desenvolvimento para o 

estudante. Ao mesmo tempo, todos eles trazem a exigência de um comportamento 

responsável imediato, por parte do estudante, uma vez que, nessa proposta, ele tem 

muitas facilidades para faltar às aulas, envolvendo-se em ações criminosas, muitas 

vezes em conjunto com adultos infratores. 

Para evitar tais problemas, várias ações são tomadas, principalmente para 

atender aos estudantes menores de idade, como: organização de reuniões com pais e 

responsáveis legais para acompanhamento da frequência e do rendimento escolar; 

instituição do requerimento de exposição de motivos que levaram os estudantes a 

abandonarem ou faltarem as aulas; criação do sistema de identificação biométrica para 

entrada na Unidade Escolar; cruzamento entre as informações oriundas desse sistema 

e aquelas encontradas nos diários de classe dos professores; promoção de ações 

voltadas para o diálogo e respeito às diferenças; oferecimento de cursos/atividades que 

contribuam para a inserção e promoção do estudante no mercado de trabalho. 

 Os estudantes matriculados neste Estabelecimento de Ensino são originários de 

todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal e entorno. Também se encontra 

com muita frequência, estudantes trabalhadores, com jornadas diversas de trabalho, e 

que estudam no período noturno. 

O CESAS conta com mais de 150 (cento e cinquenta) estudantes com 

necessidades especiais, regularmente matriculados nos três segmentos, nos três 

turnos. Esses estudantes são incluídos nas turmas regulares e, além disso, recebem 
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atendimento específico, nas salas de recursos, por professores especializados, de 

acordo com as suas necessidades.  

As salas de recursos multifuncionais estão de acordo com a legislação do MEC 

e contam com o apoio dos seguintes profissionais especializados nas áreas de: surdez, 

de visão; deficiência intelectual; deficiência múltipla; surdo/cegueira; transtorno global 

de desenvolvimento; transtornos funcionais e específicos; e dificuldades de 

aprendizagem.  

 Essas salas objetivam promover as condições de acesso, participação e 

aprendizagem do estudante com necessidade. Para assegurar as condições de 

continuidade de estudos nos demais níveis de ensino os profissionais envolvidos no 

atendimento das salas de recursos disponibilizam horários flexíveis de atendimento. 

A esse respeito, as novas Diretrizes Operacionais da EJA garantem ao estudante 

com necessidade especial o atendimento no mesmo turno de estudo, proporcionando 

a ele inserção educacional e social, a fim de que ele possa assumir o protagonismo de 

sua vida.  

A abordagem adotada pelos grupos DV e DI é de Sala de Recursos, isto é, os 

estudantes são incluídos nas atividades de sala de aula em conjunto com os demais 

estudantes e posteriormente recebem apoio dos profissionais especializados. O 

CESAS é a única Unidade Escolar na modalidade EJA, ofertada aos discentes surdos 

nos três turnos. 

A inclusão, como política educacional, vai além da matrícula e da garantia de 

socialização desses estudantes, pois demanda uma revisão de quebra de paradigmas, 

com atenção especial ao respeito às diferenças. Desta forma, de acordo com o Estatuto 

do Portador de Deficiência, Capítulo IV, Do Direito à Educação, Seção I, Disposições 

Gerais:  

 

Art. 36. A educação é direito fundamental da pessoa com deficiência e será 

prestada visando o desenvolvimento pessoal, a qualificação para o trabalho e o preparo 

para o exercício da cidadania. http://www.camara.gov.br/sileg/integras/432201.pdf 
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Art. 37. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de 

toda a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão escolar. 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/432201.pdf 

 Desta forma, o estudante com atendimento educacional especializado, poderá 

ser matriculado em todos os componentes curriculares ou em apenas alguns deles, de 

acordo com sua necessidade. Em ambos os casos, entretanto, para que os professores 

apoiem os processos de construção do conhecimento, são realizadas, quando 

necessário, adaptações curriculares.  

Também foi enfatizada nessas discussões o importante papel do CESAS no 

processo de inclusão dos estudantes, mas que deve existir reuniões periódicas entre 

as Coordenações por área, de forma que o planejamento pedagógico da Unidade 

Escolar facilite o envolvimento das pessoas com necessidades em todos os eventos, 

e que sejam priorizados recursos logísticos que facilitem o envolvimento desses 

estudantes em momentos comuns na Unidade Escolar. 

Sobre isso, a Equipe de profissionais da Sala de Recursos – Deficiência Visual 

pondera que a evasão do estudante DV no CESAS pode estar relacionada a 

obrigatoriedade da frequência, especialmente no 1º Segmento. O estudante com 

necessidade visual além de frequentar as aulas no turno em que está matriculado, 

também precisa frequentar a Sala de Recursos de Deficientes Visuais-SRDV), para ter 

uma complementação daquilo que ele não consegue alcançar em sala de aula com o 

professor regente. O atendimento na SRDV acontece no contra turno quando o 

estudante faz “grade cheia” no turno em que estuda, ou seja, caso tenha aulas todos 

os dias em todos os horários, o estudante DV precisa estar na SRDV uma ou duas 

vezes na semana (ter no mínimo 3 atendimentos hora/aula). Este estudante também 

frequenta o CEEDV (Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais - 612 Sul) para 

atendimentos específicos. Esta rotina é muito difícil para um estudante adulto que tem 

família e as vezes trabalho. Já nos 2º e 3º segmentos com a opção de não cursar todas 

as disciplinas é possível realizar o atendimento na SRDV no mesmo horário em que o 

estudante estuda. Nestes segmentos os atendimentos na SRDV acontecem nos 
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horários vagos, nas chamadas “janelas” do estudante. Com isso o estudante não 

precisa retornar ao CESAS no turno contrário. A evasão é menor nos 2º e 3° segmentos 

e quando acontece é geralmente por motivo de saúde, falta de independência na 

locomoção ou trabalho.  

Nas conclusões relacionadas aos indicativos de evasão escolar, sobretudo no 

segmento do trabalho com necessidades especiais, foi identificado por parte da equipe 

de trabalho das turmas bilíngues o fato de haver desmotivação por parte de estudantes 

surdos pela indisponibilidade de profissionais, em número suficiente, que sejam 

usuários da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), observando as disciplinas 

obrigatoriamente ofertadas. 

Essas informações são importantes de serem registradas e analisadas, porque 

a educação inclusiva no CESAS é marcada por histórias de sucesso, inclusive sendo 

ela a pioneira em Sala de Recursos de Deficiência Auditiva. É possível observar no dia 

a dia da Unidade Escolar a diversidade marcada pelas relações sociais de pessoas 

com deficiência, jovens, adultos, idosas e idosos, indígenas, estrangeiros. O CESAS é 

uma Unidade Escolar que oportuniza recomeços. O tempo e a prontidão do estudante 

são respeitados. 

Ainda sobre o perfil do estudante do CESAS, com base nos relatos e 

apresentações pela área do SOE, percebe-se o trabalho da Equipe Gestora viabiliza 

sobremaneira o diálogo contínuo com o estudante, e a partir dessas observações e 

conversas, são levados temas para discussão com a equipe de professores regentes, 

direção, e diversas áreas da Unidade Escolar, de forma que são realizados ajustes 

necessários para o bom funcionamento acadêmico. Mesmo assim, cabe registrar que 

o CESAS recebe estudantes de todos os níveis econômicas situações sociais, com 

antecedentes criminais, portando armas, com posturas ameaçadoras, moradores de 

rua, jovens em liberdade assistida, tráfico de drogas, dentre outras situações que nos 

colocam em evidente fragilidade No ambiente de trabalho, e que exigem ações 

estratégias para conter a violência e trabalho pedagógico que tornem efetivos o 

acolhimento dessas pessoas e o sucesso do processo de ensino e de aprendizagem. 
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Para isso, como ações efetivas na resolução de algumas dessas situações que 

envolvem problemas relacionados à violência e envolvimento de drogas, o CESAS 

trabalha diretamente com Instituições Acadêmicas de nível superior públicas e 

particulares, ONGs, Conselho Tutelar, Batalhão Escolar, Delegacia da mulher, DCA e 

demais órgãos governamentais e federais.  

 É importante destacar que, diante dessa demanda que o CESAS recebe, faz-se 

necessária a criação de novas Políticas Públicas para apoiar os estudantes de EJA com 

atendimento de apoio psicopedagógico e investir em espaço para o esporte, lazer e 

cultura dentro da Unidade Escolar, melhoria do lanche oferecido, flexibilidade de 

atendimento aos estudantes com transtornos de aprendizagem, mais oportunidades de 

participação em palestras sobre temas atuais e significativos para a sociedade, maior 

autonomia da direção na solução das questões administrativas e maior participação do 

corpo docente na vida escolar. 

Essas informações são importantes de serem registradas e analisadas, porque 

a educação inclusiva no CESAS é marcada por histórias de sucesso, inclusive sendo 

ela a pioneira em Sala de Recursos de Deficiência Auditiva. É possível observar no dia 

a dia da Unidade Escolar a diversidade marcada pelas relações sociais de pessoas 

com deficiência, jovens, adultos, idosas e idosos, indígenas, estrangeiros. O CESAS é 

uma Unidade Escolar que oportuniza recomeços. O tempo e a prontidão do estudante 

são respeitados. 

 O CESAS possui larga experiência em atendimento a um público com um perfil 

tão plural. Fundamental, portanto, considerar interesses e saberes desses estudantes 

para construirmos uma proposta pedagógica que atenda seu direito universal à: 

educação ao logo da vida; perspectiva de trabalho; aprendizagem significativa. Para 

além de suas competências primárias, é categorizada como Unidade Escolar 

certificadora dos exames nacionais: Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos - ENCCEJA e Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, sendo que o 

ENEM somente até 2016. 

Para isso, precisamos olhar para o estudante não somente como números, mas 

ofertando o ingresso e a permanência na Unidade Escolar com qualidade, sem 
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segregação, de maneira que se estabeleça um ambiente em que essa diversidade seja 

respeitada.  

 O CESAS, ainda, é pioneiro na EaD na SEEDF e também foi uma das primeiras 

Unidade Escolar na inserção dos estudantes com necessidades, diagnosticados ou 

não, na EJA. Além disso, atende pessoas cumprindo medidas socioeducativas, 

situação de risco, restrição de liberdade, comunidades indígenas, quilombolas, 

trabalhadores rurais e urbanos.  

Hoje o CESAS conta com 1803(um mil, oitocentos e três) estudantes 

matriculados, sendo mais de 800(oitocentos) com defasagem idade/série e oriundos 

das Unidades Escolares públicas do DF e entorno, e entre eles, 2(dois) venezuelanos, 

1(um) Sírio, 1(um) marroquino, 1(um) boliviano e 1(um) chileno. Desses, 47,1% 

(quarenta e sete vírgulas um por cento) são homens e 52,4%(cinquenta e dois vírgulas 

quatro por cento) mulheres. Em relação a seu auto identificação, 33,5% (trinta e três 

vírgulas e cinco por cento) se declararam pardos; e 57,6%(cinquenta e sete vírgulas 

seis por cento) tem filhos. E quando questionados sobre as expectativas de futuro 

59,5%(cinquenta e nove vírgulas cinco por cento), anseiam ingressar em curso 

superior.  

 O corpo de profissionais da Unidade Escolar é composto por 150(cento e 

cinquenta) servidores públicos, sendo 131(cento e trinta e um) professores, 5(cinco) 

orientadoras educacionais, 7(sete) assistentes de educação/apoio administrativo, e a 

Equipe Gestora, composta pelo Diretor e, Vice-Diretor, 3(três) supervisores 

pedagógicos e 1(um) supervisor administrativo e 1(uma) Secretária. E conta também 

conta com 1(um) monitor para sala de recurso, 28(vinte e oito) professores contratados 

em Regime Temporário e 27(vinte e sete) profissionais de serviços gerais terceirizados. 

Quanto à formação 44,3% possuem pós-graduação latu sensu e 17,5% mestrado.  

  O CESAS vem, desde o ano de 2015 incorporando a educação profissional à 

EJA como alternativa para o estudante que procura uma profissão técnica de boa 

qualidade e aos estudantes em situação de risco uma alternativa para a mudança de 

comportamento e oportunidade de melhoria social.  
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A Unidade Escolar integra o Programa Federal PRONATEC - Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e disponibiliza vagas para cursos 

de formação continuada (FIC) ou qualificação profissional – para quem tem desde 

Ensino Fundamental incompleto até Ensino Médio completo, e cursos técnicos 

subsequentes - para quem já concluiu o ensino médio, na modalidade presencial-

MEDIOTEC, também da integração da Unidade Escolar ao Programa Federal 

PRONATEC. 

Dentro desse trabalho implementado pelo CESAS no âmbito da Educação 

Profissional, já foram formados 408(quatrocentos) estudantes em 31(trinta e uma) 

turma de Cursos de Formação Continuada e Técnicos, cujas vagas no total de 914, 

foram disponibilizadas para toda Comunidade do CESAS. 

Os Cursos de Formação Inicial Continuada que o CESAS ofereceu neste 

período foram: agente de recepção e reservas em meios de hospedagem, Ilustrador, 

língua brasileira de sinais, massagista, operador de computar, recepcionista em 

serviços de saúde, auxiliar de cozinha, artista circense, cuidador de idoso, dublador, 

editor de vídeo, fotógrafo, marcenaria, técnico em artes circenses, enfermagem, teatro, 

cozinheiro, cuidador infantil, jardineiro; e os Cursos Técnicos foram: Técnico em 

Enfermagem, Técnico em Teatro, Técnico em Artes Circenses. 

Em parceria com a Unidade Escolar Técnica de Planaltina (que antes era 

denominada Unidade Escolar Pública de Saúde) e o Programa Federal do MEC 

Mulheres Mil, hoje a Unidade Escolar atende a 80(oitenta) mulheres em situação de 

risco na formação de técnicas de enfermagem.  

Atualmente o CESAS está com os seguintes Cursos Técnicos em andamento: 

Técnico em Eventos, Técnico em Teatro, Técnico em Artes Circenses. 

O CESAS também implementa Projetos e Oficinas durante o Semestre, que 

fazem parte das ações complementares ao Currículo Básico da Educação Pública e da 

Educação Profissional, por meio de parcerias e também com o trabalho do profissional 

da Secretaria de Educação do DF, quais sejam: a rádio TV CESAS, com professor 
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regente da própria Unidade Escolar; Corte Costura nos 3(três) turnos, Musicalidade 

dentro do Currículo Básico de Educação Artística e 1º Segmento, Roda de 

Musicalidade, Capoeira, rodas de terapia, Reflorestando o CESAS e Yoga. 

Dentro do Currículo Básico, a Unidade Escolar trabalha os temas transversais 

em Projeto executados dos 3(três) Segmentos Musicalidade, Comunicação e Mídia, 

Pintura, Meio Ambiente, Esporte e Lazer. 
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“A Escola... 

...E a escola será cada vez melhor na 

medida em que cada um se comporte como 

colega, amigo, irmão...” 

 

IV - FUNÇÃO SOCIAL  

 

 O estudo dos dados levantados durante o processo de discussão e 

reestruturação do Projeto Político Pedagógico do CESAS revela o perfil da comunidade 

atendida, trazendo à tona a diversidade da população que a Unidade Escolar acolhe.  

Localizada no coração da capital brasileira, o CESAS atende estudantes de 

todos os cantos do Distrito Federal. E por aqui passam e ficam a melhor da 

representatividade brasileira. Negros, brancos, pardos, amarelos, pessoas com 

necessidades especiais, senhoras, senhores, indígenas, jovens e adultos excluídos do 

processo de ensino e de aprendizagem do Brasil como um todo. Por aqui são atendidos: 

estrangeiros, estudantes quilombolas, pessoas na condição de liberdade assistida, e 

assim, é o espaço que, nas palavras de Paulo Freire, permite ao homem chegar a ser 

sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros 

homens, relações de reciprocidades, fazer a cultura e a história (2006, p. 45).  

 É nessa perspectiva e levando em consideração o modelo do currículo em 

movimento, formulado para atender à Educação de Jovens e Adultos, além do Plano 

Distrital de Educação (2015/2024), que o CESAS vem priorizando suas ações no 

sentido de adaptar as orientações e diretrizes à realidade existente neste segmento da 

educação, de forma que se busque compreender em sua estrutura curricular o contexto 

social que envolve esta modalidade de ensino. 

 O papel que o CESAS, como parte da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal,  exerce é de grande importância na sociedade do Distrito Federal, a 

partir do olhar diferenciado na sua comunidade, sobretudo as diferenças geracionais, 
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diversidade cultural, social e econômica da comunidade da Unidade Escolar, além da 

trajetória e história de vida de cada estudante, e assim a Instituição busca aplicar o seu 

currículo, observando a sua real necessidade, para que ele percorra caminhos de 

aprendizagens de forma variada e revezada.  

 Dentro de sua proposta de integração do conhecimento acadêmico com o mundo 

do trabalho CESAS  vem desenvolvendo um esforço continuado por meio do Projeto 

Talentos CESAS a construção de estruturas pedagógicas que proporcionem a seu 

estudante, ex-estudante e comunidade socialmente envolvida a orientação, formação 

e acompanhamento voltados para inserção produtiva.  

Na perspectiva da transversalidade, da economia criativa e no trabalho 

interdisciplinar, e na educação profissional, a Unidade Escolar vem apoiando os 

estudantes no encaminhamento para estágios e abre espaços e oficinas de 

musicalidade, corte e costura, pintura, mídia e comunicação, atividades esportivas, 

meditação, afirmando seu papel como Unidade Escolar de fazeres múltiplos e produção 

do conhecimento. 

Considerando a relevante função social do CESAS e na perspectiva da 

organização da EJA Combinada à Educação Profissional e às Atividades Pedagógicas 

Complementares, que foi aderida por sua Comunidade, caminha a Escola para o 

cumprimento de sua missão, trabalhando continuamente para alcançar suas metas com 

esforço e garantir qualidade no atendimento de suas demandas. 

 

1. MISSÃO DO CESAS 

 

Ser um Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Profissional para Política de Estado de Educação, atuando de forma proativa, com foco 

na criação de condições objetivas e diversificadas de recrutamento e permanência na 

escola de pessoas fora do sistema regular de ensino, visando a promoção de elevação 

de escolaridade e educação profissional como instrumento de seu desenvolvimento 

social e produtivo. 
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“A Escola... 

...Nada de ilha cercada de gente por todos os 

lados...” 

.  

V – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CESAS. 

 

1) A Educação de Jovens e Adultos  

 

A preocupação com a escolarização de jovens e adultos no Brasil remonta ao 

início do século XX. Contudo, é a partir do movimento de renovação brasileira nos anos 

1930, especificamente com o Manifesto dos Pioneiros de 1932, que essa preocupação 

se transforma em uma proposta sistemática e organizada.  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é considerada uma modalidade da 

educação básica brasileira, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Brasileira (LDB), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos artigos 37 e 38. Destina-

se à escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas, da classe trabalhadora, com 

ou sem inserção no mundo do trabalho. Situam-se entre os seus objetivos a promoção 

da escolarização de pessoas jovens e adultas que tiveram o seu percurso escolar 

interrompido. (LDB, 1996)  

Em 1945, Lourenço Filho, um dos expoentes do Manifesto dos Pioneiros de 1932, 

em palestra no Rio de Janeiro, descreveu as funções desempenhadas pela educação 

de adultos:  

Supletiva, visando suprir ou remediar deficiências da organização escolar no 

combate ao analfabetismo; b) profissional, para reajustar o homem às novas 

condições de trabalho; c) cívica e social, quando se dirige ao imigrante, 

adolescente ou adulto, para lhe facilitar a adaptação ao novo país, e também 

ao migrante, uma vez que alta porcentagem da população apresenta-se em 

grupos “marginais”, desconhecedores de direitos e deveres cívicos; d) de 

difusão cultural, pois as exigências de completo programa de educação popular 

reclamam instrumentos comumente utilizados sob a denominação de 

“educação extraescolar” (LOURENÇO FILHO, 2000, p.118).  
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A EJA, para o referido autor, flagra-se como um problema social, uma disfunção 

escolar, pois, se o sistema escolar lograsse êxito desde a infância, não haveria 

necessidade de uma educação ou reeducação presente em todas as idades. Todavia 

afirma, sem citar especificamente, que mesmo em países com organização mais sólida 

do que a brasileira, há dispersão, mobilidade e resistência às obrigações escolares, 

além das dificuldades de aprendizagem e a inadequação dos estabelecimentos. Tantas 

variações contemporâneas fazem com que o processo escolar não baste como recurso 

normal de educação intencional (LOURENÇO FILHO, 2000).  

O teórico discute o “termo educação de adultos” e conclui que a contradição dessa 

expressão é mais aparente do que real, porque em quaisquer momentos da vida 

poderão ser recuperados valores sociais pela oferta de novas oportunidades. Ele 

considera educação de adultos, resumidamente, obra de organização social e de 

democracia.  

Segundo Oliveira (2007), a EJA não se refere, exclusivamente, à faixa etária, 

porém a uma especificidade cultural, a qual torna claro que não se refere ao adulto que 

se qualifica em cursos de aperfeiçoamento ou ao jovem universitário, mas sim ao adulto 

migrante oriundo de áreas empobrecidas. Esse público descende de trabalhadores não 

qualificados ou analfabetos, pessoas com pouca escolaridade ou sem passagem pela 

escola e ocupantes de trabalhos não qualificados. Provavelmente tiveram experiência 

em trabalho rural na infância e/ou na adolescência, por isso retornam tardiamente à 

escola para frequentar por pouco tempo. O mesmo perfil de exclusão aplica-se ao 

jovem, porém com mais chances de permanência na escola e de conclusão da 

educação básica. Ambos, situados em seu lugar social, reúnem três condições: a de 

não-criança, a de excluídos da escola e a de membros de determinados grupos 

culturais. 

Nesse contexto, a referida autora conclui que a escola para a EJA é espaço  de 

conflito de culturas, às vezes com efeito de “domesticação” para os elementos dos 

‘grupos menos escolarizados, que tende a conformá-los quanto à dominação do padrão 
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intelectual, porém sem deixar de ser local de geração de singularidades (OLIVEIRA, 

2007).  

Conforme Haddad e Di Pierro (2007), a EJA constitui-se em um conjunto de 

processos e práticas formais ou não que se relacionam com o conhecimento básico. 

Mas, também com competências profissionais ou habilidades socioculturais dentro e 

fora da escola, atualmente somada às novas tecnologias. Assim, dentro dessa 

pluralidade, a EJA estende-se à vida social.  

A EJA, antes mesmo de ser propriamente definida pela LDB, direcionava-se aos 

trabalhadores, seu público característico. Considera-se assim, em seu contexto 

histórico, que a educação dos trabalhadores se inicia no Brasil desde a chegada da 

Família Real em 1808, ou anteriormente com os jesuítas, que ministravam a educação 

das funções de ofício aos índios e aos negros escravos (MÜLLER, 2010).  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) pretende garantir o direito à Educação 
a todas as pessoas.  Esse princípio é definido na Constituição Federal de 
1988(CF/88), cujos artigos 205, 206, 208 e 213 esclarecem que a educação, 
além de ser um direito, precisa ser ministrada com igualdade de condições para 
o acesso e permanência das pessoas na escola. A EJA tem caráter inclusivo e 
financiamento do Estado. (BRASIL, 1988).  

 

A legislação disposta do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a EJA, 

baseada na CF/88 e na LDB, é a Resolução número 3, de 15 de junho de 2010, que 

dispõe sobre suas diretrizes operacionais, estabelecendo orientações sobre a 

modalidade EJA presencial e a distância, a duração dos cursos, a idade mínima de 

ingresso para cursos e exames. Esses critérios têm por finalidade nortear os sistemas 

educacionais (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010).  

Baseada na LDB e nas resoluções do CNE, o Conselho de Educação do DF 

(CEDF) estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, por meio da 

Resolução nº 1/2012, enquadrando a EJA nos artigos 29 a 37. O CEDF reproduz as 

regras em que se baseia, porém avança no artigo 33, parágrafo único, aqui transcrito:  

Os cursos de educação de jovens e adultos - EJA a que se refere o caput 

devem adotar currículos flexíveis e diferenciados, formas de avaliação e de 
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frequência adequadas à realidade dos jovens e adultos e garantir matrícula em 

qualquer época do ano, assegurando o direito de todos à educação 

(CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 2009, p.10).  

 

Inspirado nesse parágrafo da Resolução do CEDF e em meio ao ajustamento pelo 

qual passavam todas as etapas e modalidades da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), cujos currículos estavam sendo 

reformulados, a Subsecretaria de Educação Básica (Subeb) delegou à Coordenação 

de Educação de Jovens e Adultos (CEJAd) a incumbência de apresentar uma nova 

reorganização da EJA no DF, o que resultou no caderno de EJA do Currículo em 

Movimento.  

A SEDF formata a EJA em três segmentos. Inicia-se com a alfabetização de 

jovens e adultos, como primeira fase do 1º Segmento, correspondente aos anos iniciais 

do ensino fundamental; o 2º Segmento refere-se aos anos finais do ensino fundamental, 

e o 3º Segmento equivale ao ensino médio. Essa organização será utilizada neste 

projeto e é baseada em leis que consolidaram o direito de educação para todos.  

O Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Mota (PPP Carlos Mota) da SEDF 

preconiza o direito ao acesso à escola, destacando que o seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento visa ao êxito, à permanência e à adequação escolar 

a fim de gerar oportunidades de aquisição ao conhecimento de todos os estudantes. 

Sobre a EJA afirma 

No que tange à Educação de Jovens e Adultos (EJA), há um expressivo 

número de pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas. Revela-se, 

portanto, a necessidade de adoção de uma política pública contínua, planejada 

e sistemática a fim de que se possa declarar o Distrito Federal território 

alfabetizado e assegurar o Direito à Educação ao Longo da Vida. 

  

O contexto legal do PPP Carlos Mota absorve a Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 

2012, que dispõe sobre o sistema de ensino do DF. Estabelece também a gestão 

democrática, garante eleições diretas para diretores e dá outras providências.  

Ainda em relação ao PPP Carlos Mota, no item referente à EJA, é descrita a 

modalidade em sua diversidade dentro do espírito de uma educação contínua, ao longo 
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da vida. Sem deixar de ressaltar que a modalidade é fruto de interrupções no processo 

escolar devido a fatores sociais ou econômicos: são motivadas pelo fracasso escolar e 

contingências concernentes a fatores étnicos, sexual, de gênero e de pessoas com 

deficiência. Esse conceito amplia a visão da EJA para além da educação básica, mas 

como um direito universal de aprender ao longo da vida, por isso não se admite a EJA 

somente como uma redução do tempo escolar, de forma a se aligeirar os conteúdos, 

mas como um reconhecimento dos saberes de seus sujeitos na “formação de um ser 

crítico, político, intelectual e criativo” (PPP Carlos Mota, 2013, p.84).  

O documento refere-se ao sujeito da EJA possuindo perfis plurais, marcados pela 

diversidade geracional e de predominância afrodescendente, incluindo as pessoas em 

cumprimento de medida socioeducativa (liberdade assistida ou internação) ou com 

restrição de liberdade (sistema prisional); com deficiência, diagnosticados ou não; 

quilombolas, indígenas; população em situação de rua; integrantes de movimentos 

sociais e populares; trabalhadores da cidade e do campo. 

Esclarece que a SEDF oferta a EJA majoritariamente no noturno, em cursos 

presenciais e a distância, em regime semestral em que a idade mínima para ingresso 

na modalidade EJA é de 15 anos completos para o ensino fundamental (1º e 2º 

segmentos), para aqueles que iniciam na alfabetização essa é a primeira etapa do 1º 

segmento da EJA. Para o ensino médio a idade mínima é de 18 anos completos (3º 

segmento). 

Finaliza-se o item, colocando como desafio a ampliação da oferta da modalidade 

em diferentes formatos: presencial, semipresencial e a distância. Ressaltando a 

importância da relação com o mundo do trabalho (atividade humana de produção social 

da vida) que deve integrar o processo educativo na modalidade por meio de uma 

educação emancipadora. Para essa finalidade apresentam-se várias ações planejadas, 

destacando-se: 

1. Certificar os concluintes da educação de jovens e adultos por meio de 

avaliações de larga escala.  

2. Ampliar a oferta de educação de jovens e adultos a distância. 

3. Fomentar, em articulação com a Coordenação de Educação Profissional, o 

Programa de Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio na Modalidade 
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da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), o qual proporciona um novo 

sentido de Educação vinculada ao trabalho na vida dos estudantes de EJA. 

 

A fim de cumprir com ações estabelecidas pelo PPP Carlos Mota, foram 

elaboradas coletivamente As Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 

2014/2017, cujos objetivos são: 

1.Promover o processo educativo escolar de pessoas jovens, adultas e idosas 

da classe trabalhadora, que não tiveram acesso a ele ou o interromperam. • 2. 

Orientar a constituição de práticas educativas que atendam às especificidades 

e à diversidade dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, a fim de dialogar 

com seus saberes, culturas, projetos de vida em articulação com o mundo do 

trabalho, e desta sociedade, com sua cultura e as tecnologias. 

3.Assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e a conclusão do 

processo educativo escolar em um formato adequado ao perfil das pessoas 

jovens, adultas e idosas da classe trabalhadora, como sujeitos de saberes. 

4. Orientar os projetos político-pedagógicos das unidades escolares ofertantes 

da Educação de Jovens e Adultos. 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oferta a Educação de 

Jovens e Adultos, em regime semestral, sendo: Educação de Jovens e Adultos em 

curso presencial; Educação de Jovens e Adultos na modalidade Educação a Distância 

(EJA/EaD) e Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, em 

cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) ou de Formação Técnica de Nível Médio, 

cujos conteúdos transversais constam no “Currículo em Movimento” caderno EJA, com 

variações de acordo com o tipo de oferta.  

 

A Educação de Jovens e Adultos Combinada 

 

As Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos (2014/2017), no 

item 3 – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS, apresenta as várias ofertas, em regime semestral, da EJA de 

modo a escola organizar-se a oferecer possibilidades de acesso, permanência e 

conclusão para que todas as pessoas busquem iniciar ou dar continuidade ao seu 

processo educativo escolar.  

O CESAS organizará sua oferta curricular na forma de Educação de Jovens e 

Adultos Combinada adequada à Educação Profissional e Atividades Pedagógicas 
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Complementares. A EJA Combinada a que o CESAS aderiu, mediante aprovação de 

maioria, está pautada na Resolução Nº 1/2012 do CEDF, Art. 33, Parágrafo Único in 

verbis: 

“Os cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a que se refere o 

caput devem adotar currículos flexíveis e diferenciados, formas de avaliação e 

de frequência adequada à realidade dos jovens e adultos e garantir matrícula 

em qualquer época do ano, assegurando o direito de todos à educação”  

 

Como se apresenta nas Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e 

Adultos (2014/2017), a EJA Combinada é uma proposta diferenciada para a 

organização curricular da Educação de Jovens e Adultos em curso presencial para os 

2º e 3º Segmentos, a fim de ampliar a oferta e melhor atender a perfis específicos de 

estudantes, tais como, trabalhadores do campo, trabalhadores plantonistas, sazonais, 

temporários, pessoas em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade, 

dentre outros.  

Esclarece ainda nas   Diretrizes Operacionais da EJA, que a Educação de 

Jovens e Adultos Combinada tem como base o cumprimento da carga horária mínima 

estabelecida para cada Segmento/Etapa de forma direta (presencial) e indireta. 

Deverá ser uma das alternativas de oferta para a escolarização das pessoas jovens, 

adultas e idosas e não somente a única opção na Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. 

E finalmente, são apresentados os critérios de organização nas DIRETRIZES 

OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2014/2017 para a oferta da 

Educação de Jovens e Adultos Combinada, a saber: 

 1) A carga horária de duração da Educação de Jovens e Adultos Combinada 

será a mesma estabelecida em curso presencial e deverá ser distribuída da 

seguinte forma: 1.1) Carga horária direta: no mínimo, 30% (trinta por cento) 

com o professor, para mediação presencial dos conhecimentos, conteúdos e 

experiências significativas. 1.2) Carga horária indireta: de, no máximo, 70% 

(setenta por cento) da carga horária exigida para o curso, para execução de 

atividades pedagógicas complementares, por exemplo, material didático 

impresso e/ou material midiático, em espaços físicos e/ou virtuais, mediadas 

pelo professor regente do componente curricular. O professor regente deverá 
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disponibilizar semanalmente horários para atendimento individualizado em 

plantões para atender as dificuldades apresentadas pelos estudantes e ampliar 

as aprendizagens pouco evidenciadas.  

2) O professor deverá se incumbir de orientar o processo de aprendizagem do 

estudante, disponibilizar previamente os conteúdos do semestre, orientar a 

organização de um cronograma de estudo, inclusive com a confecção de 

material impresso ou virtual.  

3) O professor deverá elencar conteúdos e atividades para os momentos 

presenciais que desencadearão demais aprendizagens.  

4)  No cumprimento da carga horária indireta, poderão ser utilizados materiais 

impressos, em mídias, atividades em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

e outros.  

. 

Outro aspecto relevante dessas Diretrizes é o detalhamento no documento sobre 

as organizações alternativas à tradicional, em que é possível fazer uma parte não-

presencial ou compensar ausências com atividades extraclasses. À respeito das 

ausências, problema comum nesta modalidade, as justificativas das faltas, após 

atingido o limite legal (25 por cento de ausências) pode ser feita pela utilização do 

AJUS, documento em que o estudante pode justificar devidamente suas faltas, por meio 

da apresentação de documentos extraordinários, como cartas de patrões ou e-mail do 

DFtrans, documentos que extrapolam o atestado médico e que incluem outras 

especificidades da vida adulta de trabalhadores estudantes, em que lhes é permitido 

justificar ausências devido ao trabalho, ao acompanhamento de doentes, de familiares 

e até mesmo de impossibilidades de frequência resultantes de problemas de transporte. 

Além disso, o documento esclarece pontos sobre o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação de Jovens e Adultos; as dúvidas sobre os procedimentos 

de avaliação e registro; progressão continuada; classificação; incluindo aproveitamento 

de estudos; adaptação de estudos e registro das aprendizagens. 
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2) Teorias da aprendizagem – breve aproximação histórica 

 

O trabalho do professor está vinculado a uma ou mais correntes teóricas da 

aprendizagem. Com efeito, não se pode afirmar existir apenas uma concepção de ensino e de 

aprendizagem na unidade de escolar, na medida em que ela ocorre, em regra, nas salas de 

aulas e nos espaços destinados à prática pedagógica, nos quais os professores assumem a 

condução dos trabalhos.  

Cabe ao projeto político-pedagógico da escola expressar aquelas nela existentes e 

apontar para a que sintetiza a busca do “a de vir”, representado pelo desejo de um fazer 

pedagógico que entenda o homem como elemento e fruto de sua cultura, compreendendo que 

o processo de ensino de adultos difere daquele existente para crianças, pois se parte do 

princípio de não haver analfabetismo oral e o adulto possuir universo de experiência mais 

amplo, a partir do qual tudo se inicia.  

 

A existência de uma corrente teórica não indica a necessária superação ou desuso de 

outra. Em verdade, ao tratar de assumir conceitualmente determinada linha de pensamento, 

não se nega a coexistência de outras perspectivas, ao contrário, assume-se a convivência de 

distintas linhas de pensamento na escola, ainda que se tenha maior incidência e prática de 

uma corrente específica. 

Este fato se constitui na riqueza e na pluralidade existente no CESAS e é resultado da 

necessidade de resposta dos docentes ao complexo mundo da aprendizagem e à diversidade 

existente na escola. É importante registra-las porquanto serão fundamento para discussões, 

encaminhamentos e acompanhamentos do trabalho escolar e, sobretudo, demonstrar a 

coerência (ou não) entre o discurso e a prática pedagógica.  

A necessidade da aprendizagem se estendeu a todos os setores da sociedade. A 

diversidade e velocidade com que os dados são transmitidos requerem habilidade para o 

acesso, aprendizagem e manejo destes. Nesta linha, há que se admitir a democratização dos 

saberes na sociedade contemporânea.  
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Se no passado o domínio do conhecimento estava vinculado a determinados 

segmentos, como, por exemplo, a igreja ou a burguesia, hoje é indiscutível sua 

democratização. Contudo, isso não significa que todos tenham acesso ao ensino e à 

aprendizagem e sim que as exigências da contemporaneidade fazem surgir novas demandas 

durante seu processo. O fato é que estamos em uma sociedade da informação e da 

aprendizagem e a existência de uma só teoria não faria frente a esta diversidade e 

complexidade existentes.  (POZO, 2006, pág. 39-44). 

 Historicamente, o tema aprendizagem está diretamente relacionado com a preocupação 

com o conhecimento. Ainda que com pouca ênfase, mesmo Platão fez abordagem quanto à 

sua noção de aprendizagem ao introduzir o conceito de conhecimento, por meio do mito da 

caverna.  Para ele, o conhecimento era reflexo das ideias inatas, que, por sua vez, 

representavam o racionalismo humano. Desta maneira, concebia que, ao usar a razão, o 

homem descobria ou revelava seus conhecimentos inatos, os quais já estão com ele desde 

seu nascimento.  

 

 Para muitos, este seria o princípio do racionalismo. Cria-se que todo o conhecimento 

era anterior à existência e ocorria mediante estruturas racionais formadas com anterioridade 

no indivíduo. Esta corrente se fundamenta no conceito de estruturas mentais, em oposição ao 

atomismo behaviorista. Ainda que Platão seja mencionado como uma das primeiras referências 

racionalistas, o grande precursor da corrente foi Descartes, o qual sugeria que a força da razão 

agia como elemento distintivo entre homens e animais.  

 Já Aristóteles associava o homem a uma tábua rasa. Para ele, recebemos informações 

e estas são acumuladas a partir de associações com o mundo exterior. Assim, seria a exigência 

sensorial aquela a permitir a formação de ideias associativas proporcionadas pelos sentidos. 

Assim, o conhecimento não era mais do que uma cópia da realidade. Tratavam-se de digitais 

das sensações refletidas na tábua rasa.  

 Para empiristas, a aprendizagem estava vinculada às repetições cíclicas e às ações a 

partir de um âmbito externo ao interno. Esta relação estímulo-resposta e a regularidade das 

ações por meio dos experimentos eram as bases para a formação do conhecimento. A 
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capacidade de recuperação da informação frente situações similares dirá se ocorreu ou não o 

processo de ensino e de aprendizagem.  

 Os defensores do condutivismo1 absorveram reformulações de alguns princípios do 

associativismo introduzidas por Lock e Hume. Baseados nestes princípios, elaboraram o 

conceito de aprendizagem que foi e ainda é sustentado por muitos ao longo da história. Um 

deles, Skinner, introduziu a ideia de que o reforço levaria à aprendizagem. Outros, como Leahy 

e Harris, citados por Pozo (2006), formularam a teoria da cópia, segundo a qual o conhecimento 

aprendido não é outra coisa senão uma cópia da estrutura real do mundo. Portanto, o ensino 

se basearia em apresentar a realidade de maneira adequada para que esta possa ser copiada 

pelo aluno.  

 

 Um dos grandes equívocos da teoria seria conceber que as pessoas têm a 

mesma impressão a partir de um objeto específico. Em realidade, estes indivíduos têm a 

impressão ou leitura do objeto a partir de seu ponto de vista, considerando todas as 

experiências que acumularam historicamente, juntamente com seus processos interiores.  

Para POZO (2006, pág. 58), o complexo mundo social e cultural só pode ser 

compreendido mediante um sistema de aprendizagem dotado de diversos processos, com 

metas e fins distintos. Por isso, a aparição de novas concepções se tornou necessário, natural 

e consequência de estudos no campo da educação e da psicologia, destacando-se as 

investigações no campo da aprendizagem como forma de responder às demandas crescentes 

do mundo complexo e a tornar mais efetivo o ensino.  

 No final do século XIX e início do século XX ocorreram diversas alterações desde o 

ponto de vista da organização do trabalho. A revolução industrial e o modo de produção 

passam a exercer grande influência no modelo educacional, dando-lhe um caráter 

predominantemente técnico e centrado na economia. A planificação educacional passou a 

estabelecer objetivos que pudessem ser medidos com precisão, baseados no modelo proposto 

com Taylor, em 1949. (DAVID, 2007, pág. 42). 

                                                           

1 Associação entre estímulo e resposta – Pozo (2006) 
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Frente às novas exigências, teóricos passaram a ter maior interesse pelo ensino e a 

aprendizagem, assim como a organização do trabalho escolar se torna de interesse de 

diferentes setores da sociedade e recebe grande influência da teoria do comportamento, 

também chamada de teoria behaviorista. Tendo a Watson e Pavlov como precursores, a teoria 

se materializa por meio dos estudos desenvolvidos por eles acerca do comportamento em 

ambientes controlados dentro de laboratórios. Estes estudos, além de contribuírem para o 

reconhecimento da psicologia como ciência, permitiram medir, observar e reproduzir os 

resultados obtidos. (DAVID, 2007, pág. 31 – 33).  

 A partir dos conceitos desenvolvidos pela teoria behaviorista, Skinner propôs utilizá-los 

na educação, considerando a mudança de comportamento de alunos por meio do 

condicionamento. Para ele, a maneira de controlar os processos de ensino e de aprendizagem 

está relacionada à maneira de condicionar os comportamentos operantes dos alunos, ou seja: 

a maneira de condicionar os comportamentos voluntários em diferentes situações de vida 

humana.  

Neste sentido, por extensão, Skinner indicou que as ações humanas dependeriam das 

consequências das mesmas. Segundo seus estudos, o condicionamento é a maneira de 

realizar a aprendizagem, por meio de generalizações ou discriminações. A capacidade de 

generalizar permitiria ao sujeito responder de forma parecida a situações semelhantes e a 

capacidade de discriminar permitiria a este sujeito dar respostas alternativas a diferentes 

estímulos (POZO, 2006, pág. 57).  

 De acordo com esta visão, a organização curricular deveria primar por padrões de 

comportamento e os conteúdos seriam transmitidos como forma de desenvolver habilidades. 

O papel da educação seria, portanto, auxiliar na conquista do domínio humano sobre as ações 

e processos do meio ambiente, permitindo ao homem examinar o processo evolutivo do meio 

e atuar sobre ele. Desta forma, as situações escolares poderiam ser definidas com 

antecipação. A base do conhecimento estaria então centrada na experiência planejada. 

 O propósito da educação seria o de moldar o indivíduo para que este se estruturasse 

às contingências do meio, podendo assim atuar sobre elas. A aprendizagem se daria de forma 

paulatina e contínua, correspondendo aos docentes trabalhar elementos de reforços para o 

alcance de respostas esperadas. Assim, a organização do ensino se daria a partir do mais 

simples ao mais complexo, permitindo o controle do processo e evitando erros de alunos.  
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 Como mencionado, para os racionalistas o conhecimento se originava a partir do 

indivíduo, por meio de suas estruturas inatas e o processo de aprender era o ato de revelar o 

que sempre se teve. Já o empirismo e suas concepções derivadas advogavam a ideia de que 

o conhecimento refletia o ambiente, ou seja: a partir das experiências se forma o conhecimento. 

Já em história recente, e talvez um ponto de equilíbrio entre uma e outra teoria, surge o 

construtivismo.  

Esta nova corrente se apoia nos princípios da reestruturação. Não obstante haver 

surgido no século XX e tido como seus grandes precursores Jean Piaget2  e Lev Vygotsky3, 

para muitos, a inspiração construtivista se deu com Kant e sua reflexão sobre a priori. Para ele, 

as noções de tempo, espaço e causalidade, entre outras, não se extraem da realidade e sim o 

sujeito transcendental as crias e as impõe para explicar a realidade.  

 

O construtivismo se revela de maneira dinâmica cada vez que os estímulos externos 

interatuam com as experiências do sujeito. Esta afirmação pode levar ao entendimento de que 

seus conceitos estão próximos ao empirismo. No entanto, é importante recordar que para os 

empiristas não havia nada dentro do indivíduo, já que este seria uma tábua rasa, destoando 

dos construtivistas os quais se fundamentam na existência de experiências anteriores.  

Conforme POZO (2006), o mais importante na concepção da aprendizagem 

construtivista é: la naturaleza de los procesos mediante los que esos conocimientos previos 

cambian, la acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva información4, ou 

sejam: os processos internos. (Pozo, 2006, pág. 62-63). 

                                                           

2 Psicólogo suíço, nascido em Genebra em 9 de agosto de 1896 e falecido em 16 de setembro de 1986. 

Dedicou-se à psicologia, epistemologia e educação.   

3  Não obstante ser graduado em direito, foi na psicologia que se tornou conhecido. Filho de uma 

próspera família judia, nasceu em 17 de novembro de 1896 e faleceu de tuberculose em 11 de junho de 

1934.    

4 Tradução livre: a natureza dos processos mediante os que esses conhecimentos prévios alteram, a 

acomodação das estruturas de conhecimento a nova informação. 
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Como indicado, o construtivismo percebe a aprendizagem como um processo contínuo 

e dinâmico de construção e de reconstrução, diferenciando-se assim do racionalismo e do 

empirismo. Para os construtivistas, os processos psicológicos são trabalhados com base na 

reorganização dos conceitos anteriores, mediante o contexto sócio-histórico-econômico-

cultural. Não se trata de repetir o aprendido e sim de receber e processar a informação.  

Para eles, o docente é um mediador que atua por meio de desafios, enigmas e 

provocações com o objetivo de despertar o desejo de aprender do aluno, aguçando sua 

verbalização e mecanismos mentais. MEIREU (2002, pág. 98), afirma que hay que aferrarse al 

deseo existente, aunque sea superficial, para abrir nuevos horizontes, y hacer nacer por 

“superposición” nuevos deseos, más conformes con un proyecto cultura5.  

 Ainda com POZO (2006, pág. 60), o construtivismo deu origem a quatro subcategorias: 

a Gestalt, a teoria cognitiva de Piaget, a teoria sócio-histórica-crítica de Vygotsky e a psicologia 

da instrução atual.  

 

 Para efeito da fundamentação do PPP do CESAS e de forma não exaustiva, somente 

as três primeiras subcategorias serão tratadas a seguir, por se entender que elas, em conjunto 

com as teorias racionalistas e empiristas, permitem identificar os conceitos existentes por trás 

das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Perspectiva da Gestalt 

 A Gestalt surge à medida em que se aprofunda a crise do associacionismo. Enquanto 

nos Estados Unidos Watson formulava seu manifesto do condutivismo, na Alemanha, 

Wertheimer publicava um artigo sobre a percepção do movimento aparente.  

                                                           

5 Tradução livre: há que se agarrar ao desejo existente, ainda que seja superficial, para abrir novos 

horizontes e fazer nascer, por superposição, novos desejos em melhor conformidade com um projeto 

de cultura.  
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As ideias da Gestalt se opõe aos princípios do associacionismo. Ao tempo em que os 

sujeitos do condutismo aprendem de modo associativo, os da Gestalt o fazem por insight. 

(POZO, 1994, págs 170 - 173).  

Esta corrente é representada sobretudo pelos alemães Wertheimer, Kofka, Köhler e 

Lewin (VYGOTSKY, 2000). Para eles, a atividade e o comportamento do sujeito são 

determinados de acordo com o modo pelo qual se vê e se compreende a estrutura dos 

elementos da situação problema. Para Kofka, a percepção e o pensamento não podem ser 

reduzidos a um acumulo de sensações ou associações individuais e sim são determinados 

pela estrutura global. Nesta linha, Wertheimer se apropria da história da ciência como área de 

estudo da psicologia do pensamento e da aprendizagem. Para ele, cada um dos mecanismos 

da aprendizagem associativa corresponde a um mecanismo alternativo nas concepções 

gestálticas (POZO, 1994, pág. 174). 

 A perspectiva gestáltica defende o caráter inato das leis da percepção e da organização 

do conhecimento. O pensamento se encontra mediado por estruturas de conceitos de natureza 

e origens muito diferentes. A tomada de consciência ou insight tem dimensões distintas em um 

e outro caso. Por sua vez, a tomada de consciência conceitual requer uma reflexão a respeito 

do próprio pensamento que, necessariamente, não está presente no insight perceptivo.  O 

sujeito somente pode tomar consciência de algo que já está presente nele, ainda que se 

desconheçam as etapas precedentes. A este respeito, POZO (1994, pág.  174) afirma que: La 

comprensión de un problema está ligada a una toma de conciencia de sus rasgos estructurales. 

Una nueva estructura surge cuando se logra desequilibrar la estructura anterior6. 

 Na Gestalt, o ensino é centrado no aluno e o professor tem como função prestar-lhe 

assistência de forma a não transmitir o conhecimento. O docente deve ser um facilitador da 

aprendizagem, a qual consiste em compreensão, aceitação e confiança em relação ao aluno. 

Deve aceitá-lo como é. Sua intervenção deverá ser a mínima possível, criando um clima 

favorável à aprendizagem. O conteúdo não deve ser repassado, uma vez que ele é adquirido 

pelo aluno por meio de seu próprio despertar.  

                                                           

6 Tradução: A compreensão de um problema está ligada à uma tomada de consciência de seus traços 

estruturais. Uma nova estrutura surge quando se logra desequilibrar a estrutura anterior.  
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   Se um lado a teoria teve o mérito de introduzir conceitos de reestruturação e permitir 

com que outros investigadores utilizassem estes princípios para futuras investigações 

relacionadas à aprendizagem cognitiva; por outro, foi criticada por sua incapacidade de 

responder a questionamentos acerca da influência da experiência anterior na resolução de 

problemas. (POZO, 1994, pág. 174).  

 O conceito de reestruturação introduzido pela Gestalt criou as bases do princípio do 

equilíbrio de Piaget, que, em última instância, é o centro da teoria piagetiana.  

– A teoria de Piaget 

A partir da segunda metade do século XX, Piaget começou a utilizar o conceito de 

aprendizagem significativa para redefinir o papel do aluno como protagonista do processo de 

aprendizagem. Reforçou a necessidade de estudos relacionados à inteligência, uma vez que 

esta compreensão seria determinante para a pedagogia do ensino. Para ele, a aquisição dos 

conhecimentos por parte do aluno deveria ocorrer mediante o uso de seus próprios recursos 

cognitivos. O docente, à sua vez, teria a responsabilidade de rever seu processo de ensino.  

Em referência ao psicólogo alemão K. Buhler, Piaget suscita uma razão pela qual a 

teoria da Gestalt não seria suficiente para suprir as carências do associacionismo. De acordo 

com ele, a natureza da mente não é criar estabilidade ou equilíbrio, ao contrário, o encontro 

com o novo leva ao desequilíbrio e a geração de novos níveis. Assim, ao assumirem-se os 

princípios da Gestlat, estar-se-ia também assumindo o fato de que a estrutura é a mesma em 

todos os níveis do desenvolvimento. Por isso, Piaget busca identificar não formas pré-

determinadas de equilíbrio e sim os processos sucessivos de equilíbrio, permeados por 

desequilíbrios (PIAGET, 1998, pág. 87).   

O conhecimento visto desde a perspectiva positivista remetia ao entendimento de que 

este estava vinculado a comportamentos observáveis e a aprendizagem e seu 

desenvolvimento formado por associações. Em outras palavras, o sistema educacional estaria 

baseado em modelos de formação de hábitos, em repetições e condicionamentos por reforços 

externos.  

Já na perspectiva piagetiana, o conhecimento é derivado da ação do sujeito com os 

objetos da realidade. Com efeito, esta ação é entendida tanto como ação material (concreta, 

experiência física), realizada por meio da manipulação, como por ação interiorizada (mental, 
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experiência lógico-matemática), realizada por meio de instrumentos do pensamento, a partir 

de operações mentais como classificar, ordenar e relacionar, com a finalidade de conhecer o 

objeto e transformar suas representações, descobrindo as propriedades do objeto por meio da 

abstração.  

No que diz respeito ao construtivismo e às experiências anteriores do sujeito, Pozo 

(2006, pág. 62 - 63) afirma que não é a existência de conhecimentos prévios influindo na 

aprendizagem o que caracteriza a teoria e sim a natureza dos processos mediante aos quais 

esses processos alteram. Em linguagem piagetiana, seria a acomodação das estruturas de 

conhecimento a nova informação. Assim, não se trata de mudança da informação anterior e 

sim de uma reestruturação da mesma por meio da assimilação e acomodação, uma vez que 

ambas constituem polos inseparáveis. Neste contexto, a assimilação desempenharia a função 

de construção e a acomodação a de compensação (PIAGET, 1990, pág. 45). 

Parece assistir razão a Pozo (1994, pág. 177 – 181) no sentido de que a teoria de Piaget 

assume uma posição inequivocamente construtivista ao defender dois tipos de construções: 

uma tática e outra dinâmica. Essas construções estão relacionadas aos processos de 

assimilação e acomodação, citados anteriormente. Por sua vez, o primeiro processo estaria 

vinculado ao fato de como o indivíduo interpretar a informação recebida de acordo com 

estruturas conceituais já existentes. O segundo processo, a acomodação, além da modificação 

dos sistemas prévios oriundos da informação recebida, supõe a reinterpretação dos dados. A 

construção de novos conceitos e estruturas.  

Piaget sustentava que não há assimilação sem acomodação e tampouco acomodação 

sem assimilação e que o equilíbrio entre estes dois processos minimiza erros e interpretações 

equivocadas. Contudo, somente por meio do desequilíbrio de referidos processos é que surgiria 

a aprendizagem. A busca do equilíbrio e os processos gerados para a acomodação dos 

conflitos originados pelo desequilíbrio passaria necessariamente pela tomada de consciência 

do conflito ou perturbação. No caso de não ocorrência, não haveria se falar de acomodação e 

consequentemente de aprendizagem, já que o indivíduo não teve consciência de qualquer 

perturbação e, portanto, não necessitou adaptação.  

Merece registro, no entanto, que no contexto da teoria piagetiana não basta a tomada 

de consciência para que haja aprendizagem. É necessário se ter uma resposta adaptável para 

que se promova a reestruturação do conhecimento (POZO, 1994, pág. 182 - 184). 
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O conceito de operação cognitiva é essencial para Piaget ao determinar a apreensão 

de novos conhecimentos. Segundo Pozo, para Piaget el aprendizaje de conocimientos 

específicos depende por completo del desarrollo de estructuras cognitivas generales7 (POZO, 

1994, pág. 177 – 178). Com efeito, o desenvolvimento intelectual está relacionado com as 

atividades do sujeito por meio das experiências (espontâneas e adquiridas), das ações 

sensoriais motoras e as operações formais, por meio de sucessivas transformações.  

Este processo permite ao indivíduo a elaboração de sua compreensão devido a 

formação de novas estruturas de pensamento. Neste sentido, o papel da escola em não ignorar 

tais aspectos seria fundamental por permitir à instituição o constante trabalho de compreender 

o aluno como sujeito que pensa e que pode relacionar conhecimento novo ao que já tem.  

O trabalho da escola é o de buscar aspectos da inteligência prática que antecedam aos 

aspectos da inteligência reflexiva, progredindo desde o concreto ao abstrato. Para tanto, 

necessita adequar-se ao aluno e criar condições para que os docentes possam discutir e 

determinar não somente o que se ensina, mas, sobretudo, como se ensina. Há que se entender 

como se aprende e a partir disso definir como se ensina, pelo que se crê em existirem dois 

processos, um de ensino e outro de aprendizagem. 

O tema da reestruturação também pode ser visto em teorias como a de Vygotsky. Para 

ele, a interação e o processamento de dados ocorrem envolvendo outros aspectos não 

determinados por Piaget. 

– A perspectiva sócio histórica  

 Para Vygotysky, o homem é um ser histórico e produto de suas relações sociais.  Por 

isso, sempre presente em suas discussões, a reflexão acerca de como elementos sociais 

podem modelar a mente e construir o psiquismo. Suas contestações o remetem à natureza dos 

signos e suas funções na organização dos processos psicológicos. Para ele, a função dos 

signos seria provocar transformações internas que, em última instância, o fazem passar de ser 

biológico a ser sócio histórico (FREITAS, 2000, pág. 9-10).  

                                                           

7 Tradução: a aprendizagem de conhecimentos específicos depende por complete do desenvolvimento 

de estruturas cognitivas gerais.  
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No entanto, para entender melhor sua teoria, é necessário ressaltar o contexto histórico 

em que viveu. Contemporâneo da revolução soviética e consequentemente da teoria do 

materialismo histórico, de Marx e Engels.  

Para Marx, o modo de produção capitalista estaria apoiado em relações fundadas na 

divisão social do trabalho e os meios desta produção seriam a terra e a mecanização da 

indústria. Por sua vez, o Estado possuía a ideologia liberal conservadora, encontrando-se a 

sociedade dividida em burguesia e proletariado. Em suma, a base da teoria marxista parte da 

síntese realizada por ele em relação às teorias da economia inglesa (Smith – século XVIII), da 

política francesa (Comuna de Paris, Iluminismo Francês) e da filosofia alemã (Hegel, século 

XVIII), tendo trabalhado ainda com conceitos associados ao valor, ao Estado, às classes 

sociais, à dialética. (MARX, 2004, pág. 73) 

Para Marx (2004, pág. 73) a dialética seria o movimento dos contrários, em que para 

cada tese há uma negação (antítese) que gera uma síntese. Essa, a seu termo, não é 

meramente a soma de dois momentos anteriores e sim um novo produto, uma nova tese, que 

também será negada mais adiante.  

 

Este conceito terá grande influência no trabalho de Vygotsky uma vez que, ao 

contrário dos empiristas, cria não haver uma somatória de fatores inatos acumulados 

durante toda a vida. Para ele, o homem é um ser ativo em suas relações, transformando 

e sendo transformado desde seu nascimento. Entendia haver uma mudança recíproca 

durante toda a vida entre o indivíduo e o meio. O sujeito não é um receptáculo que 

absorve a realidade de forma passiva, ao contrário, é um sujeito ativo que reconstrói o 

conhecimento por meio de sua interação.  

Vygotsky (2008, pág. 80-83) propôs que os estudos da psicologia superassem a 

visão descritiva dos fenômenos perceptíveis e buscassem a gênesis do 

desenvolvimento humano. Neste sentido, apresentou uma crítica aos estudos 

psicológicos desenvolvidos com base na análise da aparência externa. Para ele, o 

conceito de desenvolvimento cognitivo não era uma acumulação de mudanças ilhadas 

e sim parte de un proceso dialéctico caracterizado por la periodicidad, desigualdad en 
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el desarrollo de distintas funciones, metamorfosis o cambio cualitativo de una forma en 

otra, junción de factores internos y externos, y procesos adaptativos que superan los 

impedimentos que el niño encuentra8 (VYGOTSKY, 2008, pág. 80).    

Em consonância com Piaget e a Gestalt, Vygotsky recusa o princípio associativo 

do estímulo-resposta. Diferentemente das duas teorias representadas por estes 

setores, ele não nega a importância da aprendizagem associativa uma vez que para 

ele o homem não se limita a responder os estímulos, ao contrário, atua sobre eles, 

transformando-os e sendo transformado. Neste ponto, introduz o conceito de 

instrumento, o qual é responsável pela mediação entre o estímulo e a resposta. Com 

isso e por meio da intermediação, a realidade é transformada e não imitada. Neste 

ponto, o conceito vygotskyano está mais próximo de Piaget e sua tese da adaptação 

por meio da associação e acomodação do que a ideia do condutismo mediacional. No 

entanto, distinto de Piaget, que interpreta existir uma construção, para Vygotsky se trata 

de uma reconstrução (POZO, 1994, pág. 193-197). 

É importante notar que si por um lado Vygotsky adota espírito crítico em relação 

ao princípio associativo, por outro, tem a capacidade de demonstrar que associação e 

reconstrução não são excludentes; ao contrário, complementam-se. Para ele, a 

aprendizagem associativa pode ser um agente facilitador da reestruturação (POZO, 

2004, pág.  207).      

Vygotsky discrepa de Piaget ao interpretar de forma distinta a origem do 

instrumento de mediação, as relações de aprendizagem e o desenvolvimento de sua 

aquisição; assim como na orientação da atividade propriamente dita. Para ele, existem 

diferentes tipos de instrumentos: um mais simples que atua materialmente sobre o 

                                                           

8 Tradução: um processo dialético caracterizado pela periodicidade, desigualdade no desenvolvimento 

de distintas funções, metamorfoses ou mudanças qualitativas de uma forma em outra, junção de fatores 

internos e externos, e processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra. 
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estímulo, modificando-o; e outro representado por signos e símbolos que exercem ação 

como mediadores em nossas ações.  

Para Vygotsky (2008, pág. 55-56), o instrumento atua como condutor da 

influência humana sobre o objeto da atividade, de maneira a orientar externamente sua 

mudança. Ele é controlado pelo indivíduo e revela a decisão tomada e usada de 

determinada forma. Já o signo forma parte da atividade interna do indivíduo e não altera 

em nada o objeto da operação psicológica. Ele controla o usuário e modifica o 

comportamento. Podem ser entendidos como instrumentos semióticos ou simbólicos e 

serem concretos ou não.  

Se por um lado podem ser representados por uma imagem externa, por outro 

podem não ser concreto quando revelam a interposição entre a mente e o mundo. 

Funcionam desde o interior da pessoa, no sistema psíquico. Trata-se de uma 

característica humana que nos permite atuar mentalmente por meio de simbolismos e 

representações criadas a partir da experiência sociocultural e que tem como objetivo 

“traduzir” o mundo. Para Vygotsky, este instrumento de representação simbólica seria 

a linguagem, a qual tem estreita relação com o pensamento.  

Durante os estudos do desenvolvimento da criança, Vygotsky (2008, 94-105) 

introduz o conceito de zona de desenvolvimento próximo. Parte da definição do 

desenvolvimento real, que seria a relação idade mental e cronológica, e estabelece 

comparativo com a perspectiva de desenvolvimento obtida a partir de induções e 

estímulos externos. Para ele, o desenvolvimento real provém de respostas 

independentes da criança e o desenvolvimento potencial se origina em função da 

orientação de adultos ou por meio da colaboração da criança com seus pares. Neste 

sentido, define a zona próxima como sendo a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de potencial desenvolvimento. Neste aspecto, ressalta 

a importância dos estímulos artificiais nos processos de reconstrução do 

desenvolvimento da criança.  
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De acordo com Pozo (1994, pág. 197), para Vygotsky não há desenvolvimento 

sem aprendizagem e tampouco aprendizagem sem desenvolvimento. Contudo, 

diferente de Piaget, interpreta que a aprendizagem precede o desenvolvimento e que 

a associação precede a reestruturação.  

Ainda, entende que os processos de desenvolvimento não coincidem com os 

processos de aprendizagem. Afirma que, mesmo estando a aprendizagem diretamente 

relacionada ao desenvolvimento, eles nunca se realizam de maneira uniforme 

(VYGOTSKY, 2008, pág. 103 – 104). 

Para Pozo (2004, 205 – 210), o grande mérito de Vygotsky e de sua teoria 

também é sua grande área de fragilidade. Ao opor-se ao reducionismo associacionista, 

ele estabelece um marco caracterizador de sua tese à medida em que, por exemplo, 

introduz a diferença entre conceito espontâneo e conceito científico. Este último, de 

acordo com Pozo, não só há sido referendado por estudos empíricos recentes, como, 

principalmente, não foram contestados ou superados ainda por outras teorias.  

Porém, ao passo em que logra explicar como se adquirem os conceitos 

científicos, Vygotsky não explica porque, às vezes, eles não são apreendidos. Portanto, 

o desafio da teoria seria determinar a efetividade no processo de transformação do 

conhecimento espontâneo ao científico, considerando que este é o grande problema 

enfrentado pelos docentes. O teórico conclui que seja por estar incorreta ou por estar 

inacabada, a teoria vygotskyana carece de respostas para este e outros temas. Além 

disso, o caráter geral da mesma gera críticas quanto a sua falta de concreción o 

precisión, la vaguedad, ambigüedad o circularidad de algunos de sus postulados que 

hacen muy difícil su especificación9 (POZO, 2004, pág.  208) 

Tendo como referências os conceitos e princípios da teoria vygotskyana, pode-

se dizer que há uma valoração da escola e dos docentes à medida em que a 

                                                           

9 Tradução: falta de concretude ou precisão, a vaguidade, ambiguidade ou circularidade de alguns de 

seus postulados que tornam muito difícil sua especificação.  
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aprendizagem é entendida como precedente ao desenvolvimento. Assim, torna-se 

fundamental o trabalho de ambos no sentido de definirem os rumos e o 

desenvolvimento da criança por meio do acesso ao conhecimento científico e 

desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores.  

O percurso será balizado pelo nível de desenvolvimento potencial do aluno, de 

forma que ele possa avançar em sua compreensão de mundo a partir dos 

conhecimentos já consolidados e tendo como meta etapas posteriores, ainda não 

alcançadas. Nesse sentido, o único bom ensino é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento.  

 O docente “vygotskyano” trabalha como mediador da relação do aluno com o 

conhecimento, buscando criar as zonas de desenvolvimento próxima. Sua ação é no sentido 

de promover avanços que não ocorriam espontaneamente. Esta conduta ressalta a importância 

nos processos de instrução ou facilitação externa de mediadores. Neste sentido, o trabalho da 

escola e dos docentes consiste em intervir na aprendizagem do aluno e contribuir para a 

transmissão do conhecimento historicamente acumulado.  

 Para Vygotsky, os grupos de alunos são sempre heterogêneos quanto ao conhecimento 

já adquirido nas diversas áreas e aquele mais avançado em determinado tema poderá 

contribuir para o desenvolvimento de seus pares. Assim, tanto professore quanto o aluno são 

agentes desta interação interpessoal, (re) significando assuntos relevantes no interior da 

cultura.  

 Neste sentido, avulta-se a importância da diversidade em escolas e, em especial, no 

CESAS, rico pela representação de diversos grupos, etnias, classes sociais, profissionais. O 

convívio entre estes segmentos vai além do respeito e da tolerância e corresponde olhar para 

o outro com os olhos da sensibilidade.  

 À escola, cabe fazer frente ao constante desafio de lutar contra as exclusões de todas 

as formas de desigualdades que privilegiem uns e desconsiderem muitos. Cabe a ela 

materializar e dar esperança de materialização do direito formal logrado por meio da legislação 

constitucional. Para tanto, trata iguais de formas iguais e diferente na medida de suas 

diferenças.  
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A Educação de Jovens e Adultos deve ser entendida como um processo que tem a 

finalidade de suprir a escolaridade daqueles que não concluíram seus estudos na época 

adequada, nos Ensinos Fundamental e Médio, quase sempre por motivos alheios à sua 

vontade. O currículo utilizado é o da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, 

devidamente ajustado à realidade do corpo discente. 

Nos processos de ensino e de aprendizagem são enfatizados valores, atitudes, 

competência, habilidades, procedimentos, contemplando os conteúdos significativos os quais 

são trabalhados de forma contextualizada e buscando sempre postura inter e transdisciplinar, 

tendo como referencial a Base Nacional Comum, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

Metas do Plano Nacional de Educação – em especial as metas 910 e 1011 -,  

 

A complexidade e diversidade existentes no CESAS requerem distintos campos de 

atuação e projetos específicos, acompanhados de forma coordenada.  Em capítulo próprio e 

nos anexos que comporão este PPP, serão tratadas especificidades de setores da escola, 

como se organizam e desenvolvem suas atividades.  

1. Uma nova escola – percepções, conceitos e perspectivas 

 De acordo com GADOTTI (1990, pág. 106), a escola é ponto de conflito, de debate e 

de críticas. Este fenômeno estaria vinculado ao movimento de equilíbrio e de desequilíbrio 

originado a partir do surgimento e da discussão de novos conceitos no dia-a-dia escolar. Frente 

a esta perspectiva, o projeto político-pedagógico se apresenta como ferramenta capaz de 

promover o debate entre diferentes tendências e realidades existentes no universo escolar, 

assim como garantir o acesso e a participação de distintos setores da comunidade escolar na 

organização do trabalho pedagógico.  

                                                           

10  Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar 

o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

11 Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 
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 Já FREIRE (2007, pág. 18), acreditava ela deveria desafiar a consciência diluída na 

neutralidade do senso-comum e consubstanciada por interesses de grupos dominantes. 

Postulava uma missão humanizadora da educação, de resgate da condição humana e 

caracterizada por uma relação simultânea e comprometida de consciência e mundo.  

 O pensamento freireano foi caracterizado pela permanente reflexão sobre a 

possibilidade de submeter o homem a uma ação prática que o conduzisse à abertura de 

possibilidades de conscientização. O diálogo permanente com a realidade, percebendo esta 

como processo construtivo e histórico, e o homem, ponto central de sua ideologia libertadora, 

como ser em constante formação. 

 É neste sentido que o CESAS percebe seu papel enquanto escola com ampla 

diversidade, formada por trabalhadores e filhos de trabalhadores e associada cada dia mais ao 

mundo do trabalho. A prática docente, portanto, centrada no pensamento pedagógico de Paulo 

Freire de libertação, dialogicidade e conscientização.  

 Partindo desta perspectiva, mais organizar o trabalho educativo, o projeto político-

pedagógico por nós discutido e elaborado tem o objetivo de democratizar e estimular a 

comunidade escolar em seu processo de construção e de reconstrução. Além de compreender 

o trabalho de elaboração coletiva como elemento democratizador, urge destacar o caráter 

vinculante dos compromissos e responsabilidade assumidas desde uma postura ética de 

discussão e de decisão do coletivo de docentes, alunos, pais e servidores; autores e atores do 

projeto.  

Destaca-se especialmente o caráter pedagógico da participação dos distintos 

segmentos da comunidade escolar, é dizer, a possibilidade de que se crie uma importante 

predisposição do coletivo escolar, de maneira a facilitar a aprendizagem, tornando-a mais 

eficaz os compromissos assumidos.  

De com teóricos como Piaget, Vygotsky, Merieu, Fernández e outros, é fundamental 

despertar nos estudantes um sentimento intrínseco que permita o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem. Em geral, os teóricos tratam de discutir a aula considerando-a 

como o espaço para o despertar de seus interesses. Contudo, cremos que este processo pode 

ocorrer desde a organização do projeto de escola e daí a importância na participação de 

diferentes setores ser apenas fundamental para o levantamento da realidade, mas, sobretudo, 
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para determinar a cumplicidade dos atores no desenvolvimento do trabalho.  

Ao tempo em que é constituído e organizado o projeto, este também cria interesses e 

vínculos de seus atores no trabalho elaborado. O trabalho coletivo de construção do PPP do 

CESAS buscou estabelecer aspectos significativos para o aluno, implicando e melhoramento 

e compromisso em relação aos processos de ensino e de aprendizagem.  

Ao propor um conceito de escola, Jackson (2002, 154 – 190) indicou a existência de 

duas tradições clássicas de ensino, às quais denomina de mimética e transformadora. Entende 

o teórico que a primeira estaria relacionada ao conhecimento ou destreza apresentada ao aluno 

e não descoberta por ele. A mesma tem a característica de ser transmissível, com propriedade 

de ser julgada falsa ou verdadeira, exata ou inexata, tomando como comparações o 

conhecimento docente ou de outra fonte, como os livros. Já a segunda tradição, a 

transformadora, estaria vinculada a ações exercidas pelos docentes com efeitos duradouros. 

Neste caso, mais que um papel funcionalista, o docente não se limita à transmissão de 

conteúdo e sim a criar mecanismos que facilitem o ensino transformador.  

Importante notar que o autor não trata as tradições como excludentes e sim 

complementares. Portanto, reforça o conceito de uma educação integral, a serviço do indivíduo 

e da sociedade.  

 

FREINET (1996, pág. 32) afirma que “la escuela va siempre a la zaga de las conquistas 

sociales con un retraso más o menos lamentable. Nosotros debemos reducir este retraso y 

esto constituirá ya una apreciable victoria12”.  Na mesma linha de pensamento, MEIREU (2002, 

pág. 57-59) registra que a representação da aprendizagem não pode estar desvinculada do 

contexto social já que os saberes representam bens sociais. Por sua vez, a apropriação dos 

conhecimentos requer etapas, procedimentos e capacidades determinadas. A isso denomina 

estratégias de aprendizagem para às quais ele não entende o indivíduo como sujeito passivo 

e receptivo. Ao contrário, trata-se de um processo interno no qual a apropriação não se reduz 

à repetição e sim a operações mentais que envolvem aspectos do desejo, às quais muito 

                                                           

12  Tradução: a escola vai sempre atrás nas conquistas sociais com um retrocesso mais ou menos 

lamentável. Nós devemos reduzir este atraso e isto constituirá já uma apreciable vitória.  
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raramente são espontâneas.  

O sentimento interno mencionado anteriormente, que move e impulsiona nosso 

interesse por determinado objeto, é chamado por Piaget de motivação. Para ele, a motivação 

é um processo intrínseco que somente pode ser acionado pelo próprio indivíduo. Não obstante 

agentes externos possam atuar com incentivadores, não teriam a capacidade de serem eles 

quem façam a opção de si e quando interessar-se por algo.  

 Já Meirieu descreve este processo como desejo. Indica a necessidade de despertar o 

desejo para que as condições da aprendizagem ocorram. Ressalta  o lugar do desejo para que 

este não seja interpretado como fim do processo: resaltar el lugar del deseo en el aprendizaje 

no puede significar la subordinación de todo aprendizaje a los deseos ya existentes a costa de 

una terrible simplificación, porque se confundirían el proceso y el proyecto, el método y el 

objetivo13. (MEIRIEU, 2002, 97)  

Em consonância com estes teóricos anteriores, VYGOTSKY (Vygotsky, 2000, pág. 61), 

refere-se a este fenômeno como o processo de decisão da criança. Para ele, o pequeno toma 

decisões distintas dos adultos já que atua primeiro de forma interna e depois executa o plano. 

Agrega o domínio da atenção como outro elemento importante das ações: “los estudios han 

señalado que la capacidad o incapacidad de dirigir la propia atención es un determinante 

esencial del éxito o el fracaso de cualquier operación práctica14. (VYGOTSKY, 2000, pág. 63). 

Já FERNÁNDEZ (2008, pág. 75 – 87), ao mencionar os quatro níveis que, de acordo 

com ela interferem na aprendizagem, cita o desejo como um deles. Em distinto enfoque ao de 

MEIREU (2002), porém, ainda dentro das relações internas de interesses e de representações 

geradas em nível abstrato por aqueles que aprendem, a autora relaciona o desejo à 

inteligência. Para ela, enquanto a inteligência é uma estrutura lógica, a dimensão do desejo 

ocorre em nível simbólico, significante e não lógico. Portanto, a construção do conhecimento 

                                                           

13 Tradução: ressaltar o lugar do desejo na aprendizagem não pode significar a subordinação de toda 

aprendizagem aos desejos já existentes ao custo de uma terrível simplificação, porque se confundiriam 

o processo e o projeto, o método e o objetivo.  

14 Tradução: os estudos têm assinalado que a capacidade ou incapacidade de dirigir a própria atenção é 

determinante essencial do êxito ou o fracasso de qualquer operação prática.  
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requer uma estrutura cognitiva coerente com o nível de compreensão solicitado, assim como 

necessita de vínculos que possibilitem dar significação ao conhecimento.  

Os aspectos do desejo são intrínsecos ao indivíduo e trabalham desde a subjetividade 

e individualização de cada um em sua relação consigo e com o outro. Com efeito, o desejo 

simboliza a expectativa do “porvir” e gerará prazer no ato de aprendizagem. Fernández irá 

afirmar que: “El nivel simbólico es el que da cuenta de nosotros, pues expresa nuestros sueños, 

nuestros errores, nuestros recuerdos, nuestros papelones, nuestros mitos 15”. (Fernández, 

2008, 83).  

Neste sentido, serve reforçar a proposta do projeto político-pedagógico da escola como 

instrumento da organização do trabalho escolar, da democratização educacional, da 

comunicação e, principalmente, dos sonhos. Para que isso ocorra, o espaço escolar deve ser 

composto por uma atmosfera de compromissos, responsabilidades e possibilidades de 

discussões com vistas ao alcance dos objetivos educacionais. A este propósito, Maria Carmen 

Tacca (MALUF, 2006, pág. 60 – 85) afirma a necessidade da comunicação para que a 

aprendizagem seja lograda satisfatoriamente. Destaca o fato dos tempos perdidos frente aos 

conflitos desnecessários gerados a partir de discussões relativas às atividades propostas e a 

forma de executá-las. Para ela:  

O mesmo não ocorreria se todos estivessem em busca das mesmas 

realizações, percebendo-se na diferença dos papéis que devem cumprir e se 

estivessem dispostos, de fato, a conhecerem uns os motivos das atitudes de 

opções dos outros. Essa possibilidade alcançaria processos de significação 

mais convergentes em relação à aprendizagem”. (MALUF, 2006, pág. 64)  

O projeto político-pedagógico da escola tem o compromisso com aquilo definido 

coletivamente. Sua missão é fomentar um processo de discussão que respeite as decisões dos 

distintos setores da comunidade escolar, de maneira a possibilitar a organização do fazer 

pedagógico sem conflitos competitivos, corporativos e autoritários.  

Portanto, é necessário se apoiar e fundamentar teoricamente de maneira a subsidiar o 

                                                           

15 Tradução: O nível simbólico é o que conta de nós, pois expressa nossos sonhos, nossos erros, nossas 

recordações, nossos papelões, nossos mitos.  
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próprio projeto e consequentemente a prática pedagógica. O domínio das bases teóricas-

metodológicas é necessário para que se logrem os objetivos traçados. Assim, em sua 

construção, há que se considerar a existência de uma teoria crítica, que seja viável e tenha o 

compromisso com as práticas sociais e a educação (VEIGA, 1995, pág. 13 – 14). 

Para tanto, e firmes nos conceitos tratados a partir da reflexão de teóricos apresentados 

anteriormente, o CESAS entende ser necessário que este processo crítico ocorra a partir do 

objeto concreto ao abstrato, tornando útil a experiência dos estudantes como ponto de 

referência para o despertar do desejo em aprender e a conquista de novos conhecimentos.  

Está claro que a aprendizagem não ocorre somente por meio de uma opção 

pedagógica. No entanto, necessariamente, uma opção traduz uma concepção, uma crença  

Para nós do CESAS, é ponto de convergência a busca de uma escola cuja prática 

teórica se traduza em uma instituição crítica e revolucionária para o trabalhador e o filho do 

trabalhador, no sentido de mudar o status quo. Uma escola na qual o ensino tenha significado, 

representação e não seja a reprodução de um modelo computacional no qual o pensar, criar e 

produzir sejam substituídos por tarefas mecânicas de acesso e recuperação da informação.  

Não se nega com isso a realidade tecnológica e a geração dos “migrantes” e dos 

“imigrantes” informáticos senão busca-se algo mais. Aquilo que permita ter os instrumentos 

para a decodificação da mensagem, a compreensão dos sistemas e dos processos que geram 

a informação, enxergando estes sistemas e agindo sobre eles.  

Ao analisar e debater o que denomina de revolução cognitiva, Bruner apresenta uma 

crítica à tecnificação ocorrida. Afirma que: algo que sucedió muy temprano fue el cambio de 

énfasis del "significado" a la "información", de la construcción del significado al procesamiento 

de la información16.  (BRUNER, 1991, pág. 21). 

Parece-nos prematuro afirmar que estamos frente a uma mudança de paradigma. 

Talvez estejamos mais próximos a uma evolução dos marcos teóricos educacionais, 

considerando o conhecimento historicamente acumulado por distintos investigadores e as 

                                                           

16 Tradução: algo que sucedeu muito cedo foi a mudança de ênfase do significado e da informação, da 

construção do significado ao processamento da informação.  
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demandas emergentes das novas tecnologias e necessidades do mercado de trabalho. Isso 

nos remete à carência de um “novo ser”, mais versátil e com visão ampla dos distintos aspectos 

deste mundo globalizado. Como afirma Berrotarán: “ninguna idea se produce prescindiendo 

del momento histórico17”.  (BERROTARÁN, 2009, pág. 74) 

Para MARTI (2005), o indivíduo não somente recebe a influência de uma cultura, ele é 

também agente criador dela em seu processo de desenvolvimento. Por sua vez, o conceito de 

cultura não se limita ao ser, porquanto o indivíduo é inseparável do contexto histórico em que 

está, de maneira que a criação e o uso do que chama de artefactos culturales 18  são 

dependentes desta relação. (MARTI, E., 2005, pág. 160-170). 

Reconhecemos as dificuldades que um projeto de natureza política e pedagógica 

enfrentará até que se crie uma cultura de organização da discussão na escola, no sentido de 

convergir diferentes tendências e, sobretudo, haver tolerância e respeito com distintas visões. 

Contudo, estamos seguros que este processo estimulará a relação tríplice existente entre a 

educação, a cultura e o desenvolvimento. Ao mesmo tempo que as práticas educativas atuam 

sobre a cultura e sofrem sua influência historicamente acumulada, elas também estimulam a 

interação do indivíduo consigo, com outros e com seu meio físico, social e cultural, 

reorganizando seu funcionamento psicológico, mediante restrições e concessões de seu 

contexto. (MARTI, E. 2005, pág. 169-170) 

 

3) A Educação Profissional no CESAS 

No Currículo em Movimento, base institucional curricular da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito federal, “A Educação Profissional na atividade educativa pauta 

o Currículo em Movimento que enfatiza a formação humana do cidadão como busca de 

emancipação, o sujeito que pensa sua atividade profissional e domina os pressupostos 

científicos e tecnológicos do seu fazer profissional. ” (Currículo em Movimento pg.14). 

Assim devemos responder inicialmente qual o sujeito do processo de ensino 

                                                           

17 Tradução: nenhuma ideia se produz prescindindo do momento histórico. 

18 Tradução: artefatos culturais.  



 

62 

 

GDF / SE / CRE PP 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ASA SUL – CESAS 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

aprendizagem sob a responsabilidade do CESAS e quais as estratégias pedagógicas 

para garantir a sua “formação humana do cidadão” e equidade de domínio do 

conhecimento científico e tecnológico e o fazer profissional, que lhe permita se 

posicionar em nível de igualdade no mundo do trabalho. 

O sujeito do processo de ensino e de aprendizagem no CESAS, poderia se dizer 

assim, que é aquele que, por motivos diversos e em fases diversas da vida, viu-se 

excluído do processo regular da educação, sendo estudantes, que no mesmo segmento 

educacional, têm uma diversidade enorme de grau e nível de conhecimento, de 

objetivos com a aprendizagem, de domínio de meios de aprendizagem e de 

necessidade de formação. 

Ao estudante matriculado na EJA soma-se o ex-estudante que ainda precisa de 

itinerário formativo profissional para sua adequação ao mundo do trabalho e a 

comunidade, em sua maior parte, agregada ao próprio estudante ou ex-estudante, mas 

que é parte fundamental no desenvolvimento coletivo da comunidade escolar em foco 

do próprio Distrito Federal, que além de sua necessidade particular de aprendizagem, 

como alavanca de propulsão de seu projeto de vida, é um sujeito que sofre a dinâmica 

de um ecossistema econômico e social onde a sua situação individual se encaixa como 

parte de um todo, mais ou menos integrada a sua dinâmica histórica. 

E é neste contexto que a proposta pedagógica para o CESAS deve responder 

primeiramente: a Educação Profissional é ou não uma oferta pedagógica importante 

para este público e sua formação como agente social? A resposta se consolida no perfil 

do estudante, que pela idade diferenciada do ensino regular, a sua demanda de 

elevação de escolaridade está associada a necessidade objetiva e real da sua vida 

concreta onde o mundo do trabalho não é um projeto de futuro, mas uma realidade 

presente. 

Além da constatação acima, a demanda por Educação Profissional, nos cursos 

já oferecidos pelo PRONATEC é crescente e a resposta da Educação Profissional à 
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alavancagem dos estudantes no mundo do trabalho é visível no depoimento dos 

mesmos, o que comprova a importância da mesma na formação integral do estudante. 

Se respondemos que a Educação Profissional é importante, precisamos definir 

que modelo nós queremos e para qual objetivo ela é importante no contexto social e 

econômico do Distrito Federal e do nosso público atendido. Entendendo que o nosso 

público não tem a vida como futuro mas como presente urgente, a educação deve estar 

associada a capacidade de resposta direta para sua vida imediata e constituir itinerário 

de desenvolvimento continuado do estudante, não podendo, portanto, restringir-se ao 

processo de formação e certificação, mas se constituir em Educação Integral (não no 

contexto de horário mas de abrangência), interativa com a realidade (capacidade de 

promover alavancagem direta da vida do estudante), focada em competências 

(capacidade efetiva de analisar e realizar) e direcionada a um projeto de vida e carreira 

(destino claro de realização). 

Para tanto a metodologia da Unidade Escolar foca em quatro elementos que são 

determinantes para o desenvolvimento e consolidação do indivíduo como cidadão. 

 a) Identidade - A pessoa só se sente integrante, quando se reconhece como 

identidade e é reconhecida na sua identidade. Ela é elemento fundamental que deve 

ser trabalhada transversalmente como processo de empoderamento do estudante; 

b) Meio - Todo indivíduo é parte de um ou mais meios sociais, onde este meio o 

identifica (identidade), o acolhe ou expele, o influencie e por ele é influenciado, 

possibilita oportunidades ou ameaças. Assim, integrar o estudante a novos meios que 

abram novos paradigmas e oportunidades é um processo pedagógico de prática 

transformadora; 

c) Sustentabilidade - ela é uma necessidade primária de vida e necessidade 

básica de dignidade da pessoa humana. Neste sentido a Educação Profissional deve 

oferecer competências e orientação, para inclusão ou reorientação produtiva no mundo 

do trabalho; 
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d) Realização - Aqui entendida tanto como ato de realizar quanto sentimento de 

se sentir realizado, o que pedagogicamente deve ser um parâmetro de avaliação da 

experiência de aprendizagem e vida do estudante. 

Para que o estudante possa desenvolver os elementos acima citados, é 

necessário a visão de destino, mesmo que seja provisoriamente, para se construir um 

itinerário de aprendizagem, posicionamento, investimento e práticas que permitam 

conquistas em um circuito virtuoso de desenvolvimento e a Unidade Escolar neste 

contexto deve ser caixa de ferramentas onde o estudante acessa a formação 

(informação, conhecimento, habilidade), a dimensões novas e novos paradigmas, a 

novas redes de contatos com novos meios, a orientação e o acompanhamento. 

Considerando este papel estratégico na alavancagem formativa na vida dos 

estudantes, entramos agora na arquitetura da Educação Profissional onde, para dar 

resposta às suas funções estratégicas, exige na Unidade Escolar de estrutura com as 

seguintes instâncias dentro da Modulação do CESAS/Educação Profissional: 

a) Supervisão de Educação Profissional - Função organizativa, pedagógica e 

operacional da Educação Profissional, que tem o papel de integrar e gerenciar a práxis 

desta oferta do CESAS; 

b) Núcleo de Orientação para o Trabalho - Função transversal na educação 

profissional que tem como objetivo promover a orientação para o planejamento e gestão 

de carreira, organização estrutural de currículo ou modelo de negócio, interação com o 

mundo do trabalho (ecossistema produtivo), incentivo e apoio a formação de Clube de 

Estudantes (como ação autônoma e acompanhada) voltados para apoio mútuo e 

formação continuada; 

c) Coordenação de Cursos Técnicos - focada na organização, desenvolvimento 

e acompanhamento dos cursos técnicos ofertados pelo CESAS; 

d) Coordenação de Cursos FIC - focada na organização, desenvolvimento e 

acompanhamento dos cursos FIC ofertados pelo CESAS; 



 

65 

 

GDF / SE / CRE PP 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ASA SUL – CESAS 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

e) Coordenação de EJA integrado à Educação Profissional - focada na 

organização, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos integrados a EJA 

ofertados pelo CESAS; 

f) Coordenação de Estágio e Práticas Supervisionadas - focada na validação 

prática dos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento dos cursos; 

g) Coordenação para turmas do PRONATEC - como apoio e gerenciamento dos 

cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego; 

h) Coordenação de Integração de estudantes com necessidades - responsável 

pelo processo de inclusão e rendimento dos estudantes especiais na Educação 

Profissional; 

i) Coordenação de Unidades Remotas (quando houver) - Focada, em parceria 

com as outras coordenações, no suporte gerencial e pedagógico das Unidades 

Remotas de Educação Profissional do CESAS.  

É importante destacar que a referida modulação está condicionada a oferta pelo 

CESAS e as normativas a parecer favorável das instâncias da SEEDF.  

Com esta modulação tem-se uma gestão independente e integrada da Educação 

Profissional com a Educação de Jovens e Adultos, o acolhimento e orientação do 

estudante no seu itinerário formativo e na relação com o Mundo do Trabalho, tem-se o 

acompanhamento pedagógico dos cursos, a organização das práticas supervisionadas 

e estágio e a integração com as Unidades Remotas quando existentes. 

Para atendimento do seu público, o CESAS ofertará a modalidade da Educação 

Profissional por meio de cursos de nível técnico e FIC (formação inicial e continuada), 

além da oferta de Educação Complementar, que consiste em oficina, workshop, 

palestra e vivência em campo, que não se caracterizam como formação para exercício 

regulamentado de uma profissão, mas como complemento a mesma ou como aquisição 

de competências específicas, de cunho profissional direcionadas a vida prática do 
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indivíduo ou grupo. Para definição da oferta, levamos em consideração que a formação 

profissional está calcada em três pilares fundamentais: 

a) O projeto pessoal de vida e carreira; 

b) O ecossistema de mercado existente e suas tendências; 

c) As condições objetivas de sustentabilidade econômica. 

Assim o CESAS define os seguintes parâmetros básicos para escolha de cursos 

a serem ofertados: 

a) Oportunidade de condições objetivas para implantação e execução do curso; 

b) Demanda associada ao nível do público atendido (principalmente pessoas 

fora do sistema regular de ensino); 

c) Análise do ecossistema do mercado no Distrito Federal e Região 

Metropolitana e suas tendências; 

d) Condições objetivas de se adquirir sustentabilidade econômica a partir da 

formação profissional. 

Considerados o público, a estrutura e a escolha de cursos a serem ofertados, a 

forma de oferta dos cursos que o CESAS irá implementar se baseia e se ampara na 

diversidade de estudantes atendidos pelo Unidade Escolar, além dos ex-estudantes e 

a comunidade, e ademais na possibilidade de oferta em Unidades Remotas. Desta 

forma, o Projeto da Unidade Escolar exige a ampliação de possibilidades para o efetivo 

cumprimento do seu papel.  

A Direção do CESAS está autorizada a proceder o processo administrativos de 

aprovação e oferta de todos os cursos disponíveis no Catálogo de Cursos Técnicos e 

Guia de Cursos FIC atualizados do MEC (documentos anexos a este PPP), sempre 

observando para aprovação a legislação vigente - a se destacar a resolução 01/2012 

(alterada em seus dispositivos pela Resolução nº 1/2014-CEDF, publicada no DODF nº 
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43, de 26 de fevereiro de 2014, p.5) e o Parecer Nº 62/2018-CEDF, de 17 de abril de 

2018, do CEDF - e para sua oferta as condições objetivas de recursos humanos, 

materiais e estruturais. Para tanto, e devido ao perfil da de sua Comunidade, a Unidade 

Escolar manterá na sua metodologia de implementação dos Cursos as várias formas 

de oferta da Educação Profissional, a saber: 

a) Articulada Integrada - Cursos Técnicos ou FIC Integrados à modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), na mesma unidade e na grade horária da matriz 

curricular; 

b) Articulada Concomitante - Curso Técnico ou FIC concomitante com o ensino 

regular, na mesma instituição de ensino ou em instituições de ensino distintas, 

aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis no contra turno em que o 

estudante esteja matriculado. 

c) Subsequente Técnico - Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

oferecida após a conclusão do Ensino Médio regular ou na modalidade de EJA. 

A oferta do CESAS seguirá sempre uma linha de prioridade de vagas, exceto em 

projeto de turma/curso especiais e com objetivos específicos, atendendo primeiramente 

os estudantes da EJA do CESAS, ex-estudantes da EJA no CESAS, estudantes e ex-

estudantes de EJA de outras Unidades Educacionais, comunidade em geral, 

considerando sempre os requisitos legais. 

As ofertas de cada turma/curso se constituirá em projeto único, definindo-se 

público-alvo e suas necessidades, objetivos, condições para o mínimo produto viável, 

local de oferta do curso e suas justificativas, forma e condições de oferta, período de 

oferta e suas razões, plano de desenvolvimento pedagógico, Conselho de Avaliação 

Final e Validação da turma/curso. 

As condições de Mínimo Produto Viável - estrutura mínima necessária ao 

desenvolvimento de uma turma/curso com a qualidade requerida para formação do 
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profissional para o mundo do trabalho é condição primária para operacionalização da 

oferta. 

 As turmas/curso poderão ser articuladas de forma concomitante ou integrada 

com a EJA nas diversas combinações que forem necessárias ao atendimento das 

necessidades objetivas e estratégicas dos estudantes e que forem permitidas na 

legislação vigente a exemplificar: Educação Profissional e EJA concomitante em turnos 

diferentes, Educação Profissional e EJA em aulas direcionadas concomitante ou 

integrada no mesmo turno, Educação Profissional e EJA Combinada em mesmo turno, 

Educação Profissional FIC com curso de verão concomitante com EJA, entre outras 

possibilidades; 

Para se promover o aproveitamento máximo da logística e competências 

ofertada, além de evitar a evasão permanente do estudante da Educação Profissional, 

os coordenadores pedagógicos, de forma articulada, manterão um plano permanente 

de reintegração de estudantes evadidos, constituindo projetos de ofertas especiais de 

aproveitamento de conhecimentos e complementaridade formativa para conclusão de 

curso. 

O Núcleo de Orientação para o Trabalho, no sentido de proporcionar condições 

para o desenvolvimento do itinerário formativo do estudante em um processo de 

educação permanente, procederá um plano continuado de acompanhamento do 

egresso, promovendo a orientação e indicando a Unidade Escolar proposições de 

turma/cursos (FIC, técnico ou complementar) que contribuam para o desenvolvimento 

da carreira dos estudantes egressos. 

Para execução das turmas/curso serão utilizadas as dependências do CESAS 

ou a parcerias com a constituição de Unidades Remotas para oferta de Educação 

Profissional, sendo a Direção da Unidade Escolar, após posicionamento do Conselho 

Unidade Escolar e diante de análise técnica, a proceder os termos para firmamento de 

parceria para institucionalização das referidas unidades. 
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A fim de garantir uma relação direta e transparente com os estudantes e a 

comunidade, a Educação Profissional manterá sistema virtual disponível, com sistema 

de requerimento para ordenação e acompanhamento de demandas e recursos, 

webteca com a disposição de livros e links virtuais para estudo, planos de cursos 

aprovados, cronograma de aulas dos cursos em ofertas e governança transparente com 

exposição das resoluções, deliberações e ações em andamento. 

Considerando a situação real de gestão de conflitos no desenvolvimento do 

processo pedagógico, a Educação Profissional, constituirá Comissão de Mediação de 

Conflitos composta por coordenadores e membros da equipe gestora, com 05 membros 

para promover a mediação primária dos conflitos oriundos do processo de gestão dos 

cursos ofertados. 

Toda proposição da Educação Profissional será consolidada por meio da oferta 

direta de curso de Educação Profissional, assim a Assembleia Geral do CESAS e o 

Conselho Escolar deliberaram pela aprovação e oferta, quando nas condições 

objetivas, dos seguintes cursos técnicos: 

a) Técnico em Administração; 
b) Técnico em Artes Circenses; 
c) Técnico em Teatro; 
d) Técnico em Eventos; 
e) Técnico em Cenografia; 
f) Técnico em Cervejaria; 
g) Técnico em Confeitaria; 
h) Técnico em Cozinha; 
i) Técnico Cuidador de Idoso; 
j) Técnico em Dança; 
k) Técnico em Nutrição Dietética; 
l) Técnico em Enfermagem; 
m) Técnico em Órteses e Próteses; 
n) Técnico em Produção de Áudio e Vídeo; 
o) Técnico em Programação (programador); 
p) Técnico em Produção de Moda; 
q) Técnico em Transações Imobiliárias; 
r) Técnico em Rede de Computador; 
s) Técnico em Vestuário; 
t) Técnico em Multimeios Didáticos. 
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Foram também deliberadas para aprovação e oferta, quando nas condições 

objetivas, os seguintes cursos FIC: 

1) FIC integrado a EJA - Artesão de Biojóias; 
2) Assistente Administrativo; 
3) Auxiliar de cozinha; 
4) Cuidador Infantil 
5) Cuidador de Idoso;  
6) Cozinheiro; 
7) Operador de Microcomputador; 
8) Massagista; 
9) Jardineiro; 
10) cervejeiro; 
11) Montador e Reparador de Computador; 
12) Marceneiro; 
13) Serralheiro; 
14) Estofador de Móveis; 
15) Programador de Dispositivo Móveis; 
16) Programador de Sistemas; 
17) Programador de Web; 
18) Reformador de móveis; 
20) Programador Web Designer 1; 
21) Corte Costura; 
22) Cuidador de Pessoa com Deficiência (Experimental); 
23) Auxiliar em Cenotecnia; 
24) Monitor de Atividades de Lazer. 
 
Para promover o processo de seleção de cursos de forma participativa será 

sempre promovido workshop e dinâmicas lúdicas, coordenadas pelo Núcleo de 

Orientação para o Trabalho, a fim de se identificar as experiências, interesses e 

perspectivas do público a ser atendido, definindo-se com maior precisão os cursos de 

interesse, com maior afinidade e perspectiva de sustentabilidade.  

O desenvolvimento da modalidade de Educação Profissional passará por 

avaliação e planejamento anual, por encontro anual do Conselho Escolar, a ser 

realizado no mês de outubro de cada ano, como parte de validação de processo e 

apresentação de propostas de inovação ao PPP do CESAS. 
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“A Escola... 

...Nada de conviver com as pessoas e 

depois descobrir que não tem amizade...” 

VI - OBJETIVOS 

a) Objetivo Geral 

Ampliar as oportunidades da Educação de Jovens e Adultos, incluindo a oferta 

de Educação Profissional na Matriz Curricular e extracurricular, tornando o CESAS uma 

Unidade Escolar múltipla, que garanta o trabalho pedagógico de sucesso, otimizando 

a ocupação de tempos e espaços em horários integrais e flexíveis, desenvolvendo no 

seu currículo tudo que se possa alcançar novas fronteiras do conhecimento e oferecer 

oportunidades concretas da inserção do cidadão com dignidade na sociedade 

b) Objetivos Específicos 

 

1 - Viabilizar espaços múltiplos para o desenvolvimento de projetos e oficinas 

voltadas para as ações de economia criativa, esporte e lazer, meio ambiente e 

agricultura, cultura, meditação, terapia, comunicação e mídia. 

2 - Garantir a inclusão de pessoas com necessidades, garantindo a 

acessibilidade e espaços de qualidade para as ações voltadas para este fim; 

3 - Manter a Unidade Escolar aberta em tempo integral, utilizando-se de dias e 

horários alternativos, para as ações pedagógicas, culturais, esporte e lazer. 

4 - Realizar parcerias e fortalecer a capacidade institucional para ações voltadas 

ao combate à violência, drogas e situações de risco no meio escolar.  

5 - Fortalecer e regularizar as parcerias com as diversas instituições do Distrito 

Federal para implementar ações pedagógicas que venham somar ao trabalho 

realizado dentro do Currículo Básico da SEDF. 

6 - Investir recursos financeiros e captar novas fontes de financiamento para a 

constante melhora na estrutura física, materiais e recursos humanos da Unidade 

Escolar. 
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7 - Garantir a participação da Comunidade e famílias do Estudante no processo 

de discussão dos Projetos da Unidade Escolar. 

8 - Otimizar os espaços existentes na Unidade Escolar a fim de garantir a 

excelência do trabalho com pessoas com necessidades e ampliar a oferta de 

educação profissional. 

9 - Elaborar e formalizar Projetos voltados para a capacitação dos profissionais 

da Unidade Escolar, de forma a utilizar tempos e espaços nas coordenações por 

área, em parceria com a EAPE, com a devida certificação. 

10 - Priorizar o debate para a organização de eventos da agenda da Unidade 

Escolar e formalizar a metodologia de trabalhos bem-sucedidos durante os 

semestres. 

11 - Reforçar a capacidade de operacionalizar, tanto no nível de recursos 

tecnológicos como humanos, das áreas de atendimento ao público do CESAS. 

12 - Investir recursos humanos e financeiros nos laboratórios existentes na 

Unidade Escolar e criar novos laboratórios e salas específicas para atividades 

de educação artística do currículo básico, artes circenses e teatro. 

13 - Investir na estrutura dos serviços de alimentação escolar, redirecionando o 

espaço da cantina, de forma a atender aos estudantes com a qualidade de 

merenda escolar em conformidade com a legislação da matéria. 

14 - Ampliar e melhorar as ações de acolhimento dos profissionais recém-

remanejados para atuar na Unidade Escolar. 

15 - Ampliar e melhorar as ações de acolhimentos dos estudantes da Unidade 

Escolar. 

16 - Realizar continuamente e sistematicamente o processo de avaliação 

institucional do Projeto Político Pedagógico do CESAS 

17 – Criar documento próprio que estabeleças o trabalho, os objetivos e metas 

da Coordenação Pedagógica da Unidade Escolar. 

18 – Investir na capacidade estrutural e de recursos humanos das áreas 

administrativas e de serviços gerais da Unidade Escolar. 
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“A Escola... 

...nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só...” 

 

VII – CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS DO CESAS 

 Os princípios norteadores são a bagagem de conhecimentos e as experiências 

do estudante de EJA. Elas devem ser levadas em consideração na condução do 

processo de ensino e de aprendizagem. O professor deve assumir em sala de aula a 

função de facilitador da aprendizagem, trabalhando os conteúdos significativos de 

forma contextualizada, respeitando o ritmo próprio do estudante, com vistas ao 

desenvolvimento de suas habilidades e competências. 

O respeito ao ritmo próprio do educando é de fundamental importância para o 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, pois evita que o estudante 

que já possui ou alcançou o conhecimento das habilidades e competências referentes 

a cada componente curricular seja retido na Unidade Escolar, causando prejuízos para 

seu projeto de vida. 

Compartilhar dos sentimentos, ideias, experiências, limitações, interesses e 

desejos do estudante, assim como seu envolvimento intelectual, físico e emocional, 

além de facilitar a troca de experiências, a troca de ideias e a liberdade de expressão, 

constituem-se em ferramentas motivadoras para a construção da aprendizagem sob a 

responsabilidade de todos os trabalhadores da educação da Unidade Escolar. 

Valorizar as vivências, acolher as sugestões e críticas, buscar alternativas 

inovadoras são, dentre outras, atitudes relevantes para acentuar o crescimento da 

autoestima e da autoconfiança do estudante. 

Os trabalhadores em educação, de forma direta ou indireta, exercem papel 

primordial neste processo de desenvolvimento integral do estudante, tendo uma ação 

pedagógica baseada no respeito, na solidariedade, no exercício consciente da 

cidadania, na ética e na busca do resgate de valores e posturas que norteiem a 

conquista da independência, a criatividade e o sucesso do educando. 
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Este capítulo foi organizado em cinco seções complementares. Na primeira delas 

apresenta-se uma proposta de organização pedagógica que mostra a relação direta e 

interdependente entre os vários componentes teórico-metodológicos de organização 

da Unidade Escolar. Na segunda apresenta-se nossas concepções de 

desenvolvimento e aprendizagem e, na terceira, coerente com elas, a perspectiva 

histórico-cultural de Vygotsky. 

A quarta seção discute um pouco sobre nossas concepções de Diversidade e 

sua relação com a educação e a Unidade Escolar. A última seção, então, sintetiza esses 

aspectos e estabelece a relação cíclica entre todos eles e a organização do trabalho 

pedagógico no CESAS. 

 

1. Organização Pedagógica como um Processo Cíclico 

O CESAS reconhece, em conjunto com uma ampla gama de estudiosos da 

educação, que a atividade docente incorpora inúmeros aspectos, todos eles de ordem 

bem diferenciadas. Assim, para organizar uma aula, por exemplo, temos que saber: 

que homem/mulher queremos formar; para construção de qual tipo de sociedade; que 

conteúdos contribuirão para a construção desse sujeito; como devemos organizar o 

processo de ensino de forma que gere desenvolvimento e aprendizagem; que recursos 

temos disponíveis para essa organização; como devemos avaliar e acompanhar esse 

processo, etc.  

Nessa direção, Freire (1998), afirma que o processo de construção de uma 

proposta pedagógica coerente em todos os seus aspectos, como nossos referenciais 

pessoais e contextuais de mundo, homem/mulher, sociedade e educação tem sido 

motivo de muitas preocupações e um grande desafio na organização do trabalho 

pedagógico das Unidade Escolares. Isso se dá principalmente porque as diferentes 

concepções teóricas de desenvolvimento modificam sistematicamente a forma de 

interpretarmos a realidade educacional, o desenvolvimento e a aprendizagem do 

sujeito.  

Visando facilitar a compreensão desse processo, Raposo (2010) desenvolveu 
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uma metodologia com orientação sociocultural construtivista, que ressalta a relevância 

do contexto cultural e social para o processo educacional. A autora considera que a 

pessoa constrói o conhecimento no seu processo da vida, que é organizado pelo mundo 

social onde vive. A organização desse processo pedagógico, portanto, deve buscar 

incluir a inter-relação das várias partes do processo educacional. (RAPOSO e cols, 

2008; RAPOSO; MACIEL, 2008).  

Apresenta, assim, um modelo de organização pedagógica como um processo 

cíclico no qual o estudante é orientado para objetivos por meio de procedimentos 

específicos, situados no contexto de um círculo de ações educativas. Os processos de 

pensamento e reflexão do professor e do estudante estão em contínua interação 

dialética com todas as outras partes do sistema, levando-os, assim, à construção de 

novos conhecimentos.  

 

Figura 1: Organização Pedagógica como um Processo Cíclico Fonte: 

RAPOSO e cols, (2008); RAPOSO; MACIEL (2008).  

Nessa perspectiva, Raposo (2010) considera que o processo pedagógico de 

qualquer área deve contemplar tanto as relações que se dão entre os sujeitos que dela 

participam e entre os sujeitos e instrumentos implicados na dita atividade, quanto nas 

relações entre os diferentes sistemas implicados. Todas essas setas que vão e vêm na 

figura representam essas relações e demonstra que a totalidade dos elementos do 
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processo pedagógico compõem um sistema único, são interdependentes e, nesse 

sentido, influenciam diretamente um no outro.  

Com base nesses pressupostos, o CESAS acredita que o professor, as Unidade 

Escolar e todos os seus projetos devem considerar, na organização de sua proposta 

pedagógica, a trama das relações contextuais ressaltando, especificamente: suas 

concepções de homem, de mundo e de sociedade, de educação; suas concepções de 

desenvolvimento e aprendizagem; o conhecimento que se pretende trabalhar; os 

métodos e instrumentos envolvidos no processo de ensino e de avaliação; tudo isso 

mediado pelas experiências intuitivas do estudante e do professor. (RAPOSO; MACIEL, 

2008).  

A seguir apresenta-se a concepção de desenvolvimento e aprendizagem 

incorporada pelo CESAS e suas consequentes educacionais. 

 

2.  Desenvolvimento e Aprendizagem 

Como foi dito anteriormente, a orientação educacional passa por diferentes ideias 

a respeito da forma como nos desenvolvemos e como aprendemos sobre os objetos, o 

mundo e sobre nós mesmos, ou seja, cada um tem uma concepção própria de 

homem/mulher, mundo e sociedade. Essa interpretação resulta da relação sujeito-

ambiente, isto é, deriva de uma tomada de posição epistemológica em relação ao 

sujeito e ao meio e é classificada como inatista, ambientalista ou interacionista (DAVIS; 

OLIVEIRA, 1994).  

Segundo Davis e Oliveira (1994) os inatistas afirmam que as formas de 

conhecimento estão predeterminadas no sujeito, ou seja, as capacidades e qualidades 

de cada pessoa já estão prontas quando ela nasce e, durante a vida, vã o sendo 

melhoradas a partir da influência do meio. Nessa concepção, portanto, o 

desenvolvimento obedece a um processo de maturação interna que pode ser acelerado 

ou reprimido pelas influências do meio, mas não pode ser transformado.  

As implicações educacionais que essa concepção nos traz são bem conhecidas 
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e representam àquelas argumentações recorrentes de que o estudante pode ou não ter 

aptidões para aprender algumas coisas ou de que há necessidade de se esperar o 

desenvolvimento biológico e a maturação do estudante para que determinados 

conhecimentos sejam ensinados.  

A outra concepção de desenvolvimento tem sua origem no empirismo, ou seja, 

prima pelo objeto e é denominada ambientalismo. Para Davis e Oliveira (1994), os 

ambientalistas, ao contrário dos inatistas, consideram que o indivíduo está sujeito às 

contingências do meio, sendo o conhecimento uma cópia de algo dado no mundo 

externo. Nesse sentido, o indivíduo é construído a partir das influências do meio, ou 

seja, suas experiências vão dando origem a comportamentos determinados por esse 

meio.  

Os reflexos dessa concepção na educação é a organização de um espaço 

educacional munido com um grande número de informações e programas educacionais 

que produzem transformação, correção e estimulação do estudante, a partir do uso 

programado de técnicas e metodologias adequadas à aprendizagem do estudante.  

Por fim, a última concepção é a interacionista. Do ponto de vista interacionista, 

o sujeito se constitui historicamente nas interações com o meio, com os objetos e, 

principalmente, com as outras pessoas. Nesse sentido, o desenvolvimento ocorre 

dinamicamente, durante toda a vida da pessoa, de forma que homem/mulher e mundo 

vão se transformando ativamente pela ação do outro. (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).  

A educação, nessa concepção, exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento humano. No entanto, ela não acontece de forma unidirecional. Ao 

contrário, professor, estudantes e comunidade educacional atuam uns sobre os outros 

de forma que cada um deles vai ativamente transformando suas ações internamente.  

Segundo os interacionistas, o processo de construção de conhecimentos 

acontece nas relações sociais estabelecidas no contexto escolar. Por esse motivo, as 

metodologias de ensino devem criar situações coletivas que promovam conflitos, 

problemas e desafios nas tarefas, de forma que o estudante possa construir o 

conhecimento ativa e interativamente.  
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Como pudemos ver, dependendo da nossa concepção de desenvolvimento e 

aprendizagem, organizaremos atividades pedagógicas de formas diferenciadas. 

Subjacente a essas atividades estão presentes – implícita ou explicitamente, de forma 

articulada ou não, consciente ou não - um referencial teórico que estará vinculado com 

o tipo de mundo que queremos ter, o tipo de homem/mulher que queremos formar para 

contribuir na construção desse mundo e o tipo de educação que propiciará o 

desenvolvimento desse homem/mulher.  

O CESAS, coerente com os pressupostos teóricos apresentados no Currículo 

em Movimento, da SEDF, apoia-se numa concepção interacionista de desenvolvimento 

humano e utiliza-se dos pressupostos teóricos da abordagem histórico-cultural de 

Vygotsky para organizar seu trabalho pedagógico. 

Nessa abordagem o homem é reconhecido como produto da interação dos 

aspectos biológicos e sociais, dentro de um tempo e espaço determinado e num 

processo permanente de construção histórica. (MOLL, 1996; GARNIER e cols, 1996).  

Vygotsky, segundo Raposo (2010) dedicou-se a estudar, prioritariamente, as 

funções psicológicas superiores, também chamadas de processos mentais superiores. 

Segundo Vygotsky as funções psicológicas superiores representam a capacidade 

estritamente humana de pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos 

ou planejar ações a serem realizadas em momentos posteriores, de maneira intencional 

e voluntária. Tais funções, segundo o teórico, são desenvolvidas permanentemente ao 

longo da história do indivíduo, por meio da sua interação com uma determinada cultura, 

em um momento histórico determinado.  

De acordo com a autora, Vygotsky trabalha com a noção de que a relação do 

homem com o mundo não é uma relação direta. Essa relação, de acordo com o teórico, 

é uma relação mediada por instrumentos e signos, que representam instrumentos 

auxiliares da atividade humana.  

 O conceito de mediação, nesse sentido, torna-se o centro da explicação 

vygotskyana sobre o funcionamento psicológico e é reconhecido como o processo 

essencial para tornar possíveis atividades psicológicas voluntárias, intencionais e 
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controladas pelo próprio indivíduo. (MOLL, 1996; GARNIER e cols, 1996).  

Segundo Raposo (2010), o teórico afirma que ao longo do desenvolvimento de 

cada indivíduo, a utilização das marcas externas vai se transformar em processos 

internos de mediação, ou seja, o indivíduo constrói ao longo de sua história 

representações mentais que substituem os objetos do mundo real. Esse mecanismo é 

chamado por Vygotsky de internalização. Para ele essa capacidade de lidar com 

representações que substituem o próprio real é que possibilita ao homem libertar-se do 

espaço e do tempo presentes, fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, 

imaginar, fazer planos e ter intenções.  

De acordo com Vygotsky, ao longo da história da espécie humana os signos 

passam a ser compartilhados pelo conjunto dos membros do grupo social, permitindo 

a comunicação entre os indivíduos e o aprimoramento da interação. Os sistemas de 

representação da realidade, portanto, são socialmente dados, ou seja, “é o grupo 

cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece formas de perceber e organizar 

o real, as quais vão constituir os instrumentos psicológicos que fazem a mediação entre 

o indivíduo e o mundo”. (OLIVEIRA, 1997, p. 36).  

Pensar o processo de desenvolvimento do ser humano marcado por sua 

inserção em determinado grupo social é reconhecer que o mesmo se dá ‘de fora para 

dentro’. Em outras palavras, nessa perspectiva o indivíduo primeiramente realiza ações 

externas, que serão interpretadas pelas pessoas ao seu redor, de acordo com os 

significados culturalmente estabelecidos. Em seguida o indivíduo poderá atribuir 

significados para suas próprias ações e desenvolver processos psicológicos internos 

que podem ser interpretados por ele próprio. (MOLL, 1996; GARNIER e cols, 1996).  

Essa perspectiva de desenvolvimento explicitada por Vygotsky enfatiza a 

importância do aprendizado. Assim, existe um percurso de desenvolvimento, em parte 

definido pelo processo de maturação do organismo individual, pertencente à espécie 

humana, mas é o aprendizado que possibilita o despertar de processos internos de 

desenvolvimento que, não fosse o contato do indivíduo com certo ambiente cultural, 

não ocorreriam. Afirma:  
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O aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores culturalmente organizadas e 

especificamente humanas. (VYGOTSKY, 1984, p. 101).  

Essa concepção de aprendizagem, segundo Raposo (2010) reforça a 

importância que Vygotsky dá ao papel do outro social no desenvolvimento dos 

indivíduos, uma vez que, segundo o teórico, não há desenvolvimento pleno sem suporte 

de outros indivíduos da mesma espécie. Para explicar essa relação com o outro 

Vygotsky oferece um conceito específico essencial de sua teoria: zona de 

desenvolvimento proximal - ZDP. Segundo o teórico:  

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. (VYGOTSKY, 1984, p. 97).  

A ZDP refere-se, então, ao caminho que o indivíduo percorre para desenvolver 

suas funções mentais superiores. Ela está em constante transformação num 

movimento em que o processo de aprendizagem desperta processos de 

desenvolvimento. Fundamental lembrar, ainda, que para Vygotsky, o outro social mais 

experiente deve interferir constantemente nessa ZDP, a fim de movimentar o processo 

de desenvolvimento do indivíduo.  

Para melhor entendermos esse conceito, peguemos o exemplo do 

desenvolvimento de uma criança que ainda não sabe andar. Nessa fase de 

desenvolvimento seu nível real é engatinhar e o nível potencial, andar. À medida que a 

criança vai sendo mediada por um outro social (pais, irmãos mais velhos ou outros), ela 

vai internalizando a capacidade de andar num plano intra psicológico, até conseguir 

desenvolver essa atividade sozinha. O andar, então, representará o seu nível real de 

desenvolvimento e o nível potencial passará a ser uma outra atividade mais difícil, como 

correr ou pular.  

Importante, então, que o mediador esteja sempre atento àquilo que o estudante 
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já faz sozinho a fim de conduzi-lo a níveis mais avançados de desenvolvimento, por 

meio de processos de aprendizagens. Para isso, é fundamental que esse mediador 

conheça e respeite as diferenças entre os estudantes e demais indivíduos do contexto 

educacional.  

3. Diversidade na Educação 

 Ao falarmos de diversidade na Unidade Escolar estamos nos referindo ao 

convívio respeitoso, equivalente, multicultural e onde todos os direitos humanos sejam 

preservados, considerando-se os diferentes grupos, identidades e culturas que se 

manifestam e buscam reconhecimento no contexto escolar.  

Nessa perspectiva, uma cultura não poderá ser superior a outra e todas deverão 

ser consideradas. Sabemos que pensar nessa equivalência dentro de uma sociedade 

de supremacia branca e machista, como a nossa, torna-se um grande desafio da 

Unidade Escolar. Como pensar na convivência igualitária do grupo dominante e das 

ditas minorias (negros, índios, homossexuais, mulheres, pobres e outras classes que 

sofrem discriminação) sem pensar nas questões de poder? 

A esse respeito, McLaren (2000, apud Hanna e COLS 2009) ressalta que na 

sociedade atual há muito desprezo pelas minorias, de maneira que as classes 

dominantes, além de ignorar a realidade excluída dos desfavorecidos, tem seu poder 

em grande parte, formado pela sua dominação e exploração. 

Assim, é fundamental que a Unidade Escolar se torne um lugar plural e dialógico, 

no qual os estudantes não sejam levados apenas a ler textos, ou reproduzir aquilo que 

é ditado pelos grupos dominantes, mas a entender os contextos de maneira que 

superem exclusões e injustiças às classes, raças e gêneros. 

Hanna e cols (2009), a esse respeito, afirmam que uma Unidade Escolar 

comprometida com a vivência dos direitos humanos deve construir um currículo 

multicultural, que visa a formação para a cidadania. Para isso, apontam a necessidade 

de se levar em conta que os atores desse processo têm diferentes representações e 

racionalidades. 
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De acordo com os autores, ainda, é fundamental se considerar a não 

neutralidade do currículo e das ações desenvolvidas na Unidade Escolar.  

A Unidade Escolar é território de produção, circulação e consolidação de 

significados que constituem espaços de concretização da política da identidade. O 

currículo escolar é um dos mecanismos que forma a identidade dos indivíduos. (p. 3668) 

Sendo assim, Hanna e cols (2009) afirmam que caberá aos profissionais da 

educação olhar para dentro da Unidade Escolar e do currículo e verificar como as 

histórias estão sendo construídas e como se constrói os sentidos de pertencimento e 

exclusão.  

Em outras palavras, uma Unidade Escolar entendida como espaço de 

convivência da diversidade, deve ser compreendida como espaço democrático de 

desmascaramento das exclusões. Deverá tornar visíveis as exclusões e ser o local que 

respeita os mais elementares direitos humanos e sociais. 

4. Processo Pedagógico do CESAS 

Pensar na organização do trabalho pedagógico de uma Unidade Escolar, 

portanto, representa uma atividade que vai muito além da organização das atividades 

que desejamos desenvolver na sala de aula. Como pudemos discutir nesse capítulo, 

ela envolve aspectos maiores e todos esses aspectos estão ciclicamente articulados, 

numa perspectiva que envolve inter-relação, interdependência e complementaridade.  

Para compreender a organização do trabalho pedagógico do CESAS, portanto, 

analisa-se o Processo Pedagógico como um Processo Cíclico, apresentado na primeira 

seção desse capítulo, e verificamos que as concepções teóricas são sintetizadas numa 

compreensão de que o desenvolvimento é impulsionado pela aprendizagem, o que 

demonstra uma implicação imediata dessa concepção para o ensino e a didática da 

Unidade Escolar. (RAPOSO e cols, 2008; OLIVEIRA; RAPOSO, 2008).  

Os objetivos didáticos, por exemplo, estarão comprometidos em conhecer o nível 

de desenvolvimento real dos estudantes e dirigir o ensino para estágios de 

desenvolvimento ainda não incorporados, funcionando como um motor de novas 
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conquistas psicológicas.  

Vygotsky destaca, então, a necessidade de a Unidade Escolar fazer a ponte 

entre os conhecimentos espontâneos gerados pela observação e experiências dos 

estudantes, com os conteúdos científicos, desenvolvidos pelo homem nas diversas 

áreas de conhecimento.  

  O processo de ensino na Unidade Escolar, nessa perspectiva, deve ser 

construído tomando como ponto de partida o nível de desenvolvimento real e como 

ponto de chegada os objetivos estabelecidos pela Unidade Escolar, supostamente 

adequados aos estudantes.  

  O percurso será balizado pelo nível de desenvolvimento potencial do estudante, 

de forma que ele possa avançar em sua compreensão de mundo a partir dos 

conhecimentos já consolidados e tendo como meta etapas posteriores, ainda não 

alcançadas. Nesse sentido, o único bom ensino é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento. (RAPOSO e COLS, 2008; OLIVEIRA; RAPOSO, 2008)    

 O professor, nesse processo, assume um papel especial de mediador das 

relações interpessoais e do conhecimento construído historicamente. Em outras 

palavras, ele será um intermediário entre o conteúdo e a atividade construtora dos 

estudantes determinando em grande parte que esta esteja estabelecida de tal forma 

que o estudante possa produzir determinadas atividades. (SALVADOR e cols., 1999)  

  Além disso, ele terá um papel explícito de interferir na ZDP dos estudantes, 

provocando avanços que não aconteceriam espontaneamente. Para isso, o professor 

poderá usar, então, diferentes procedimentos de ensino, como demonstrações, 

assistência, fornecimento de pistas, instruções, etc. todos eles essenciais para a 

promoção do ‘bom ensino’.  

  Vygotsky também sugere que se faça uso da imitação, não como mera cópia do 

modelo, mas como uma reconstrução individual daquilo que é observado nos outros. 

Segundo o teórico esse procedimento possibilita que o estudante realize ações que 

estão além de suas próprias capacidades, o que contribui para o seu desenvolvimento. 
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(RAPOSO e COLS, 2008; OLIVEIRA; RAPOSO, 2008).  

  Por fim, destacamos um outro aspecto muito enfatizado na teoria, que se refere 

à interação interpessoal. Segundo o teórico os grupos de estudantes são sempre 

heterogêneos quanto ao conhecimento já adquirido nas diversas áreas e um estudante 

mais avançado num determinado assunto pode contribuir para o desenvolvimento de 

outros.  

Sendo assim, bem como o professor, um estudante também pode funcionar 

como mediador entre um outro estudante e as ações e significados estabelecidos como 

relevantes no interior da cultura. (OLIVEIRA, 1997, p. 64).  

Ao se perceber a importância das interações, ainda, retomamos nossa reflexão 

sobre a importância da construção de uma educação exercite o convívio com a 

diversidade. Esse convívio vai além do respeito e da tolerância e corresponde a olhar 

para o outro com os olhos da sensibilidade, num posicionamento da alteridade. 

É papel da Unidade Escolar, portanto, estar em permanente luta contra as 

exclusões de todas as formas de desigualdades que privilegiem uns e desconsiderem 

muitos. A Unidade Escolar é a maior responsável por plantar nos estudantes a 

esperança de uma sociedade mais justa, não uma esperança utópica, mas 

revolucionária. (HANNA e COLS, 2009) 

Todas essas análises são úteis na compreensão de como nossos valores e 

princípios, interpretações e conhecimentos, além de formação técnica, podem 

representar uma importante referência para o desenvolvimento de nossas atividades 

docentes. Ao pensar sobre como isso se refletirá no desenvolvimento dos nossos 

estudantes e na construção da nossa sociedade, entendemos um pouco melhor o 

quanto o professor é fundamental para a nossa cultura. 

A Educação de Jovens e Adultos deve ser entendida como um processo que tem 

a finalidade de suprir a escolaridade daqueles que não concluíram seus estudos na 

época adequada, nos Ensinos Fundamental e Médio, quase sempre por motivos 

alheios à sua vontade. O currículo utilizado é o da Educação Básica das Escolas 

Públicas do Distrito Federal, devidamente ajustado à realidade do corpo discente. 
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No processo de ensino e de aprendizagem são enfatizados os valores e as 

atitudes, a competência, as habilidades e os procedimentos, contemplando os 

conteúdos significativos, que são trabalhados de forma contextualizada e 

interdisciplinar, tendo como referencial a Base Nacional Comum e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, em especial os temas transversais e temáticas previstas em lei, 

trabalhados em sala de aula e em momentos específicos como Semana de Educação 

para a Vida e Semana EJA, ambas previstas em calendário. 
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A Escola... 

 

...importante na escola não é só estudar, não é só 

trabalhar, é também criar laços de amizade, ...” 

 

VIII – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

O CESAS é uma Unidade Escolar que atende pessoas com perfil diverso e de 

várias Regiões Administrativas do Distrito Federal. Nessa perspectiva e, por ofertar 

educação a jovens e adultos e educação profissional, nos três turnos, buscar organizar 

o seu currículo utilizando efetivamente o tempo e espaços e assim atender plenamente 

a sua Comunidade. Considerando a diversidade aqui existente e os espaços 

apropriados, a Unidade Escolar buscou ao longo da sua existência inovar as atividades 

e modalidades de educação, em busca de se tornar atrativa e combater a evasão 

Unidade Escolar. 

 A diversidade que ocupa os espaços do CESAS é a base para a organização da 

Unidade Escolar, e hoje há várias modalidades e ações implementadas para que a 

Unidade Escolar cumpra seu papel com excelência e se torne uma Unidade Escolar 

cada dia mais inovadora. 

1. Modalidades e Ofertas de Educação do CESAS 

a. Educação de Jovens e Adultos Presencial -  O CESAS atualmente é 

organizado em regime semestral com 100 dias letivos.  Atende o 1º segmento com 

carga horária de 1600 horas, o 2º segmento também com a mesma carga horária 1600 

horas, com 8 disciplinas e 5 aulas diárias e o 3º segmento com carga horária de 1200 

horas com 12 disciplinas e 5 aulas diárias, funcionando em 3 turnos (Mat. / Vesp/ Not). 

O horário da Unidade Escolar é: matutino de 8h as 12:00, vespertino de 14h as 18h e 

noturno de 19:00 as 23:00.  
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b. Educação de Jovens e Adultos Ensino a Distância – EAD: A Educação de 

Jovens e Adultos a Distância é ofertada pelo Centro de Estudos Supletivos Asa Sul – 

CESAS no 2º segmento/ para o Ensino Fundamental – Anos Finais e para o 3º 

segmento/Ensino Médio e está assim organizada: Ensino Fundamental – Anos Finais: 

duração de quatro semestres, com carga horária de 1.640 (mil seiscentas e quarenta) 

horas. 

Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.275 (mil 

duzentas e setenta e cinco) horas.  

No início do ano de 2018 houve a criação do Centro de Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Profissional à Distância de Brasília-CEJAEP. Os estudantes dessa 

modalidade de ensino foram remanejados para a nova Instituição de Ensino. Em que 

pese esse fato, o CESAS ainda é credenciado para a oferecer Educação de Jovens e 

Adultos à distância. Para tanto, encontra-se em andamento a elaboração do Projeto e 

Plano de Ação para a continuidade e desenvolvimento deste trabalho a partir do ano 

de 2019. 

c. Educação Profissional – O CESAS está cadastrado no MEC pelo Sistema 

SISTEC, e é Unidade Ofertante de Cursos Técnicos do Programa do Governo Federal 

Mediotec e de Cursos de Formação Inicial e Continuada-FIC, cujos Planos de Cursos 

já foram aprovados pela SEDF e que são realizados na própria Unidade Escolar e em 

Unidades Remotas. 

Os Cursos FICs-PRONATEC oferecido pelo CESAS, cujos Planos de Cursos 

foram submetidos e aprovados pelas instâncias competentes da SEDF são: agente de 

recepção e reservas em meios de hospedagem, Ilustrador, língua brasileira de sinais, 

massagista, operador de computar, recepcionista em serviços de saúde, auxiliar de 

cozinha, artista circense, cuidador de idoso, dublador, editor de vídeo, fotógrafo, 

marcenaria, técnico em artes circenses, enfermagem, teatro, cozinheiro, cuidador 

infantil, jardineiro; e os Cursos Técnicos foram: Técnico em Enfermagem, Técnico em 

Teatro, Técnico em Artes Circenses. 

Atualmente os Cursos Assistente Administrativo e Cuidador de Idosos já fazem 

parte de Planos de Cursos submetidos às instâncias competentes da SEDF, 
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devidamente aprovados, e poderão ser oferecidos pelo CESAS, utilizando-se de 

recursos próprios, inclusive profissionais contratados pela Secretaria de Educação do 

DF. Nos três turnos. 

O CESAS já deu entrada no processo de credenciamento para ofertar a Educação 

de Jovens e Adultos e Educação Profissional, com a proposta de oferecer Cursos 

Técnicos, utilizando-se de recursos humanos efetivos e contratados pela Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal. Com base nas primeiras discussões do Grupo de 

Trabalho (instituído pela Portaria nº 346/2018), e considerando o resultado da 

Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Escolar do CESAS, a Unidade Escolar 

irá ofertar o Curso Técnico em Administração, na modalidade CONCOMITANTE a partir 

do ano de 2019. 

O CESAS também é executor de vários convênios assinados pela SEEDF sendo 

parceiro de diversas instituições como SESC, SECONCI e realiza parceria com 

Faculdades e Universidades entre elas a Universidade de Brasília-UNB e Centro 

Universitário UDF, por meio de Termo de Compromisso, que disponibilizam estagiários 

para o CESAS, e a partir desta parceria, implementam ações complementares ao 

Currículo Básico na Unidade Escolar. 

 A Unidade Escolar Certifica concluintes do Ensino Fundamental e Médio por 

meio de exames nacionais: ENCCEJA e ENEM, sendo que o ENEM para os 

participantes deste exame até o ano de 2016, em face das alterações das políticas 

públicas voltadas para este fim, além dos concluintes encaminhados pelas áreas 

competes da SEDF(então Gerência de Exames da Secretaria de Educação do DF), 

Embaixada do Japão, estudantes que cursaram EaD no CESAS até o desligamento 

dessa área da Unidade Escolar, com a criação da Unidade Escolar EaD,   

As Modalidades de Ensino, Ofertas de Educações e Ações do CESAS possibilitam 

um atendimento ajustado à realidade do estudante, bem como a otimização do uso dos 

recursos existentes na Unidade Escolar. 

2. Atendimentos Educacionais Especializados  

O Atendimento a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) 

nas áreas auditiva, visual, física e mental é realizado, respeitando-se as orientações e 
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metodologias da Unidade Escolar inclusiva. O CESAS dispõe de professores 

especializados nas áreas que dão o suporte necessário para que o ANEE possa 

acompanhar as aulas nas salas juntamente com os demais estudantes, inclusive nos 

momentos de avaliação. O atendimento aos ANEE é feito pelos professores 

especialistas em cada uma das necessidades (auditiva, visual e mental leve) nas 

chamadas Salas de Recurso, num processo integrado com o professor da respectiva 

disciplina. 

Nos últimos anos, o Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – CESAS 

tem recebido uma grande quantidade de estudantes com necessidades educacionais 

especiais, sob o enfoque da inclusão. À medida que esse número foi se ampliando, 

percebeu-se um aumento da complexidade do atendimento, em virtude da diversidade 

de deficiências e/ou necessidades educacionais evidenciadas. A partir daí, notou-se a 

necessidade de sistematizar e profissionalizar ainda mais esse atendimento. Nesse 

sentido, foram criadas quatro Salas de Recursos, uma para atender os estudantes com 

deficiência visual, outra para atender estudantes com deficiência auditiva; e duas para 

atender estudantes com deficiência mental, sendo uma para estudantes do 1º 

segmento e outra para estudantes do 2º e 3º segmentos. 

Passaram a ser encaminhados para as Salas de Recursos os estudantes com 

necessidades educacionais especiais com diagnósticos e aqueles que, no convívio 

escolar, apresentavam comportamentos e/ou características diferenciadas. A detecção 

desses estudantes sem diagnósticos vem sendo feita, notadamente, por professores 

ou Orientadoras Educacionais, os quais adotaram uma dinâmica de encaminhamento 

para as Salas de Recursos. No processo de sistematização do atendimento dessas 

salas, percebeu-se que, além dos estudantes sem diagnóstico, vários estudantes 

apresentavam relatórios muito antigos ou não condizentes com a realidade atual do 

estudante. Com base nessa demanda, foram atualizados os relatórios dos estudantes 

e aprofundados os atendimentos necessários, os quais requeriam a atuação efetiva de 

uma equipe especializada. 

Por esse motivo, ao final de 2006, o Núcleo de Coordenação Pedagógica da 
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Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto propôs à Direção do CESAS a criação 

de uma Equipe de Atendimento/Apoio à Aprendizagem – EAAA - para funcionar no 

espaço físico da Unidade Escolar e atender exclusivamente seus estudantes, dadas as 

suas peculiaridades no contexto da inclusão. A Equipe vem atuando desde o início de 

2007 e pode-se dizer que os resultados têm sido extremamente positivos. 

Assim, com o crescente aumento da ênfase na inclusão, o CESAS conta hoje 

com as seguintes instâncias internas, cada uma com as suas atribuições específicas: 

Classe Bilíngue (Surdos), Sala de Recursos para Deficientes Visuais, Sala de Recursos 

para Surdocegueira, Sala de Recursos para estudantes DI do 1º segmento, Sala de 

Recursos para estudantes DI do 2º e 3 º segmentos,  Equipe de Atendimento/Apoio à 

Aprendizagem – EAAA; Educadores sociais e monitores. Laboratório de Ensino 

Especial/Proinfo.  

2.1. Classe Bilíngue – Surdos 

A escolarização de jovens e adultos regulamentada pelo artigo 37, da Lei nº 9.394 

de 20 de dezembro de 1996 de Lei de Diretrizes e Bases -LDB objetiva, entre outros 

aspectos, o acesso e a permanência do trabalhador na Unidade Escolar, promovendo 

a aceleração de estudos em níveis fundamental e médio, para todos aqueles que não 

tiveram a oportunidade de iniciar, continuar ou finalizar seus estudos em idade própria.   

Neste sentido, o sistema público brasileiro de educação, por meio de ações 

integradas e complementares entre si, assegura gratuitamente a esta parcela da 

população oportunidades educacionais apropriadas que considerem suas 

necessidades, interesses, condições de vida e de trabalho.  

Considerando tais aspectos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o ensino 

deve ter estruturação própria e metodologia diferenciada, incentivando a participação 

crítica e consciente do estudante quanto aos processos socioeconômico, político e 

cultural, e, portanto, garantindo a este o direito ao exercício responsável da sua 

cidadania. 

Na Secretaria de Educação do Distrito Federal, a proposta de operacionalização 

da Educação de Jovens e Adultos prevê o ensino presencial, o ensino à distância e a 

realização de exames de certificação. Atualmente, o ensino presencial está organizado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LDB
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em segmentos, onde o primeiro compreende o ensino fundamental I, séries iniciais; o 

segundo, ensino fundamental II, séries finais; e o terceiro, ensino médio.  

Neste contexto de educação, contamos com o atendimento especializado às 

pessoas com deficiência. Até a conferência de Salamanca em 1994 a integração era a 

alternativa educacional para o atendimento destes estudantes, inclusive na EJA. A 

partir daí, surge o termo inclusão, pelo qual, países participantes se comprometem a 

criar políticas e práticas educacionais visando o preparo da Unidade Escolar para o 

respeito à diversidade humana. 

 Percebemos, porém, que na prática a inclusão educacional não pressupõe 

necessariamente inclusão social. Acreditamos que é necessário criar condições para a 

construção desta proposta, especialmente na Educação de Jovens e Adultos, por meio 

de ações concretas e ao mesmo tempo diferenciadas do ensino regular que garantam 

uma mudança social sistêmica e que agregue o sujeito com deficiência de forma 

consciente e responsável.  

Ao analisarmos o Currículo da Educação Básica das Unidades Escolares Públicas 

do Distrito Federal, notamos que existe uma tendência a enquadrar o atendimento de 

estudantes com deficiência nos mesmos moldes do ensino regular, o que dificulta o 

alcance dos objetivos a que se propõe esta modalidade de ensino, ferindo o princípio 

do respeito às diversidades, ao mesmo tempo em que se distancia da valorização das 

potencialidades do sujeito e da garantia de um nível adequado de aprendizagem.  

Em se tratando do acesso dos estudantes surdos nas Unidades Escolares 

comuns, e em especial na Educação de Jovens e Adultos, a proposta de educação 

bilíngue é indiscutível. Por meio desta, a Língua Portuguesa é considerada a segunda 

língua dos surdos requerendo, desta forma, metodologia diferenciada de ensino na sua 

modalidade escrita e a Libras (Língua Brasileira de Sinais) deve ser a base para a 

mediação de todos os componentes curriculares de ensino, como primeira língua. De 

acordo com a legislação brasileira, os surdos têm assegurado, no âmbito escolar, 

profissionais que sejam proficientes na sua língua, conforme está escrito no Decreto 

Federal nº 5.626/2005. O atendimento educacional especializado, nestes termos, deve 

criar possibilidades adequadas ao acesso e permanência do surdo na Unidade Escolar, 
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favorecendo a construção do conhecimento, em qualquer que seja a modalidade de 

ensino. 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (CESAS) é um 

estabelecimento que atende os estudantes nos 1º, 2º e 3º segmentos. É uma Unidade 

Escolar inclusiva e diferenciada que possui atendimento nos três turnos e oferece 

oportunidade ao estudante de estudar e trabalhar. 

A ausência de intérpretes de Libras nesta unidade de ensino exigiu a 

implementação da Unidade Especial para que fosse possível o atendimento adequado 

ao estudante surdo. Levando em consideração a singularidade desta Unidade 

Escolares, estruturamos o processo de ensino-aprendizagem ao estudante surdo de 

maneira a respeitar suas peculiaridades linguísticas e seu direito ao acesso aos 

conteúdos, como já descrito nos documentos anteriores encaminhados a esta 

Secretaria.  É importante destacar que seria preciso um número elevado de intérpretes 

para atender a necessidade de cada um dos estudantes surdos, visto que são 

matriculados em diferentes segmentos, semestres e disciplinas. Por esse motivo, os 

surdos eram atendidos unicamente na Unidade Especial, caracterizando assim, um 

atendimento de Classe Bilíngue, do 1º ao 3º segmento, onde são ministrados em Libras 

todos os conteúdos de todas as disciplinas. 

Diante do exposto, foi solicitado a alteração de Unidade Especial para Classe 

Bilíngue a fim de que a formação de turmas seja prevista nos três turnos e nos três 

segmentos na estratégia de matrícula de 2017. A abertura da turma se dará com o 

quantitativo compreendido entre 1 e 11 estudantes. A partir do décimo segundo 

estudante dever-se-á abrir uma nova turma.  No que diz respeito ao número de 

professores são necessários dois professores em Atividades. Para o segundo 

segmento faz-se necessário um professor de matemática, um de códigos e linguagens, 

um de ciências da natureza e outro de ciências humanas. Para o terceiro segmento é 

necessário um professor de matemática, um de códigos e linguagens, um para área de 

ciências da natureza e outro de ciências humanas.   

Percebe-se também a necessidade da presença de um professor surdo de Libras 

para atender os estudantes surdos, a fim de ensinar e/ou desenvolver a língua de sinais 
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de maneira sistemática, inclusive, beneficiando aqueles que não aprenderam sua 

língua natural ou a adquiriram tardiamente, tornando mais complicado o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Em suma, diante de todo relato foi preciso alterar a estrutura para a Classe 

Bilíngue no que se refere ao atendimento do estudante surdo no CESAS. O estudante 

surdo matriculado nesta Unidade Escolar não tem a mediação de intérpretes, sendo os 

conteúdos ministrados pelos professores da Classe Bilíngue (DA) dos turnos matutino, 

vespertino e noturno. No que se refere aos estudantes de 2º e 3º segmentos as aulas 

são ministradas pelos mesmos professores dentro de cada turno. 

 Portanto, o ideal para o êxito do processo de ensino-aprendizagem do estudante 

surdo seria um professor bilíngue para cada disciplina, porém, é notório que a realidade 

do sistema educacional vigente impede tal situação. Sendo assim, espera-se que seja 

contemplado o mínimo de professores sugerido anteriormente.  

 Atualmente os responsáveis por esse trabalho é a Equipe de professores da 

Classe Bilíngue do CESAS 

 

2.2 Sala de Recursos - Necessidade Visual 

 A Unidade Escolar deve preparar-se e adequar-se para receber o estudante com 

necessidades educacionais especiais. Os recursos para sua inclusão devem ser 

otimizados e os direitos já contemplados nas principais leis brasileiras precisam ser 

assegurados na prática, por meio de medidas concretas. 

 A educação, assim, estimulará uma atitude coletiva institucional vinculada ao 

mundo do trabalho e à prática social, possibilitando parcerias que facilitem a inclusão 

social do estudante enquanto cidadão. Comunidade e profissionais da educação devem 

participar da construção de uma sociedade democrática que possibilite a educação 

para todos. 

 “Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao gozo e 

exercício dos direitos humanos”. (Declaração de Salamanca/UNESCO – 1994, p; 61) 



 

94 

 

GDF / SE / CRE PP 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ASA SUL – CESAS 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 O CESAS, enquanto instituição social, assume grande responsabilidade nesta 

realidade educacional, uma vez que é uma Unidade Escolar inclusiva de EJA que 

atende estudantes com necessidades educacionais especiais, cabendo-lhe trabalhar o 

desenvolvimento das potencialidades e das habilidades adaptativas desses 

estudantes. 

 Para garantir ao estudante deficiente visual a possibilidade de alcançar um 

desempenho eficiente e de desenvolver plenamente suas potencialidades, é 

necessário que os mesmos tenham acesso a um conjunto de recursos pedagógicos e 

de serviços de apoio especializado que facilitem a aprendizagem. 

 Para disponibilizar esse atendimento, o CESAS dispõe de uma sala de recursos 

que atende estudantes com deficiência visual e que realiza serviços de suporte 

pedagógico e complementação específica das disciplinas. Nesta sala, o material 

didático utilizado pelo estudante cego e de baixa visão é adaptado, bem como, as suas 

dificuldades de aprendizagem são trabalhadas.  

 O grande avanço tecnológico verificado nos últimos anos vem proporcionando 

também à educação especial recursos valiosos para o processo ensino-aprendizagem. 

A utilização da tecnologia torna mais eficiente a produção de material didático 

adaptado, diminuindo-se o tempo gasto na sua preparação. Isso permite uma redução 

das dificuldades encontradas pelo estudante deficiente que anseia pelos mesmos 

recursos didáticos que os demais estudantes recebem, quanto pelo professor 

especialista que produz tal material.  

 Propiciar à comunidade escolar CESAS, uma maior aceitação e valorização da 

diversidade da condição do ser humano através de projetos de sensibilizações. 

a. Favorecer condições para que professores e especialistas em 

Educação do CESAS, identifiquem as necessidades educacionais 

especiais de estudantes cegos e de baixa visão presentes na classe 

comum. 

b. Fornecer aos estudantes do Atendimento Educacional Especializado 

em Deficiência Visual – AEEDV, condições de receber o material 
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didático adaptado, em Braille e tipo ampliado, no mesmo tempo dos 

demais estudantes na Unidade Escolar. 

c. Oferecer ao AEEDV acompanhamento específico nas áreas de 

Sorobã, Orientação e Mobilidade dentro da Unidade Escolar, 

Simbologia Braille e acompanhamento dos conteúdos das disciplinas 

correspondentes aos 1°, 2° e 3° segmentos. 

d. Adaptar o material didático como, livros, apostilas, provas e exercícios 

utilizados no CESAS para o Braille e ampliação. 

e. Realizar as transcrições em tinta de provas, trabalhos e exercícios 

feitos pelos estudantes. 

f. Manter contato direto com o professor regente e auxiliá-lo em sua 

prática pedagógica junto ao AEEDV.   

g. Analisar criticamente os desafios no processo de ensino e 

aprendizagem, em relação ao AEEDV. 

h. Trabalhar em parceria e acompanhar os estudantes AEEDV do 

CESAS matriculados na EAD (Ensino a Distância). 

i. Trabalhar em parceria com as salas de recursos de DA (Deficiência 

Auditiva) e DI (Deficiência Intelectual) do CESAS, oferecendo aos 

estudantes atendidos por essas salas, material adaptado, caso esses 

estudantes também tenham deficiência visual. 

j. Planejar e implementar adequações curriculares de pequeno porte 

como objetivos, conteúdos, métodos e procedimentos, avaliação, 

considerando as especificidades de cada estudante. 

k. Desenvolver estratégias de ações voltadas para as interações e 

relações sociais no contexto da sala inclusiva no CESAS. 

 Conforme a modulação, o atendimento na Sala de Recursos de Deficientes 

Visuais deverá ser feito por especialistas formados nas áreas de humanas e exatas e 

especialistas em AEE (Atendimento Educacional Especializado) bem como em Sistema 

Braille (simbologias humanas e exatas do Braille e programa Braille fácil), Sorobã e 

Orientação e Mobilidade.  
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2.3 Sala de Recursos – Generalista Multifuncional 

O atendimento educacional especializado (AEE) realizado nas Salas de Recursos 

é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (CNE/CEB, 2001), como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por 

professor especializado, que suplementa (no caso de estudantes com altas 

habilidades/superdotação) e complementa (para os estudantes com deficiência e 

Transtornos Globais de Desenvolvimento) as orientações curriculares desenvolvidas 

em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

 

Segundo a Secretaria de Educação Especial (2008), o Atendimento Educacional 

Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos 

e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 

atendimento educacional especializado devem ser diferentes daquelas atividades 

diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, que 

elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a 

formação dos estudantes, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas 

atuantes e participativas no mundo que vivemos. 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008), afirma que a Educação Especial deve oferecer o Atendimento Educacional 

Especializado às necessidades educacionais especiais dos estudantes com: 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

a. Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas; portanto, são os estudantes 
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com deficiência mental, deficiência física, surdez, deficiência auditiva, cegueira, 

baixa visão, surdo cegueira ou deficiência múltipla. 

b. Estudantes com TGD (Transtornos Globais do Desenvolvimento): aqueles 

que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição estudantes com autismo clássico, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos em outra especificação. 

c. Estudantes com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam 

um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade. 

 

4.4. Atendimento à Surdocegueira  

 

A inclusão escolar prevê o atendimento do estudante com deficiência, conforme 

consta na Lei 9394 de 1996 (BRASIL, 1997) “[...] preferencialmente, na rede regular de 

ensino”. A Declaração de Salamanca (1994) destaca que ao proporcionar a inclusão de 

estudantes surdos e surdo cego deve-se levar em consideração a “[...] língua de sinais 

como meio de comunicação [...], e ser assegurado a todos [...] surdos e surdo cego, [...] 

que a educação lhes fosse ministrada em escolas [...] ou unidades especiais em 

Unidades Escolares comuns” (BRASIL, 1994, p. 30). No Brasil, a Declaração de 

Salamanca consistiu no primeiro documento oficial em que o termo surdo cegueira é 

mencionado de forma a evidenciar a especificidade linguística deste grupo social 

minoritário. Aliado a este fator, salienta-se o cuidado no processo de enturmação dos 

estudantes em espaços nos quais a língua de sinais seja predominante nas interações 

estabelecidas no contexto da sala de aula. 

No Brasil, a discussão sobre o atendimento educacional especializado ao surdo 

cego inicia-se com a visita de Helen Adams Keller (1880-1968) no nosso país em 1953. 

Após está visita alguns educadores se motivaram e iniciaram o atendimento 
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educacional especializado em classes e Unidades Escolares especiais. O movimento 

em defesa da educação de surdo cego no Brasil se fortalece na medida em que 

documentos oficiais passam a fazer referência a esta especificidade no 

desenvolvimento humano. Assim, a SEESP/MEC (BRASIL, 1995) caracteriza a surdo 

cegueira como deficiência múltipla denominada de DV/ DA (deficiência visual e 

deficiência auditiva). A partir da publicação do documento “Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica” (BRASIL, 2001) que o termo surdo cegueira 

passa a ser considerado nos documentos oficiais do Ministério da Educação. Em 2002, 

o MEC publica as primeiras orientações específicas no atendimento educacional 

especializado em surdo cegueira a partir do ano de 2002, com a publicação das 

Estratégias e orientações pedagógicas em surdo cegueira na educação infantil 

(BRASIL, 2002).  

 

Enquanto marcos legais que oficializam o atendimento educacional especializado 

na área, podemos citar alguns documentos, entre eles a Lei No. 10.098 de 19 de 

dezembro de 2000, estabelece no capítulo VII, artigo 17 e 18 a eliminação de barreiras 

de comunicação e sinalização com vistas a tornar acessíveis as informações no 

contexto escolar e sociocultural. Prevê também formação de intérpretes e guias-

intérpretes, “para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa com [...] 

deficiência sensorial”. O Decreto 5.296/2004 prevê o atendimento as “[...] pessoa surdo 

cega, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de 

atendimento”. Outro marco legal importante consiste na inclusão em 2005 do termo 

surdo cegueira, junto com outras alterações no desenvolvimento, como categoria 

específica no Educacenso, formulário bloco 7 – Educação Especial (BRASIL, 2005). 

 

A coleção “A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar” publicada 

pelo Ministério de Educação, apresenta definições e orientações do atendimento 

educacional especializados sobre surdocegueira e deficiência múltipla, no volume 5 

(BRASIL, 2010). 



 

99 

 

GDF / SE / CRE PP 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ASA SUL – CESAS 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

A surdocegueira se materializa no Plano Nacional de Educação - PNE, Lei No. 

13.005 de 2014, a qual prevê na meta 4.7 “[...] garantir a oferta de educação bilíngue 

[...] bem como a adoção do sistema braile de leitura para cego e surdo-cego.”. Enquanto 

a meta 4.13 da mesma Lei prevê o atendimento e aborda as funções educacionais a 

serem assumidas pelos professores “[...] apoiar a ampliação das equipes de 

profissionais da educação para atender à demanda do processo de escolarização [...] 

tradutores (as) e intérpretes de Libras e guias-intérpretes para surdo-cego [...]”. Na 

realidade, o PNE, ratifica a nossa Constituição e a LDBEN 9394/96 no sentido de 

garantir “[...] a igualdade de condições de acesso e permanência na escola” (art. 206, 

inc. I). 

No caso do surdo-cego, sua condição sensorial e linguística desencadeia a 

necessidade de se oferecer através do sistema de ensino apoio tecnológico e humano 

que contemple as especificidades pessoais e singulares de acesso aos conteúdos 

científicos veiculados no contexto escolar. 

O CESAS oferece atendimento a estudantes surdo-cegos com guia-intérprete 

desde o ano de 2005. 

Atualmente temos dois estudantes surdo-cegos matriculados na classe regular, 

um estudante na 1ª etapa do 1º segmento no turno matutino e uma aluna na 8ª série-

9º ano do 2º segmento no turno vespertino, ambos acompanhados por guia-intérprete. 

 

Conceito 

A surdocegueira é uma condição de deficiência sensorial cujos problemas que ela 

pode causar são bem maiores que os de uma perda sensorial apenas. Diante dessa 

condição sensorial complexa é necessário que haja uma prática de ensino mais rica em 

estímulos linguísticos diferenciados. 

Vale lembrar que a surdocegueira caracteriza-se pelo comprometimento 

substancial total ou parcial dos sistemas sensoriais de distâncias (audição e visão), “[...] 

de tal modo que a combinação das deficiências cause extrema dificuldade na conquista 

de habilidades educacionais, vocacionais, de lazer e sociais” (BRASIL, 2004, p.10). De 

acordo com Cader-Nascimento (2016) a surdocegueira representa uma deficiência com 
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alterações orgânicas e linguísticas, sendo a linguística que acarreta o maior impacto no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Seguindo este raciocínio, 

podemos afirmar que a definição e a elegibilidade do atendimento educacional 

especializado da pessoa que possua surdocegueira precisa passar pela combinação 

da deficiência auditiva (surdez moderada, severa e profunda) com a deficiência visual 

(baixa visão e cegueira), aliado aos efeitos da combinação destas alterações sensoriais 

na aquisição ou aprendizagem de um sistema linguístico expressivo e receptivo. 

 

Como é realizado o atendimento 

O fator mais importante no atendimento educacional especializado na 

surdocegueira refere-se ao fator linguístico, pois é este que viabilizará o 

desenvolvimento das funções mentais superiores e viabilizará as trocas interativas do 

surdo-cego com o ambiente. 

  

Entre os estímulos linguísticos destacamos a linguagem artística (teatro, desenho, 

uso de objetos), língua de sinais adaptada (háptica ou campo visual), escrita (código 

braille, escrita na palma da mão, escrita com suporte de tela para que o registro fique 

em alto relevo). Aliado a estas linguagens, ressaltamos a importância da confecção de 

materiais em alto relevo que possam ser mais eficientes para potencializar o acesso da 

informação e, consequentemente, a aprendizagem do conceito científico pelo 

estudante surdo-cego, conforme propõe a teoria interacionista sócio -histórica proposta 

por Vygotski. 

Segundo Vygotski (1989) todo “defecto” cria estímulos para elaborar uma 

compensação a qual a dificuldade estimula um avanço elevado e intensificado, que 

pode ser descrita como uma força inevitável de criação de outra que irá cumprir as 

funções daquela e ainda pode pretender assumir suas realizações. 

Assim sendo, acredita-se que o uso de tecnologia assistiva associada a um 

sistema linguístico viabiliza a construção de rotas de compensação psíquica. Pois, 

segundo a perspectiva do desenvolvimento defendida por Vygotski é na ontogênese, 

que as atividades e as produções de linguagem do ambiente social desempenham um 
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papel central, pois são elas que conduzem o desenvolvimento na direção de um 

pensamento consciente. Confirmando essa ideia, Coelho dá especial importância na 

“dinâmica de relações intersubjetivas e vivências subjetivas”. O surdo-cego será capaz 

de “confrontar” dentro dessas experiências seu próprio saber, fazendo uma ligação 

entre o que sabia e o que conseguiu aprender.   

Profissionais do sistema de ensino especial utilizam tecnologia educacional 

também conhecida como tecnologia assistiva com vistas a possibilitar ao estudante 

com deficiência acessar as informações por outras vias sensoriais. Desta forma, os 

recursos alternativos que são criados no contexto específico da sala de aula com vistas 

a diversificar, qualificar e substituir o acesso às informações por outras vias sensoriais 

de forma ativa pode ser denominada de tecnologia assistiva de baixo custo. Assim, a 

produção artesanal de recursos em alto relevo com materiais de baixo custo, podem 

possibilitar ao estudante surdo-cego ou cego realizar a associação de dados táteis, 

registro escrito no código braille com orientações e discussões teóricas em língua de 

sinais háptica. O objetivo do uso dos recursos de tecnologia assistiva de baixo custo 

consiste em transformar informações visuais em informações possíveis de serem 

apreendidas pelo sistema háptico (tato ativo). Substituindo as vias sensoriais que 

impedem o acesso às informações pelos sentidos/vias sensoriais intactas, 

consequentemente, ampliando a participação ativa do estudante. Ressaltamos que 

jamais os recursos em alto relevo devem substituir a língua de instrução (no nosso caso 

a Libras Háptica, o código braille), mas sim devem ser trabalhados de forma conjunta, 

no sentido que o estudante possa superar a barreira imposta pela surdocegueira. Em 

nenhum momento o estudante surdo-cego deve estar em desvantagem em relação aos 

demais estudantes videntes e ouvintes, os quais acessam as informações pela via 

visual e auditiva. 

2.5   Serviço de Orientação Educacional –  SOE 

Art. 126. A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo 

Pedagogo-Orientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos 

profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e articulação da 

comunidade escolar e da rede externa (rede social ou rede de apoio), quanto ao 
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processo de ensino e aprendizagem e das relações humanas que os cercam. 

Parágrafo único. O Pedagogo-Orientador Educacional é profissional concursado e 

parte integrante da equipe pedagógica da unidade escolar. 

Art.127. A atuação do Pedagogo-orientador deve partir do princípio da ação 

coletiva, contextualizada, integrada ao projeto político pedagógico – PPP, visando 

à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do integral do estudante como ser 

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio 

social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. 

Art. 128. São atribuições do Pedagogo-Orientador Educacional:  

I. participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da 

unidade escolar;  

II. elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional 

na unidade escolar;  

III. participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar visando 

à organização do trabalho pedagógico;  

IV. planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na 

unidade escolar;  

V. realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo;  

VI. discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e 

aprendizagem ante à realidade socioeconômica do estudante;  

VII. analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as 

diferentes relações que exercem influência na aprendizagem;  

VIII. contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na unidade 

escolar;  

IX. estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e 

econômica do contexto escolar;  
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X. fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica;  

XI. contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores 

que interferem no processo de ensino e de aprendizagem;  

XII. coordenar o processo de informação educacional e profissional sobre o mundo 

do trabalho auxiliando na elaboração do projeto de vida do estudante;  

XIII. supervisionar estágio na área de Orientação Educacional;  

XIV. participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que 

apresentem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem;  

XV. apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, bem como Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que 

necessitem de ação articulada com a Orientação Educacional;  

XVI. articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF;  

XVII. participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar 

a práxis educativa;  

XVIII. elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados 

das ações da Orientação Educacional;  

XIX. emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência;  

XX. participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando 

suas potencialidades, seus interesses e suas necessidades;  

XXI. articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma 

educação inclusiva afim de contribuir para a superação de dificuldades de 

aprendizagem;  

XXII. desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a equipe 

gestora e a equipe pedagógica. 

 

3 - Infraestrutura Física e Instalações 
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A escola tem uma área física construída em alvenaria, assim distribuída: 

27 salas de aula 05 salas de apoio estudantes com 
deficiência 

01 Espaço para Educação 
Profissional 

01 Secretaria 

01 sala de direção 01 sala de apoio 

01 sala de orientação escolar 01 sala de professores e 
coordenação 

01 sala de leitura 01 sala de informática –Proinfo 

02 cantinas escolares 01 Cozinha 

01 depósito para gêneros de 
merenda escolar 

01 depósito para materiais de apoio 
e serviços gerais 

01 banheiro para professores 01 banheiro para professoras 

01 banheiro para servidores 01 banheiro para estudantes 

01 banheiro para estudantes 01 Auditório 

01 pátio coberto para atividades com 
estudantes e professores 

20 Postos de atendimento à 
Educação Profissional 

Contém, ainda, uma área externa de aproximadamente 10.000m², funcionando 

como pátio de recreação e espaço para atividades das aulas de educação física, com 

2 (duas) quadras de esportes. 

 

4 – Infraestrutura e Administrativa
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5 – Organização Administrativa 

5.1 - Gestão Administrativa 

 

As instituições escolares do CESAS, segundo seu Regimento Interno, 

foram criadas visando integrar o corpo docente, discente e comunidade, bem 

como facilitar o desenvolvimento do processo pedagógico. A Unidade Escolar é 

constituída da Associação dos Estudantes e Funcionários do CESAS-AAFC, 

Caixa Escolar do CESAS e Conselho Escolar. 

 

5.1.1. Associação dos Estudantes e Funcionários do CESAS - AAFC 

É a entidade responsável pela administração dos recursos oriundos das 

contribuições voluntárias dos estudantes. Esses recursos são utilizados para 

melhoria das instalações físicas do CESAS, bem como para aquisição de 

materiais e demais encargos advindos de problemas de ordem material e 

estrutural. 

Os membros da Associação são eleitos pelos estudantes e funcionários do 

CESAS, fazendo parte de sua estrutura organizacional professores, estudantes, 

servidores e dirigentes deste estabelecimento de ensino. O mandato da diretoria 

da Associação tem a duração de três anos. 

 

5.1.2. Caixa Escolar do CESAS 

Destina-se, única e exclusivamente, para a gestão dos recursos alocados 

pelo PDAF, pela verba do FNDE ou quaisquer outras verbas governamentais e 

está registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 

01.997.203/0001-67,   

5.1.3. Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões 

realizadas no interior de uma escola. Este é formado pela representação de 

todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como: estudantes, 
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professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e 

comunidade externa. 

Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas através do seu próprio 

Estatuto, que normatiza a quantidade de membros, formas de convocação para 

as reuniões ordinárias e extraordinárias, como é realizado o processo de 

renovação dos conselheiros, dentre outros assuntos que competem a essa 

instância. 

Neste sentido, cabe aos conselhos escolares: 

a. Deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da Unidade 

Escolar; 

b. Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico; 

c. Analisar e aprovar o Calendário Escolar no início de cada ano letivo; 

d. Analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da 

Unidade Escolar, propondo sugestões; 

e. Acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras da Unidade Escolar e; 

f. Mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades 

em prol da melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação. 

 

 5.2 -  Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros destinados à manutenção da Unidade Escolar são 

os previstos no Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

(PDAF), instituído por meio do Decreto 28.513, de 06/12/2007, do Governo do 

Distrito Federal, e gerenciados pela Equipe Gestora da unidade escolar, que está 

assinando com o Secretário de Educação do Distrito Federal um Termo de 

Responsabilidade da Gestão Escolar Compartilhada. 
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5.2.1. Definição de metas para gestão dos Recursos Financeiros  

 

- PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. 

Toda a verba advinda do PDAF será acompanhada e fiscalizada pela 

comunidade escolar, a partir de suas instâncias de organização, nos três 

momentos distintos: planejamento, execução e prestação de contas. O programa 

é utilizado para a realização da manutenção da estrutura física (reparos 

hidráulicos, elétricos e prediais) e na obtenção de recursos pedagógicos. A 

gestão de 2016-2019, realizará obras de reparos frequentes tais como: troca de 

lâmpadas, limpeza e reparos das Calhas, pinturas internas e externas. Aquisição 

de Material de expediente previstos em lei.  

 

 PDDE-  Programa Dinheiro Direto na Unidade Escolar   

Verba destinada a realização dos projetos pedagógicos com a intensão de 

atender diretamente o estudante na sala de aula, sala de recurso, biblioteca, 

laboratórios etc., na aquisição de computadores, impressoras, projetores, 

materiais didáticos e de expediente, para facilitar a aprendizagem do estudante. 

As metas para o PDDE é a de adquirir, com mais agilidade, os recursos 

solicitados pelos professores e estudantes, para viabilizar os projetos realizados 

pelo CESAS de acordo com as necessidades de cada segmento e modalidade. 

 

6 - Gestão Pedagógica 

 

6.1. Recursos humanos 

 

O CESAS conta com profissionais capacitados para atender, com 

qualidade, ao corpo discente, aos quais deve ser oferecida constante formação 

continuada, promovida, sempre que possível, na própria Unidade Escolar.  
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Atualmente, o corpo docente do CESAS é formado por 159 professores, 

sendo 131(cento e trinta e um efetivos) e 28(vinte e oito) temporários.  

Deve ser destacado, ainda, que o CESAS opera nos três turnos diários 

(Matutino, Vespertino e Noturno) e não conta com professores em jornada 

ampliada. 

O horário das aulas é distribuído da seguinte forma: Matutino: 7h50 às 12h; 

Vespertino: 13h50 às 18h; Noturno: 19h às 23h. No dia das coordenações 

internas dos professores, a jornada é distribuída assim: Matutino: 8h30 às 12h; 

Vespertino: 14h30 às 18h; Noturno: 19h às 23h. 

 

6.2. Definição das metas pedagógicas  

As metas pedagógicas da Unidade Escolar são definidas a partir da 

compreensão que é feita da relação Unidade Escolar-comunidade escolar. 

Partindo dessa relação pode-se definir uma maior participação dos elementos 

envolvidos e agentes diretamente envolvidos no processo pedagógico. A Gestão 

Democrática se consolidará na oportunização dos momentos e instrumentos 

necessários ao referido processo. 

 

6.3. Diretrizes significativas para alcançar as metas estabelecidas pela 

política educacional vigente  

Pode-se estabelecer como sendo três as diretrizes necessárias para a 

atender à política educacional vigente: 

a. A garantia do pleno desenvolvimento da relação Unidade Escolar-

comunidade; 

b. A Gestão Democrática criando e oportunizando as condições de 

efetivação da relação Unidade Escolar-comunidade; 

c. Democratização de acesso e permanência do estudante na 

Unidade Escolar, criando condições para que o mesmo se envolva 

e seja sujeito no processo pedagógico e possa apontar alternativas 

para o seu engajamento efetivo nos destinos de sua educação. 
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d. Garantia da excelência da educação de acordo com o estabelecido 

na Gestão Compartilhada (descrição) 

e. A Excelência da Educação, se dará quando conseguirmos 

assegurar um ensino de qualidade, que garanta o acesso e a 

permanência dos estudantes, possibilitando a formação de 

cidadãos críticos e participativos, capazes de entender e 

transformar a sociedade e o mundo. 

 

6.4. Definição de metas para gestão dos Recursos Humanos  

Os recursos humanos existentes na Unidade Pública de Ensino serão 

distribuídos de maneira a otimizar o atendimento à comunidade escolar e 

geográfica. Todos os servidores estarão dentro da modulação preconizada pela 

SEEDF e seguirão as orientações emanadas do setor de Recursos Humanos 

quanto ao quantitativo para cada setor. 

 

6.5 Definição de metas para atuação do Conselho Escolar 

O Conselho Escolar terá papel de preponderância dentro da gestão 

escolar, pois será o local de direito onde serão desenvolvidas as discussões 

pertinentes ao acompanhamento de todos os momentos da Gestão 

Democrática. 

7. Descrição dos Recursos Físicos e Didáticos 

a.  Sala de Recursos -  Deficiência Visuais – D.V. 

 4 máquinas de Braile 

 1 impressora Braile 

 Materiais para Anatomia 

 Material Tátil-concreto 

b. Classe Bilíngue - Surdos 

 Smart Tv conectada a internet 

 Quadros Brancos  
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 Sala ambiente 

 Materiais para Anatomia 

c. Sala de Recursos - Generalista  

 Computadores e Smart TV conectado |à internet 

 Sala de pintura 

 Impressora 

 Materiais para Anatomia 

d.  Demais Ambientes E Equipamentos 

 8 salas do segundo segmento (corredor A) com telões para projeção. 

 O CESAS possui 168 pontos de internet abrangendo Salas de aula, 

bibliotecas, Sala de Recursos, Auditório, Sala dos professores e 

Coordenações.  

 7 Projetores. 

 Caixas de som. 

 DVDs/ Aparelho de som. 

 Smart TVs conectadas a internet. 

8 – Distribuição de Estudantes e Turmas POR Modalidade de Ensino 

MODALIDADE 
Número 

De Estudantes 

Número de 
Estudantes 

ANEE 

Número Total 
De Turmas 

Número de 
Turmas por 

Turno 

Número Total 
de 

Disciplinas 

EJA 

1º 
Segmento 

165 
 

MAT. 26 
VESP. 19 16 

MAT:    6 
VESP:  6 
NOT:   4 

1 

2º 
Segmento 

868 
MAT.: 27 
VESP.: 15 
NOT.: 4 

30 
MAT:  10 
VESP: 10 
NOT:  10 

8 

3º 
Segmento 

770 
MAT.: 30 
VESP. 35 
NOT. 06 

33 
MAT: 12 
VESP:9 
NOT: 12 

12 

TOTAL 1803 152 79 75 41 

9 - Matriz Curricular DA EJA 

 A oferta da EJA - Presencial é organizada em Regime Semestral. A 

modalidade atende a toda educação básica, compreendendo os anos iniciais e 
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finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, conforme expresso na tabela 

abaixo. 

 

Segmento Educação Básica Carga Horaria 

Primeiro Segmento Anos Iniciais (1 a 4) 1600h 

Segundo Segmento Anos Iniciais (5 a 8) 1600h 

Terceiro Segmento     Ensino Médio 1200h 

 

Os Primeiros e Segundos Segmentos da EJA estão regidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos, estabelecidas 

pela Resolução CNE/CEB N 7, de 14 de dezembro de 2010, que no artigo 15 

propõe a organização dos componentes curriculares obrigatórios dos anos finais 

em áreas do conhecimento. Como Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas. Toda a estrutura está no Currículo em Movimento 

da Educação Básica- Educação de Jovens e Adultos. 
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“A Escola... 

...é criar ambiente de camaradagem, é conviver, 

é se ´amarrar nela!...” 

 

IX – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO PARA O 

PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

1) Práticas e estratégias de Avaliação da Educação de Jovens e 

Adultos dentro do seu Currículo Básico 

 

O CESAS entende que a avaliação do processo de ensino e de 

aprendizagem deve ser realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática 

na Unidade Escolar, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem 

de cada estudante, em relação à programação curricular. É dado ênfase 

significativa na história de vida dos estudantes, considerando a bagagem que 

cada um carrega ao ingressar na Unidade Escolar. A avaliação não é priorizada 

apenas o resultado ou o processo, mas como prática de investigação, e a relação 

ensino e aprendizagem na busca de identificar os conhecimentos construídos e 

as dificuldades de uma forma dialógica. Toda resposta ao processo de 

aprendizagem, seja certa ou errada, é um ponto de chegada, por mostrar os 

conhecimentos que já foram construídos e absorvidos, e um novo ponto de 

partida, para um recomeço possibilitando novas tomadas de decisões. 

Consoante o entendimento da matéria, a avaliação formativa tem sido 

pratica no CESAS, considerando como as melhores intenções para acolher, 

apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir 

para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa 

adotada. ” (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, pag. 12). 

A avaliação, dessa forma, tem uma função diagnóstica, que avalia os 

conhecimentos prévios dos estudantes, considerada a avaliação de entrada e a 
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auto avaliação, essas como potencializadoras da avaliação formativa, a fim de 

verificar quem absorveu todos os conhecimentos e adquiriu as habilidades 

previstas nos objetivos estabelecidos.  

Tendo em vista que o estudante tem a oportunidade de ser promovido em 

100 dias letivos – duração prevista para cada momento de EJA – o professor, ao 

longo do período, realiza a avaliação levando em consideração os progressos 

do estudante e todas as atividades pedagógicas que ele realizou em sala de aula 

ou fora dela. 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de 

Educação do DF, a metodologia de avaliação adotada na EJA foge à tradição de 

notas e conceitos utilizados no ensino regular. Na EJA, são utilizados os 

conceitos (APTO, NÃO-APTO e ABA - abandono) que permitem ao professor 

maior flexibilidade na avaliação e são mais adequados ao próprio processo 

pedagógico, além de ser mais conveniente para o estudante no momento de 

comprovar a aquisição das habilidades e competências.  

Deve ser destacado que o objetivo de avaliar é sempre o de aperfeiçoar o 

que está sendo proposto, e que essa avaliação será mais eficiente na medida 

em que todos os agentes do processo educativo estiverem dele participando, 

não só na fiscalização, mas na implementação do que está proposto para a 

comunidade escolar. 

Em nossa instituição adotamos os seguintes critérios na avaliação de 

nossos estudantes; as provas não têm valor superior a 50% do total final, a 

Semana de EJA ou Semana de Educação para a Vida corresponde de 10% a 

20% da avaliação final. Temos, também, as provas finais, que não pode exceder 

a 20% da nota final, que visa preparar nossos estudantes para as avaliações que 

fazem parte da vida de todo estudante. Os processos de avaliação são 

constantemente reavaliados ao longo do ano nas coordenações e nas reuniões 

gerais. 

“Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser 

considerada, observando as especificidades de cada estudante (público-alvo) 
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dessa modalidade de atendimento, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 9.394/1996, no artigo 58, a saber: estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação (AH/SD). (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL, pag. 19). ” 

O CESAS é uma Unidade Escolar inclusiva, onde mais de 15 por cento do 

grupo discente é composto por estudantes com necessidades, não só os 

estudantes do ensino especial, mas a maior parte de nossa clientela tem 

necessidade de avaliações adaptadas, são senhoras e senhores na terceira 

idade, estudantes com os mais variados tipos de déficits (sem laudo), estudantes 

de liberdade assistida, adictos. Somos uma comunidade plural, com diferentes 

orientações sexuais, políticas, culturais. Toda essa diversidade gera uma 

demanda diferenciada dos educadores e uma imensa riqueza cultural e 

educacional. Para isso “A avaliação formativa apresenta-se como uma possibilidade 

real para o direcionamento do processo de inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especiais, por ser mecanismo promotor de ações inclusivas que devem 

estar presentes em todos os espaços da instituição educacional, desde o primeiro 

acesso do estudante a esse contexto.  (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL, pag. 20). 

 

2) Práticas e estratégias de Avaliação da Educação Profissional 

 

O CESAS terá como valores básicos para avaliação e validação da 

aprendizagem do estudante, além dos estabelecidos nas normativas da 

Secretaria de Estado de Educação, os seguintes: 

a) A avaliação terá sempre como parâmetro as competências que o 

profissional tem que ter para o bom exercício profissional a qual estará sendo 

certificado; 
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b) as competências fundamentais para o exercício da profissão terão peso 

03, as competências complementares peso 02 e as informações periféricas peso 

01 devendo estar estabelecidas no projeto de turma/curso, sempre em 

consonância com o plano de curso; 

c) A recuperação deve estar diretamente associada à aquisição e 

validação de competências estabelecidas para o exercício profissional, com 

base no plano de curso; 

d) O processo de aprendizagem e avaliação levará em consideração os 

níveis de Informação (ter, reconhecer e interpretar informações sobre o conteúdo 

apresentado), conhecimento (interpretar, compreender, analisar, associar e 

dominar informações referentes ao conhecimento profissional), Habilidade 

(aptidão para cumprir as tarefas com determinado nível de destreza e agilidade), 

Inteligência (faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e 

interpretar a realidade e agir de forma eficaz e eficiente sobre ela). 

 Além da escrituração básica estabelecida pela Secretaria de Estado de 

Educação, nos cursos ofertados pelo CESAS os professores, acompanhados 

pelos Coordenadores Pedagógicos, formularão relatório descritivo de 

aprendizagem por estudante, constando: 

a) Nível de aprendizagem (0 a 10) de cada competência estabelecida no 

Plano de Curso, com observação; 

b) Competências de âmbito profissional em que o estudante é destaque; 

c) Competências de âmbito profissional em que o estudante precisa 

melhorar; 

d) Competências transversais recomendadas como formação 

complementar ao estudante; 
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e) Conteúdo da grade comum curricular que o estudante precisa de 

formação complementar; 

f) Recomendação de itinerário formativo para o estudante.  

O Conselho de Avaliação Final e Validação da turma/curso (Conselho de 

Classe) é a instância máxima do curso/turma, sendo responsável pela avaliação 

de possíveis divergências em relação a aprendizagem dos estudantes, 

apresentação de alternativas para aproveitamento pedagógico de estudantes 

com problemas de aprendizagem e avaliação e validação da turma/curso, 

inclusive com apresentação de propostas de inovação no Plano de Curso e nos 

próximos Projetos de Turma/curso. 

 

3) Práticas e estratégias de Avaliação da Educação de Jovens e 

Adultos – Educação Especial 

 

Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser 

considerada, observando as especificidades de cada estudante (público-alvo) 

dessa modalidade de atendimento, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 9.394/1996, no artigo 58, a saber: estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação (AH/SD). (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL, pag. 19). ” 

O CESAS é uma Unidade Escolar inclusiva, onde mais de 15 por cento do 

grupo discente é composto por estudantes portadores de necessidades 

especiais, não só os estudantes do ensino especial, mas a maior parte de nossa 

clientela tem necessidade de avaliações adaptadas, são senhoras e senhores 

na terceira idade, estudantes com os mais variados tipos de déficits (sem laudo), 

estudantes de liberdade assistida, adictos. Somos uma comunidade plural, com 

diferentes orientações sexuais, políticas, culturais. Toda essa diversidade gera 
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uma demanda diferenciada dos educadores e uma imensa riqueza cultural e 

educacional. Para isso “A avaliação formativa apresenta-se como uma possibilidade 

real para o direcionamento do processo de inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especiais, por ser mecanismo promotor de ações inclusivas que devem 

estar presentes em todos os espaços da instituição educacional, desde o primeiro 

acesso do estudante a esse contexto. “ (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL, pag. 20). 

 

4) Classificação Curricular 

 

Para permitir o acesso ao ensino de EJA por parte de estudantes que, por 

qualquer motivo, não possam comprovar escolaridade anterior, são realizados 

exames de classificação curricular, com a aplicação de avaliações diagnósticas 

de Língua Portuguesa e Matemática, nas quais são avaliados os conhecimentos 

das competências e habilidades referentes ao segmento anterior. Assim, o 

estudante que não possui documento comprobatório de escolaridade faz sua 

inscrição para o exame de classificação e, se for considerado apto nas provas 

classificatórias desse segmento, dará início aos estudos no segmento seguinte. 

 

5)  Reclassificação 

O estudante que, comprovadamente, já tiver alcançado os conhecimentos 

inerentes ao componente curricular em que estiver matriculado e alcançado as 

habilidades e competências exigidas, poderá, a critério do professor, ser 

promovido a qualquer momento para o semestre seguinte. Para isso, o professor 

deverá preencher a Ata de Reclassificação do estudante e, com a homologação 

da Direção, encaminhá-la à Secretaria da Unidade Escolar. Esse procedimento 

oferece mais agilidade no desempenho acadêmico do estudante que apresenta 

as habilidades e competências exigidas pelo componente curricular, 

favorecendo a conclusão mais rápida do segmento em que está matriculado e o 
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avanço nos estudos – para recuperar o chamado “tempo perdido” – assim como 

a realização de seus projetos de vida. 

 
6)  Avaliação Institucional 

 

Quanto à Avaliação Institucional, temos em vista os seus três momentos 

distintos e importantes: avaliação diagnóstica inicial – feita para elaboração 

desse plano de trabalho, a avaliação de processo e a avaliação de resultados. 

Todos eles com o acompanhamento e aval do Conselho Escolar. Com isso, 

queremos contar com a comunidade escolar nos dois últimos momentos e, para 

isso, utilizaremos diversos instrumentos de participação, como reuniões, 

consultas, formulários e debates com as instâncias representativas dentro da 

Unidade Escolar, como o Conselho Escolar, a Associação de Estudantes e 

Servidores do CESAS (AASC). 

Pretendemos, a partir da avaliação, identificar os pontos que impedem 

o avanço da Gestão Compartilhada e traçar estratégias de superação. 

Identificados os pontos que foram de consolidação da proposta, divulgaremos 

junto à comunidade escolar para estimular as conquistas e estabelecer novas 

metas e objetivos, provocando em todos a participação da comunidade dentro 

da proposta de construção da realidade possível e desejável. 

 

7) Conselho de Classe 

 

“O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 

formativa é — ao mesmo tempo — espaço de planejamento, organização, 

avaliação e retomada do Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar. É a 

instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os três níveis da 

avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um 

momento privilegiado para auto avaliação da Unidade Escolar (LIMA, 2012)”.  
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O CESAS realiza o Conselho de Classe, consoante Regimento Interno da 

SEDF, e prima por envolver a comunidade escolar nas discussões 

deliberativas, incluindo a eleição de representante de turma, que é o elo da 

turma e o Conselheiro de Classe. 
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“A Escola... 

...ora, é lógico... numa escola assim vai ser fácil estudar, 

trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. ” 

 

X. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

 O CESAS vem ampliando e abrindo espaços e tempos no sentido de se 

tornar uma Unidade Escolar múltipla e assim romper com as estruturas rígidas 

do processo de ensino e de aprendizagem no cenário educacional, e assim vem 

implementando conceitos de totalidade, visão holística, interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, sócio-interacionismo e projetos pedagógicos. É nessa 

perspectiva que a implementação de vários projetos, oficinas, ações têm sido a 

linha mestre para criar novos modelos dentro da Unidade Escolar da troca de 

informações e assimilação dos conhecimentos produzidos. 

O trabalho voltado para oficinas e projetos na Unidade Escolar não é um 

caminho que vem como forma de ruptura das disciplinas escolares. A ideia é 

justamente a interdisciplinaridade, a aplicação da transversalidade. Estas 

continuam como base do conhecimento escolar, consoante o Currículo e 

Movimento, implementado por meio da matriz curricular e do excelente trabalho 

do grupo de regentes do CESAS.  

O CESAS é uma instituição de ensino no DF que se não é a maior, está 

entre às que mais devem desenvolver fazeres pedagógicos diferenciados. 

Entende-se que a proposta educativa por meio de projeto é forma inovadora de 

abordar os conteúdos curriculares, que passam a ser concebidos de maneira 

integral, articulada e dinâmica. Desta forma ocorre a conquista de níveis mais 

elevados de motivação, participação e coprodução vivenciada entre os 

educandos, seus pares e o educador. 

Os pressupostos teóricos metodológicos da organização curricular 

através de Projetos, apesar de terem ganhado força nos últimos anos, já vêm 

sendo proclamados há muito tempo. De acordo com Antonio Costa: “Suas raízes 
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mais profundas no tempo estão em Rousseau e Pestalozzi, Decroly, com seus 

centros de interesses. Maria Montessori, John Dewey, Celestin Freinet, Anton 

Makarenko e no Brasil, Anísio Teixeira contam entre os grandes pioneiros desta 

vertente do pensamento pedagógico. 

Em geral esses pensadores da educação buscaram a valorização das 

necessidades e interesses dos educandos como norteadores do processo 

educativo. O fim primeiro e último da educação escolar é o educando. Assim, 

pressupõe-se que a prática pedagógica é pensada, planejada e executada com 

vistas à formação integral do educando. 

O pensamento pedagógico do CESAS busca continuamente imprimir no 

seu cotidiano a flexibilidade do seu tempo, pois o perfil do estudante busca 

horários alternativos para realizar suas atividades dentro da Unidade Escolar, 

associando à sua grade horária. O estudante está em vários momentos na 

Instituição, manhã, horário de almoço, final da tarde, horários das aulas, finais 

de semana. Nessa linha, regentes, coordenadores, equipe gestora apoia as 

várias ações que correspondam as expectativas da sua comunidade. A exemplo 

disso, constam no anexo os Projetos, além de oficinas, os eventos previstos no 

calendário escolar, as ações da Comunidade ocupando espaços no fim de 

semana, que foram a organização curricular. 

Hoje são implementadas as seguintes ações: oficina de corte e costura, 

rádio Tv CESAS, projeto de educação física, capoeira, horta comunitária, 

musicalidade no CESAS, pintura, reforço para o ENEM. O laboratório de 

informática é utilizado para a prática do currículo básico por vários professores 

regentes.  

Há com frequência a participação da comunidade, na maioria das vezes 

representada pelas famílias, que usam os espaços e tempos para realizar 

eventos culturais e a Unidade Escolar abre aos fins de semana para receber 

estudantes com necessidades que viabilizam ações que complementam o 

trabalho em sala de aulas, oportunizando a convivência social dessas pessoas. 
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O CESAS é pela quarta vez Unidade Escolar campeã dos jogos da 

madrugada. O esporte e lazer tem sido o “carro chefe” do CESAS, investindo no 

potencial humano do seu estudante, criando oportunidades, gerando 

conhecimento e cuidados com a saúde. 

Há professores que desenvolvem dentro do currículo básico o ensino de 

xadrez e música. A musicalidade do CESAS faz parte de Projeto específico que 

é implementado em horários alternativos, com a Roda de Musicalidade, e dentro 

do currículo básico da disciplina de educação física dos três segmentos, 

passando a ser tema transversal do currículo básico. 

As salas de recursos generalistas dos três segmentos desenvolvem 

projetos em parceria com as professoras e professores da Unidade Escolar, por 

meio do Projeto de Pintura, resultante com o apoio do Banco do Brasil. Há 

também Projeto realizado pelos próprios profissionais daquela área, com temas 

discutidos e implementos em cada semestre. 

O Projeto João de Barros, de autoria da Professora do 1º Segmento, 

busca encontrar nas parcerias que a Unidade Escolar realiza com a Universidade 

de Brasília, famílias de estudantes, e agentes externos da Unidade Escolar, o 

desenvolvimento de trabalhos concretos, a partir de datas festivas, Semana Eja, 

e cultura em geral, de forma a levar para a sala de aula alternativas e caminhos 

para o sucesso do ensino e da aprendizagem para os estudantes do 1º 

Segmento. 

A Semana de Educação de Jovens e Adultos é o período em que vários 

temas são trabalhados em todas as turmas, com a realização de oficinas e 

palestras, envolvendo toda a comunidade em um processo multidisciplinar 

pedagógico, que vem crescendo e enriquecendo ano a ano a organização 

curricular do CESAS. 

A Unidade Escolar conta com projetos aprovados e em desenvolvimento 

na Unidade Escolar, como: Projeto TV CESAS; Projeto Talentos CESAS; Projeto 
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Executivo – Agencia de Inclusão Produtiva: Construindo Projeto de Vida; Projeto 

Executivo – Espaço Vivencial Horta. 

A Unidade Escolar considera os projetos interdisciplinares e 

multidisciplinares, como esses, ações que rompem as barreiras das salas de 

aula e com as práticas solitárias de trabalho, em um movimento que possibilita 

a ampliação das relações, para além dos espaços da Unidade Escolar.  

E a integração da Educação Profissional no Currículo básico é um 

caminho sem volta que coloca o CESAS como Unidade Escolar ofertante e 

certificadora de cursos técnicos e de formação inicial e continuada que cumpre 

com sucesso o papel importante que a Unidade Escolar desempenha para o 

público específico que é caracterizado pela demanda da educação de jovens e 

adultos. 

Na organização do ensino através de Projetos, as disciplinas dão espaços 

para uma temática que valha a pena ser estudada, situações problemas, geral 

ou particular, ou acontecimentos sociais vivenciados pelos educandos.   

 

Na perspectiva de uma Unidade Escolar múltipla que oferece Educação de 

Jovens e Adultos e Educação Profissional, consoante o Currículo em Movimento 

e a realização de projetos e oficinas elaborados e oferecidos pelos profissionais 

da Unidade Escolar, o CESAS realiza em estado ativo, as seguintes estruturas 

e instituições:  

 

 FACULDADE DULCINA DE MORAES Nesta parceria a Faculdade 

Dulcina nos fez a cessão de uso do espaço físico da instituição no período 

vespertino, com alguns espaços em tempo integral, o que possibilitou o 

início do Curso Técnico em Enfermagem (Mulheres Mil), atendendo a 80 

mulheres, em um projeto piloto que integra o CESAS em parceria com a 

Faculdade Dulcina, a Unidade Escolar Técnica de Saúde de Planaltina, o 

PRONATEC e a FUNAB - Fundação Universidade Aberta do DF.  
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 TV UNB Esta parceria garante aos estudantes das turmas de Áudio e 

Vídeo a construção do aprendizado associado diretamente a prática em 

estúdio e na produção profissional de conteúdo.  

 FÁBRICA SOCIAL Com a Fábrica Social o CESAS integra seu 

atendimento a um público externo, gerando um produto interessante que 

é o curso de Marcenaria Criativa nas parcerias entre CESAS, Marcenaria 

da SEDF e Fábrica Social, onde esta última entrará com gestão, professor 

e material de consumo.  

 UDF A parceria com o curso de Odontologia da Instituição garantiu a 

nossos estudantes educação em saúde bucal e atendimento na clínica 

laboratório da instituição.   

 FACULDADE ESTÁCIO A Estácio entrou de parceria focada nos 

estudantes que têm como perspectiva uma formação profissional de nível 

superior, o que permitiu ao CESAS instituir no semestre passado o ENEM 

Comunitário - aulões preparatórios para o ENEM aos sábados. Este 

projeto foi pausado e está sendo reformulado para um conceito de 

Unidade Escolar Aberta de Reforço e Avanço Unidade Escolar que 

ocorrerá em horários alternativas em todos os dias da semana.  

 CANAL E O Canal E da Secretaria de Educação é um parceiro 

estratégico na organização e realização do Curso de Áudio e Vídeo, 

sendo um centro disponível para prática de conhecimentos técnicos.  

 MARCENARIA DE SEDF A parceria com a Marcenaria de SEDF, situada 

na sede do SIA garantiu laboratório de práticas para o Curso FIC de 

Marcenaria Criativa junto com a Fábrica Social.  

 

 

.
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XI. PLANO DE AÇÃO 

 
 

Nº METAS ESTRATÉGIAS PERÍODO AVALIAÇÃO 

01 Viabilizar espaços 
múltiplos para o 
desenvolvimento de 
projetos e oficinas 
voltadas para as ações 
de economia criativa, 
esporte e lazer, meio 
ambiente, horta, cultura, 
meditação, comunicação 
e mídia e roda de terapia. 
 

 
1 – Discussão com a Comunidade Escolar, deliberada e aprovada em reuniões e 
Assembleia Geral para reorganizar os espaços e tempos na Unidade Escolar. 
2 – Investimentos financeiro para reforma e adaptação de espaços da Unidade Escolar. 
3 – Solicitar às instâncias competentes da SEDF e Órgãos competentes apoio financeiro 
para obras que garantam as diversas ações da Unidade Escolar. 
 
 

 
 
 
 
 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para execução. 
 

Todas as ações que envolvem 
investimento financeiro são 
avaliadas e aprovadas pelo 
Conselho Unidade Escolar. 
As coordenações por área 
são momentos de discussão e 
avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por semestre, 
envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional. 

02 Garantir o sucesso dos 
resultados dos eventos 
da Agenda Pedagógica 
da Unidade Escolar.  

1- Elaborar documento próprio da Unidade Escolar para nortear o trabalho da 
coordenação pedagógica do CESAS. 
2 - Formalizar metodologia da organização e implementação de eventos a partir de 
resultados bem-sucedidos durante os semestres. 
2 – Definir equipe de trabalho para apoiar à Coordenação Pedagógica na realização de 
eventos 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para execução. 
 

Todas as ações que envolvem 
investimento financeiro são 
avaliadas e aprovadas pelo 
Conselho Escolar. 
As coordenações por área 
são momentos de discussão e 
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3 – Investir recursos financeiros para melhorar a capacidade tecnológica, comunicação, 
mídia da Unidade Escolar. 
4 – Adaptar espaços nas apresentações dos eventos. 

avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 

 Garantir o atendimento 
da merenda escolar, em 
conformidade com a 
legislação da matéria. 
 

1 – Redirecionar o serviço da merenda escolar para a Unidade da Cantina no pátio da 
Unidade Escolar, de forma a melhorar o cardápio da alimentação dos estudantes. 
2- Apoiar o serviço privado de cantina para outro local da Unidade Escolar 
 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para execução. 
 

A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por semestre, 
envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
Todas as ações que envolvem 
investimento financeiro são 
avaliadas e aprovadas pelo 
Conselho Unidade Escolar. 
 

03 Garantir a inclusão de 
pessoas com 
necessidades, 
garantindo a 
acessibilidade e 
espaços que venham 
possibilitar essa ação 
pela Escola com 
qualidade e respeito. 

1 – Direcionar recursos financeiros e de recursos humanos para as Salas de Recursos, 
Classe Bilíngue, Atendimento aos estudantes com necessidades Surdocegueiras, de 
forma a dar melhores condições ao cumprimento do trabalho dessas áreas. 
Investimentos financeiro para reforma e adaptação de espaços da Unidade Escolar. 
2 – Solicitar às instâncias competentes da SEDF e Órgãos competentes apoio financeiro 
para obras que garantam as diversas ações da Unidade Escolar. 
3- Investir recursos financeiros e captar novas fontes de financiamento para a constante 
melhora na estrutura física, materiais e recursos humanos da Unidade Escolar. 
4 – Realizar gestões junto às áreas competentes no sentido de reforçar a modulação da 
Unidade Escolar para ampliar o número de profissionais que trabalham com a educação 
inclusiva e garantir as ações da Unidade Escolar para o melhor atendimento às pessoas 
com necessidades. 
5 – Realizar gestões junto às áreas competentes no sentido de criar Sala de Apoio 
Especializado para garantir o atendimento aos estudantes com diagnóstico de 
transtornos. 
6 – Realizar gestões junto às áreas competentes para discutir, criar e reformular políticas 
que estabeleçam condições para os estudantes com necessidades e que sejam 
matriculados no 1º Segmento, no sentido de receber o atendimento nas Salas de 
Recursos dentro do próprio horário que esteja matriculado. 
 
 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para a execução 

As coordenações por área 
são momentos de discussão e 
avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por semestre, 
envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional 

04 Garantir a Unidade 
Escolar aberta em tempo 

- Apoiar a elaboração de Projetos Pedagógicos que sejam implementados em horários 
alternativos à grade horária da Unidade Escolar. 

Todas as 
estratégias terão 

As coordenações por área 
são momentos de discussão e 
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integral, utilizando-se de 
dias e horários 
alternativos, para as 
ações pedagógicas, 
culturais, esporte e lazer; 
 

- Discutir com a Comunidade e fazer gestões junto às instâncias competentes da SEDF 
para definir a matrícula dos estudantes em disciplinas em turnos que melhor atendam a 
sua condição de horário. 
- Realizar parcerias com instituições que realizem ações para Comunidade do CESAS em 
horários alternativos, incluindo finais de semana. 

a 
semestralidade 
para execução. 
 

avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por semestre, 
envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional 

05 Ampliar o número de 
estudantes matriculados 
no CESAS na Educação 
de Jovens e Adultos e 
Educação Profissional  
 
 
 

1. Não limitar o tempo para efetivação das matrículas; 
2. Atender não só matrículas garantidas pelo Sistema 156, mas, como também, 
atender a comunidade que procura a Unidade Escolar diretamente; 
3. Distribuir e divulgar o material da SEEDF nos diversos segmentos da sociedade; 
4. Confeccionar faixas de divulgação não só para serem colocadas no ambiente 
escolar, mas também fora; 
5. Divulgar nos blogs e facebook a oferta de vagas da EJA e Ed. Profissional 
6. Criar parcerias para divulgação nas rádios, jornais locais que divulguem o trabalho 
pedagógico realizado pela nossa Unidade Escolar.  
7. Acolher os estudantes do programa DF Alfabetizado, convênios e outras 
entidades parceiras; 
8. Oferecer palestras com todos os segmentos sobre o funcionamento e metodologia 
da SEDF para essa modalidade de ensino, como também, demonstrando a 
importância do acesso e permanência desse estudante na Unidade Escolar; 
9. Estabelecer parcerias com o conselho tutelar, abrigos, Adolescentro e outras 
entidades que cuidam e apoiam estudante sem situação de risco e Distorção de Idade 
e série; 
10. Promover encontros com a família para buscar apoio junto aos estudantes com 
problema de infrequência, disciplina e defasagem; 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para execução. 
 

Se dará por meio de 
acompanhamento e avaliação 
sistemática, por parte da 
direção, secretaria e SOE. 

 06 Promover melhor 
interação intercultural 
entre professor, 

1. Desenvolver projetos, em parceria com a EAPE, para levantamento de temas 
voltados para a diversidade; 

Durante a 
Semana da EJA, 
Semana de 

As coordenações por área 
são momentos de discussão 
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estudantes e demais 
segmentos escolares, a 
fim de ampliar o respeito  
às diferenças de 
conhecimentos prévios, 
gênero, etnia e classes 
sociais, com vista ao 
entendimento da 
diversidade 

2. Organizar coordenação pedagógica com a participação de professores 
formadores da EAPE, dentro do projeto EAPE nas Unidades Escolares; 
3. Construir parceria com Unidade Escolar de Música nos eventos do CESAS e na 
realização da formatura dos estudantes do CESAS; 
4. Promover o Projeto Feira Multicultural na semana de Educação para Vida e na 
semana da EJA; 
5. Promover o Projeto CESARTE, que expõe os trabalhos socioculturais dos 
estudantes; 
6. Desenvolver o campeonato interclasses durante a semana de educação para a 
vida, destinado a selecionar estudantes para competir nos jogos interescolares do DF 
7. Ampliar e melhorar as ações de acolhimento dos profissionais recém-
remanejados para atuar na Unidade Escolar. 
 
 

Educação para a 
Vida e durante o  
Semestre letivo. 

e avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por semestre, 
envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional  

07 Promover a integração do 
Projeto Político 
Pedagógico da Unidade 
Escolar com as novas 
tecnologias. 
 

1. Acompanhar os estudantes no ambiente virtual Eproinfo/MEC, nos momentos 
presenciais, com interação professor tutor/estudante, no laboratório de informática da 
Unidade Escolar, já existente. 

2. Criar uma sala ambiente no próprio espaço da EaD; 
3. Organizar aulas presenciais, complementando os estudos através de modo textual ou 

em vídeos on-line, preparadas em conjunto com o professor da disciplina, em parceria 
com o professor do laboratório de informática; 

4. Firmar parcerias com o PRONATEC, como Unidade Escolar Demandante, na 
divulgação, seleção e distribuição de vagas de cursos de capacitação profissional 
oferecidos pelo SENAC, SESC e SENAI, ETB E IFB. 

semestralmente. As coordenações por área 
são momentos de discussão 
e avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por semestre, 
envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional 

 

08 Disponibilizar, para toda a 
comunidade escolar, 
atendimento às suas 
necessidades 
educacionais, em 
observância à legalidade 

1. Elaborar novas fichas cadastrais, com a atualização de dados dos servidores e 
estudantes (telefone fixo, celular, endereço residencial, e-mail, para contato rápido); 

2. Fazer da Gestão Democrática uma administração exercida de forma participativa, 
com os objetivos da organização definidos pela equipe que a forma; 

3. Orientar todos os servidores sobre férias, abonos, recessos, requerimentos e 
processos sobre seus tramites e resultados para ciência do mesmo; 

Em todos os 
semestres.  

As coordenações por área 
são momentos de discussão 
e avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por semestre, 
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de seus pleitos e a 
coerência com o PPP da 
Unidade Escolar. 

4. Informar os servidores sobre formação continuada em sua área, participação nas 
coordenações pedagógicas coletivas; 

5. Informar sobre direitos e deveres, tanto para servidores como para estudantes, em 
estudos praticados para essa finalidade; 

6. Informar sobre a distribuição de carga, de maneira a otimizar o atendimento à 
comunidade escolar dentro da modulação da CRE; 

7. Garantir e valorizar a participação do conselho escolar. 
8.  Garantir a participação da Comunidade e famílias do Estudante no processo de 

discussão dos Projetos da Unidade Escolar. 

envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional 

09 Garantir execução dos 
projetos que fazem parte 
do dia a dia da Unidade 
Escolar, como: o Projetos 
de Segurança da Unidade 
Escolar; e o Projeto de 
Reforma da Estrutura 
Física do CESAS. 

1. Convocação de reuniões com a comunidade escolar para definir prioridades e 
necessidades da Unidade Escolar para uso dos recursos financeiros: PDAF, PDDE. 

2. Contato com a Secretaria de Segurança (Batalhão Escolar) para inibir as ocorrências 
delituosas, dentre elas: uso e tráfico de entorpecentes, violência, outros.  

3. Reuniões com a comunidade escolar para conscientizar para o uso adequado do 
material e das dependências públicas. 

4. Fortalecer e regularizar as parcerias com as diversas instituições do Distrito Federal 
para implementar ações pedagógicas que venham somar ao trabalho realizado 
dentro do Currículo Básico da SEDF. 

5.  

Durante todo a 
vigência da 
Gestão 
Democrática dos 
candidatos a 
Direção do 
CESAS. 

Acompanhamento do uso 
dos recursos juntamente com 
toda a comunidade escolar 
 

10 Implantar de forma 
gradativa e concomitante 
no mesmo turno e em 
turno inverso a Educação 
Profissional na 
Modalidade FIC e Técnico 

1. Implantação de cursos de Formação Inicial Continuada dentro de uma proposta de 
itinerário formativo para formação técnica; 
2. Formação gradual de equipe de professores da rede, para desenvolvimento dos cursos 
de Educação Profissional. 
3. Organização de núcleos formativos que aproveitem ao máximo a equipe de professores 
na grade dos Cursos da Educação Profissional 
4. Criar estrutura específica para os trabalhos da Educação Profissional. 
5. Implantar um processo de formação concomitante no mesmo turno. 
6 – Implementar na grade horária do turno vespertino Projeto Piloto para oferta de 
Educação Profissional. 
7 – Reduzir o número de turmas para cada etapa do segundo e terceiro segmentos no 
período vespertino, ampliando o número de estudantes por turma e ampliando o número 
de salas para a oferta de educação profissional. 
8 – Oferta do Curso Técnico de Administração oferecido po4r profissionais da SEDF 
9 – Oferta de Cursos Fic´s, observando itinerário formativo, que garanta ao estudante o 
aproveitamento de módulos para a certificação posterior em Curso Técnico. 

2017 a 2019 As coordenações por área 
são momentos de discussão 
e avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por 
semestre, envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional  
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10 – Elaboração de grade horária para oferta de disciplinas aos profissionais da Unidade 
Escolar que possua habilidade e competência para atuar na Educação Profissional 
 

11 Implantação de EJA 
Combinada visando a 
integração com a 
Educação Profissional 
concomitante no mesmo 
turno. 

1 – Oferta do Curso Técnico de Administração oferecido por profissionais da SEDF 
2 – Oferta de Cursos Fic´s, observando itinerário formativo, que garanta ao estudante o 
aproveitamento de módulos para a certificação posterior em Curso Técnico. 
3 – Elaboração de grade horária para oferta de disciplinas aos profissionais da Unidade 
Escolar que possua habilidade e competência para atuar na Educação Profissional 
 

Durante a 
Semana da EJA, 
Semana de 
Educação para a 
Vida, e durante o  
Semestre letivo. 

Acompanhamento através de 
equipe avaliação interna e 
externa através de relatório 
dinâmico de experiência de 
gestão de resultados. 

12 Realizar parcerias e 
fortalecer a capacidade 
institucional para ações 
voltadas para o combate à 
violência, drogas e 
situações de risco no meio 
escolar. 
 

1 – Reforçar a capacidade do Serviço de Orientação Educação para atendimento aos 

estudantes em vulnerabilidade social. 

2 – Desenvolver projetos, dentro dos trâmites legais da SEDF, para garantir profissionais 

capacitados e formados em áreas específicas, no sentido de atendimentos aos estudantes 

em vulnerabilidade social. 

3 – Elaborar o Projeto Roda de Terapia, atualmente realizado como oficina, de forma a 

garantir o funcionamento deste trabalho com efetividade e atender toda a comunidade da 

Unidade Escolar. 

4 – Fortalecer e formalizar as parcerias com as diversas instituições para garantir o 

trabalho voltado para o atendimento para os jovens em vulnerabilidade social, as idosas e 

idosos que exigem atendimento diferenciado, e manter atendimento voltado para a saúde, 

cultura e lazer do público alvo do CESAS. 

 

Durante a 
Semana da EJA, 
Semana de 
Educação para a 
Vida e durante o  
Semestre letivo. 

 

13 
Capacitar dos 
profissionais da Unidade 
Escolar, de forma a utilizar 
tempos e espaços nas 
coordenações por área, 
em parceria com a EAPE, 
com a devida certificação. 

 

- Elaborar Projeto de Capacitação dos Profissionais da Unidade Escolar, dentro de política 
existente e com o apoio da EAPE, visando a discussão de temas afins ao PPP da Unidade 
Escolar, como forma de avaliação dos trabalhos e reforçar a capacidade técnica e 
científica dos regentes e servidores do CESAS, dentro das Coordenações por área, com 
a devida certificação. 
- Discutir na Semana Pedagógica de 2019 o tema a ser trabalhado na primeira capacitação 
dos profissionais da Unidade Escolar. 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para execução 

Todas as ações que 
envolvem investimento 
financeiro são avaliadas e 
aprovadas pelo Conselho 
Escolar. 
As coordenações por área 
são momentos de discussão 
e avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por 
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semestre, envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional. 

14 
Reforçar a capacidade de 

operacionalizar, tanto no 
nível de recursos 
tecnológicos como 
humanos, das áreas de 
atendimento ao público do 
CESAS. 

 

1 - Ampliar o horário de atendimento da Secretaria da Unidade Escolar nos três turnos. 
2 – Reforçar a capacidade estrutural e de recursos humanos dos serviços da Secretaria 
Escolar e da Área Administrativa do CESAS. 
3 – Redirecionar o espaço de atendimento ao público pela Secretaria Escolar. 
4 – Discutir e criar relatório a serem emitidos pela Secretaria Escolar, por meio dos 
Sistemas manejados, no sentido de otimizar o trabalho dos gestores no acompanhamento 
da vida do estudante, garantindo o sucesso do ensino e de aprendizagem e evitando a 
evasão escolar. 
5 – Reforçar a capacidade de trabalho dos profissionais da recepção da Unidade Escolar, 
garantindo a segurança da Comunidade da Unidade Escolar. 
6 – Melhorar e formalizar o serviço de ouvidoria interna da Unidade Escolar. 
 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para execução 

Todas as ações que 
envolvem investimento 
financeiro são avaliadas e 
aprovadas pelo Conselho 
Unidade Escolar. 
As coordenações por área 
são momentos de discussão 
e avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por 
semestre, envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional. 

15 
Realizar continuamente e 
sistematicamente o 
processo de avaliação 
institucional do Projeto 

- Discutir e introduzir no calendário do semestre, nas deliberações da Semana 
Pedagógica, pelo menos 1(um) Encontro por Semestre para avaliação institucional e do 
Projeto Político Pedagógico do CESAS. 
- Desenvolver cultura interna que motive Comunidade e, especialmente, os estudantes 
nas discussões do Projeto da Unidade Escolar. 

Todas as 
estratégias terão 
a 
semestralidade 
para execução 

Todas as ações que 
envolvem investimento 
financeiro são avaliadas e 
aprovadas pelo Conselho 
Escolar. 
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Político Pedagógico do 
CESAS 

 
 

- Formalizar plataforma virtual para que seja disponibilizado o Projeto Político da Unidade 
Escolar e que conste processo contínuo da sua avaliação. 

As coordenações por área 
são momentos de discussão 
e avaliação das ações do 
Projeto Político Pedagógico. 
A Unidade Escolar realizará 
1(um) Encontro por 
semestre, envolvendo toda a 
Comunidade para avaliar as 
metas do PPP. 
A Unidade Escolar elaborará 
documento próprio para 
nortear o trabalho de 
coordenação pedagógica, 
incluindo a construção de 
instrumentos de avaliação 
institucional. 
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XII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO  

 De acordo com as orientações gerais sobre organização curricular na 

Unidade Escolar, este Projeto Político Pedagógico estará em processo contínuo de 

discussão nas coordenações por área e encontros com profissionais da Unidade 

Escolar e Comunidade, observando as orientações e recomendações do Currículo 

em Movimento da Educação Básica, priorizando sempre o planejamento coletivo e 

debate, além das deliberações dentro da Unidade Escolar, que não só́ oriente, mas 

organize todo o trabalho pedagógico. 

A Equipe Gestora do CESAS também promove sistematicamente e 

periodicamente reuniões com as famílias, comunidade do CESAS, estudantes, 

profissionais da Unidade Escolar, além de atender diariamente o seu público, no 

sentido de avaliar processualmente as ações, objetivos e metas previsto no PPP, 

e vem ajustando este documento à medida que é necessário e levando em 

consideração o perfil da sua comunidade, visando dar excelência a sua missão 

para com a sociedade do Distrito Federal 
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ANEXO I 

Resumo do Questionário de Perfil do CESAS 2018 – 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

 

 

 

Brasil – 585 
Bolívia – 1 
Chile – 1 

Marrocos – 1 
Síria – 1 

Venezuela – 2 
 

*neste item muitos estudantes colocaram os estados, por isso, a planilha foi extraída em outro 

formato 
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Resumo do Questionário de Perfil do CESAS 2018 – 

Específico Estudantes 
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ANEXO II 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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 REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESSO DE DISCUSSÃO DO PPP 

  

  

Ajuda Memória  

Discussão e Elaboração do Projeto Político 

Pedagógico – CESAS  

  

 

2018  
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 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DA NOITE   
O vice-diretor Danylo Oliveira Almeida, as 20h30, fez a abertura da atividade ressaltando a 

importância do processo de elaboração do PPP, e em seguida passou a palavra para o Professor 

Claudio Passos (professor de Educação Física do Noturno). O professor Cláudio deu boas-vindas 

aos participantes, fez uma apresentação dos objetivos do encontro ressaltando a importância da 

reunião para reflexão do PPP e da participação de todos os segmentos da escola. Neste momento 

pediu que os participantes olhassem o quadro de representações elaborado a partir dos 

segmentos naquele momento representados (Figura1).  

 
  

Figura 1 – Segmentos da escola representados na reunião do período noturno  

Foram várias as manifestações de alunos e professores, e após a discussão sobre como participar 

do processo, o grupo foi convidado a se manifestar sua adesão a um dos três grupos (Figura2).   
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Figura 2 – Registro da adesão dos participantes aos grupos  

  

Por último o Prof. Claudio compartilhou os próximos passos e identificou as contribuições do 

grupo presente para as próximas etapas (Figura3).  
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◦ PLENÁRIA, MANHÃ 
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◦ PLENÁRIA, MANHÃ 
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◦ PLENÁRIA, NOITE 
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◦ PLENÁRIA, NOITE 

 

SUBGRUPO 1, NOITE 
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◦ SUBGRUPO 2, NOITE 
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◦ SUBGRUPO 3, NOITE 
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◦ SUBGRUPO 4, NOITE 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA
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ANEXO III 

PROJETOS, OFICINAS, CURSOS FICS E TÉCNICOS DO CESAS 
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PROJETO MUSICALIDADE NO CESAS 

TIPO PROJETO – COMPLEMENTAR E INTERDISCIPLINAR – Portaria 
444/2016 

EIXO TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

CÓDIGO DO CURSO Projeto Pedagógico CESAS 

CARGA HORÁRIA Semanal – Desenvolvido durante o Semestre letivo 

MODALIDADE Presencial – Área Pedagógica Complementar e/ou interdisciplinar  

EMENTA Promover aprendizagem musical para a comunidade do CESAS e  

para a comunidade próxima e interessada, atendendo o que 

preconiza a legislação quando apesenta a música como conteúdo 

obrigatório dentro do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

PERFIL DO EGRESSO Estudantes matriculados nos Primeiros, Segundos e Terceiros 

Segmentos para as aulas de Musicalidade dentro da grade horária 

do currículo básico, podendo atender, além destes já 

mencionados, a comunidade escolar próxima à Escola dentro da 

Oficina  Roda de Musicalidade, que acontece no  horário 

alternativo, de 18h às 19h. 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Não há requisito para o ingresso do estudante 

CERTIFICADOS A 
SEREM EMITIDOS 

Sem certificação – Projeto Pedagógico 

MATRIZ CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR C.H.S (h)* C.H.M(h)* C.H.T (h)* 

Artes – 1 Segmento 1hora 5 horas 20h 

Área Complementar 4 horas 20 horas 80h 
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PROJETO ESPORTE NA ESCOLA 

TIPO Presencial, Área Complementar, Interdisciplinar 

EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE SAÚDE E SEGURANÇA 

CARGA HORÁRIA Projeto implementado no Semestre Letivo 

MODALIDADE Presencial, consoante Portaria 444/2016. 

EMENTA Inclusão de prática esportiva continuada e sistematizada, 

nas modalidades de Futsal, Voleibol, Basquetebol, Tênis 

de Mesa e Xadrez, nas categorias masculina e feminina, 

notadamente modalidades tratadas nos Jogos do Corujão 

da SEDF, nos quais a instituição participa e sagrou-se 

campeã geral nas últimas três edições. Pretende-se, 

também, atender à demanda de estudantes interessados 

em atividades físicas extracurriculares e iniciação 

esportiva, visando a promoção de hábitos saudáveis, 

contribuindo positivamente para a melhora da qualidade 

de vida dos educandos, a (re) socialização dos estudantes 

no ambiente escolar, tornando este espaço de 

descobertas e desafios 

PERFIL DO EGRESSO Estudantes matriculados no CESAS nos 1º, 2º e 3º 

Segmentos e Comunidade local. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Não há requisitos específicos para participar das ações 
pedagógicas 

 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

Premiações em participações de eventos relacionados à 
área do Projeto, troféus e certificados de participação.  

 

- Matriz Curricular: 

Componente Curricular C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T 
(h)* 

Educação Física Semestre Semestre Semestre 
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- Proposta do Programa 

Atividade  Local  Período (2ªs, 

4ªs e 6ªs. 

Responsável  Metodologia  

Futebol 

de salão  

Quadra da 

escola 

Matutino: das 

8hrs às 10 

Vespertino: 

das 18hrs às 

20hrs 

Professor do 

programa 

Aulas práticas, 

teóricas e participação 

em competições.  

Voleibol  Quadra da 

escola 

Mat. das 

10hrs às 

11hrs.  

Vesp. das 

16hrs às 

17hrs 

Professor do 

programa 

Aulas práticas, 

teóricas e participação 

em competições. 

Basquete Quadra da 

escola 

Mat. das 

11hrs às 

12hrs 

Vesp. das 

17hrs às 

18hrs  

Professor do 

programa 

Aulas práticas, 

teóricas e participação 

em competições. 

Tênis de 

mesa  

Sala de 

Educação 

Física 

Durante o 

período de 

aulas 

Professores 

regentes 

Aulas práticas, 

teóricas e participação 

em competições. 

Xadrez Sala de 

Educação 

Física 

Durante o 

período de 

aulas  

Professores 

regentes 

Aulas práticas, 

teóricas e participação 

em competições. 
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CURSO FIC - CESAS CUIDADOR DE IDOSO 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE SAÚDE E SEGURANÇA 

CARGA HORÁRIA 200 horas 

MODALIDADE Presencial, consoante Artigo 10 da Portaria 193/2017. 

EMENTA Capacitar e instrumentar os estudantes a desenvolverem 

habilidades de cuidado do idoso, respeitando os aspectos físico, 

mental, social e legal, bem como, torná-los aptos para o 

relacionamento humanizado com o idoso, seus familiares e equipe 

multiprofissional. 

PERFIL DO EGRESSO Como concluinte do Curso de Formação Inicial e Continuada de 

Cuidador de Idoso, o estudante deve adquirir as competências 

necessárias para executar com segurança, atividades que visem o 

bem  estar da pessoa idosa por meio do cuidado prestado em nível 

básico, levando à atenção integral à saúde da pessoa idosa. Para 

tanto, deve no decorrer do curso, mobilizar e articular com 

pertinência os saberes necessários à ação eficiente e eficaz, 

integrando suporte científico e prático que lhe permita buscar 

atualização constante por meio de estudos e pesquisas, assumindo 

postura profissional condizente com os princípios que regem as 

ações na área de saúde. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

- Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental II (6o a 
9o) completo 

- Idade mínima exigida: 18 (dezoito) anos. 

- Conhecimentos e/ou experiências prévios requeridos, se for 
o caso: Sem exigência de experiência ou conhecimento como pré-
requisito. 

CERTIFICADOS A 
SEREM EMITIDOS 

Ao final do curso o estudante que cumprir com a carga horária 
exigida (200 horas) e for considerado apto em todas as disciplinas 
do curso receberá um certificado de CUIDADOR DE IDOSO, 
estando a partir disso habilitado para atuar na função. 
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I - Matriz Curricular: 

 

Componente Curricular C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T (h)* 

Português Básico 4 16 20 

Fund. do trabalho de Cuidador de Idoso 4 16 32 

Psicologia aplicada a Pessoa Idosa 4 16 16 

Noções de Primeiros Socorros – 
Urgência e Emergência 

 

4 

 

16 

20 

Saúde do Idoso 4 16 20 

Cuidados com a Pessoa Idosa 4 16 36 

Fundamentos de nutrição para o idoso 4 16 20 

Práticas Supervisionadas 4 12 36 

 200 

*C.H.S. (h): CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas) 

*C.H.M. (h): CARGA HORÁRIA MENSAL (horas) 

*C.H.T. (h): CARGA HORÁRIA TOTAL (horas) 
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CURSO AUXILIAR DE COZINHA 
 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Turismo, Hospitalidade e Lazer 

CÓDIGO DO CURSO 278082 

CARGA HORÁRIA 220h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO  

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – 

CESAS deve propiciar condições para que os egressos da 

Educação Profissional apresentem um perfil caracterizado 

por competências básicas e segurança para o 

desenvolvimento das suas atribuições profissionais ao 

executar o preparo de alimentos e organização da 

cozinha. Estará apto a realizar mise-en-place das 

produções gastronômicas; cortes, porcionamento, 

congelamento, armazenamento e conservação adequada 

de frutas, verduras, carnes, aves, peixes, crustáceos e 

frutos do mar seguindo os princípios das boas práticas de 

manipulação de alimentos e zelo pelas condições de 

segurança no local de trabalho 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Os interessados em ingressarem no curso de Auxiliar de 

Cozinha devem possuir como escolaridade mínima o 

Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Incompleto e idade 

mínima de 16 anos.  

A forma de ingresso se dará através de pré-

matrícula, por ordem de chegada e posterior confirmação. 

Todos os procedimentos devem ser realizados na unidade 

ofertante ou remota. 
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CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – 

CESAS expedirá e registrará, sob sua responsabilidade, 

o certificado de qualificação profissional, para os 

Estudantes que tiverem concluído (apto) o Curso de 

Formação Inicial e Continuada – Auxiliar de Cozinha. 

 

 

. Matriz curricular por componente  
 

Eixo: Turismo, Hospitalidade e Lazer Modalidade: FIC Carga Horária: 
220 horas 

Curso: Auxiliar de Cozinha 

 

Componente Curricular C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T (h)* 

Ética / Relações Humanas 2 8 20 

Matemática Básica 2 8 20 

Empreendedorismo 2 8 20 

Primeiros Socorros 2 8 20 

Segurança do trabalho 2 8 20 

Trabalho do Auxiliar de 

Cozinha 
10 40 120 

Carga Horária Total  220 

*C.H.S. (h): CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas)    

*C.H.M. (h): CARGA HORÁRIA MENSAL (horas) 

*C.H.T. (h): CARGA HORÁRIA TOTAL (horas) 
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CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Gestão e Negócio 

CÓDIGO DO CURSO 221012 

CARGA HORÁRIA 200H 

MODALIDADE Presencial 

ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 

Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 

 

 

 

 

PERFIL DO EGRESSO O egresso estará apto a executar os processos 

administrativos, auxiliar atividades de apoio nas áreas de 

recursos humanos, finanças, produção, logística e 

vendas, atender fornecedores e clientes. Fornecer e 

receber informações sobre produtos e serviços. Tratar 

documentos variados. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Poderão ingressar no curso profissional, 

interessados em atualizar-se ou que estão em busca de 

novos desafios e querem obter maior aprendizado nas 

técnicas oferecidas pelo curso. Devem possuir o Ensino 

Fundamental II Completo com idade mínima de 15 anos.  

A forma de ingresso seguirá as normas 

estabelecidas, para matrícula, pela Unidade de Ensino. 

 

CERTIFICADOS A SEREM O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul - 
CESAS expedirá e registrará, sob sua 
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EMITIDOS responsabilidade, o certificado de qualificação 
profissional, para os Estudantes que tiverem concluído 
com aproveitamento satisfatório o Curso de Formação 
Inicial e Continuada – Assistente Administrativo. 

. Matriz curricular por componente  

 

Eixo: Gestão e Negócios Modalidade: FIC Carga Horária: 
200 horas 

Curso: Assistente Administrativo 

 

Componente Curricular C.H.S (h)* 
C.H.M 

(h)* 
C.H.T (h)* 

Ética/ Relações Humanas 2 8 20 

Informática Básica 2 8 20 

Português Básico – Redação 
Oficial aplicada à administração 

2 8 30 

Noções de Administração 
Financeira e Contábil / 
Matemática Básica  

2 8 20 

Empreendedorismo 2 8 20 

Práticas Administrativas 5 20 50 

Práticas supervisionadas 5 20 40 

Carga Horária Total  200 
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CURSO  FIC CERVEJEIRO 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Produção alimentícia 

CÓDIGO DO CURSO 221074 

CARGA HORÁRIA 200H 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul - 
CESAS deve propiciar condições para que os egressos 
da Educação Profissional apresentem um perfil 
caracterizado por competências básicas e segurança 
para o desenvolvimento das suas atribuições. O 
estudante egresso do curso de Formação Inicial e 
Continuada de Cervejeiro estará apto a atuar em 
processos de produção e fabricação de cervejas, 
seguindo as etapas do manuseio do fermento, 
fermentação, maturação e filtração de cervejas, de 
acordo com as normas e procedimentos técnicos de 
qualidade, segurança, higiene e saúde. 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Os interessados em ingressarem no curso de 

Cervejeiro devem possuir o Ensino Fundamental II 

Completo com idade mínima de 18 anos.  

A forma de ingresso se dará através de pré-

matrícula, por ordem de chegada e posterior confirmação. 

Todos os procedimentos devem ser realizados na unidade 

ofertante ou remota. 
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Matriz curricular por componente  

 

Eixo: Produção Alimentícia Modalidade: 
FIC 

Carga Horária: 200 horas 

Curso: Cervejeiro 

 

Componente Curricular C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T (h)* 

História e classificação 
das cervejas 

2 8 20 

Matérias-primas 2 8 20 

Insumos e adjuntos 2 8 20 

Processos de 
Fabricação 

10 40 100 

Higiene e Segurança 2 8 20 

Ética e Cidadania 2 8 20 

Carga Horária Total  200 

 

*C.H.S. (h): CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas)    

*C.H.M. (h): CARGA HORÁRIA MENSAL (horas) 

                *C.H.T. (h): CARGA HORÁRIA TOTAL (hora) 
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CURSO COZINHEIRO 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Turismo, Hospitalidade e Lazer 

CÓDIGO DO CURSO 264126 

CARGA HORÁRIA 400h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul - 

CESAS deve propiciar condições para que os egressos da 

Educação Profissional apresentem um perfil caracterizado 

por competências básicas e segurança para o 

desenvolvimento das suas atribuições profissionais ao 

realizar mise-en-place  das produções gastronômicas, 

cortes, técnicas de cocção, preparar, montar e finalizar 

produções, elaborar fichas técnicas de produção, 

organizar estoques e cozinhas e seguir os princípios das 

boas práticas de manipulação de alimentos e zela pelas 

condições de segurança no local de trabalho. 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Os interessados em ingressarem no curso de 

Cozinheiro devem possuir o Ensino Fundamental II 

Completo com idade mínima de 16 anos.  

A forma de ingresso se dará por meio de pré-

matrícula, por ordem de chegada e posterior confirmação. 

Todos os procedimentos devem ser realizados na unidade 

ofertante ou remota. 
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CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul-CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído 

(apto) o Curso de Formação Inicial e Continuada – 

Cozinheiro. 

 

 

 

 Matriz curricular por componente 
 

Eixo: Turismo, Hospitalidade e Lazer Modalidade: FIC Carga Horária: 400horas 

Curso: Cozinheiro 

 

Componente Curricular 
C.H.S 
(h)* 

C.H.M 
(h)* 

C.H.T (h)* 

Ética Profissional 6 12 30 

Português Básico 6 12 30 

Matemática Básica 6 12 30 

Empreendedorismo 6 15 30 

Primeiros socorros 6 15 30 

Segurança do trabalho 6 15 30 

Trabalho do Cozinheiro 12 122 220 

Carga Horária Total   400 

   

*C.H.S. (h): CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas)    

*C.H.M. (h): CARGA HORÁRIA MENSAL (horas) 

*C.H.T. (h): CARGA HORÁRIA TOTAL (horas) 
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CURSO CUIDADOR DE IDOSO 
 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Ambiente e Saúde 

CÓDIGO DO CURSO 221539 

CARGA HORÁRIA 200h 

MODALIDADE Presencia 

PERFIL DO EGRESSO O egresso estará apto a contribuir para a 

autonomia e melhoria de qualidade de vida do idoso. Zelar 

pela integridade física do idoso. Cuidar da higiene, do 

conforto e da alimentação do idoso. Observar possíveis 

alterações no estado geral do idoso. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Poderão ingressar no curso profissional, interessados em 

atualizar-se ou que estão em busca de novos desafios e 

querem obter maior aprendizado nas técnicas oferecidas 

pelo curso. Devem possuir o Ensino Fundamental II 

Completo com idade mínima de 18 anos.  

A forma de ingresso seguirá as normas estabelecidas, 

para matrícula, pela Unidade de Ensino. 

 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul – CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído 

(apto) o Curso de Formação Inicial e Continuada – 

Cuidador de Idoso. 

 

Matriz curricular por componente  
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Eixo: Ambiente e Saúde Modalidade: FIC Carga Horária: 
160 horas 

Curso: Cuidador de Idoso 

 

Componente Curricular 
C.H.S 
(h)* 

C.H.M 
(h)* 

C.H.T 
(h)* 

Ética Profissional 2 8 20 

Informática Básica 2 6 12 

Português Básico  2 8 20 

Empreendedorismo 2 8 20 

Fundamentos para o trabalho do 

Cuidador  
2 36 68 

Fundamentos de nutrição para o idoso 2 8 20 

Práticas supervisionadas/TCC 4 20 40 

Carga Horária Total  200 

*C.H.S. (h): CARGA HORÁRIA SEMANAL (horas)    

*C.H.M. (h): CARGA HORÁRIA MENSAL (horas) 

*C.H.T. (h): CARGA HORÁRIA TOTAL (horas) 
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CURSO CUIDADOR INFANTIL 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Ambiente e Saúde 

CÓDIGO DO CURSO 221538 

CARGA HORÁRIA 200 h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO O Centro de Educação de Jovens 

e Adultos Asa Sul - CESAS deve 

propiciar condições para que os 

egressos da Educação Profissional 

apresentem um perfil caracterizado por 

competências básicas e segurança para 

o desenvolvimento das suas atribuições 

profissionais ao cuidar da higiene, 

conforto e alimentação da criança, 

observando possíveis alterações no 

estado geral da mesma, zelar pela 

integridade física, prestando primeiros 

socorros e promovendo atividades 

lúdicas e de entretenimento e conhecer o 

desenvolvimento cognitivo e psicomotor 

da criança, respeitando as diferenças 

individuais. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

 

Os interessados em ingressarem 

no curso de Cuidador Infantil devem 

possuir o Ensino Fundamental II 

Completo com idade mínima de 18 anos. 

A forma de ingresso se dará 

através de pré-matrícula, por ordem de 

chegada e posterior confirmação. Todos 
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os procedimentos devem ser realizados 

na unidade ofertante ou remota. 

 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS O Centro de Educação 

Profissional - Escola Técnica de Saúde 

de Planaltina expedirá e registrará, sob 

sua responsabilidade, o certificado de 

qualificação profissional, para os 

Estudantes que tiverem concluído (apto) 

o Curso de Formação Inicial e 

Continuada – Cuidador Infantil. 

 

 

 

 

 

 . Matriz curricular por componente. 

Eixo: Ambiente e Saúde Modalidade: FIC Carga 

Horária:

 

200 horas 

Curso: Cuidador Infantil 

 

Componen

te Curricular 

C.H.S 

(h)* 

C.H.M 

(h)* 
C.H.T (h)* 

Ética Profissional 2 08 20 

P

Primeiros Socorros 

2 08 20 

S

Segurança no 

Trabalho 

2 08 20 
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CURSO Jardineiro 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Infraestrutura 

CÓDIGO DO CURSO 221522 

CARGA HORÁRIA 200 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO  

O profissional egresso do curso de Jardineiro sairá apto a: 

criar e manter jardins internos e externos; harmonizar 

diferentes espécies de plantas; utilizar equipamentos, 

materiais e produtos específicos; selecionar sementes e 

mudas; preparar o solo para o plantio; realizar tratos 

culturais, corte de gramas e podas; observar as condições 

locais e climáticas de cada região que atuará. Poderá 

trabalhar como autônomo ou em empresas prestadoras de 

serviços. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Pessoas interessadas em qualificar-se para o 

trabalho de Jardineiro, deverão ter no mínimo o Ensino 

Fundamental I (1º a 5º) – Completo. 

 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial – Jardineiro. 
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. Matriz curricular por componente curricular  

A matriz curricular, com os componentes curriculares, respectivo profissional que 
participará da formação e carga horária encontra-se descrito seguir. 

Eixo: Infraestrutura Modalidade: FIC Carga Horária: 
200 horas 

Curso: Jardineiro 

 

Componente curricular Habilitação do Profissional responsável 
C.H. 
(h)* 

Ética/ Relações Humanas 

Graduação em Sociologia, Filosofia ou 

Pedagogia e ter experiência comprovada 

na área pretendida. 

20 

Empreendedorismo 

Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão de negócios, técnico em gestão e 

empreendedorismo ou profissional 

empreendedor com experiência 

comprovada na área. 

20 

Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 
Engenheiro Ambiental, Biólogo 20 

Técnicas de Jardinagem 

Graduados na área de agronomia, 

biologia, com experiência em projetos de 

paisagismo, biomas brasileiros, 

recomposição florestal, arborização, 

projetos de jardins, famílias botânicas e 

elementos paisagísticos. 

100 

Técnicas de Jardinagem 

Graduados na área de agronomia, 

biologia, com experiência em projetos de 

paisagismo, biomas brasileiros, 

recomposição florestal, arborização, 

projetos de jardins, famílias botânicas e 

elementos paisagísticos. 

100 

Atividades Supervisionadas 
Biólogo, Pedagogo, Licenciado, Professor 

de Práticas Agrícolas, Agrônomo. 
40 

Supervisor Pedagógico 
Profissional com nível superior em 

Pedagogia e/ou Licenciatura. 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 

*C.H.. (h): CARGA HORÁRIA  (horas)  
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CURSO MASSAGISTA 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Ambiente e Saúde 

CÓDIGO DO CURSO 221537 

CARGA HORÁRIA 240h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul - 
CESAS deve propiciar condições para que os egressos 
da Educação Profissional apresentem um perfil 
caracterizado por competências básicas e segurança 
para o desenvolvimento das suas atribuições 
profissionais ao executar as manobras de massoterapia 
manual; saber 

trabalhar em equipe e ter iniciativa, criatividade e 

responsabilidade, observar os procedimentos 

operacionais e a legislação; adotar atitude ética no 

trabalho e no convívio social, compreendendo os 

processos de socialização humana em âmbito coletivo e 

percebendo-se como agente social que intervém na 

realidade. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Os interessados em ingressarem no curso de Massagista 
devem possuir o Ensino Fundamental II Completo com 
idade mínima de 18 anos. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído 

(apto) o Curso de Formação Inicial e Continuada – 

Massagista. 
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Matriz curricular por componente  

 

Eixo: Ambiente e Saúde Modalidade: FIC Carga Horária: 240 
horas 

Curso: Massagista 

 

Componente Curricular C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T (h)* 

Ética Profissional/Relações 

Humanas 
2 08 30 

Empreendedorismo 2 08 20 

Noções de Primeiros Socorros 2 08 20 

Segurança do Trabalho 2 08 20 

Noções de Anatomia e Fisiologia 

Humana 
2 08 40 

Fundamentos da Massagem 10 40 110 

Carga Horária Total 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrição Infantil 2 0

8 

20 

Desenvolvimento e Ciclo Vital 2 0

8 

20 

Trabalho do Cuidador Infantil 5 2

0 

60 

Atividades supervisionadas/TCC 4 1

6 

40 

Carga Horária Total  200 
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CURSO OPERADOR DE COMPUTADOR 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Informação e Comunicação 

CÓDIGO DO CURSO 221153 

CARGA HORÁRIA 200 h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul - 

CESAS deve propiciar condições para que os egressos da 

Educação Profissional apresentem um perfil caracterizado 

por competências básicas e segurança para o 

desenvolvimento das suas atribuições profissionais ao 

utilizar sistemas operacionais, editores de texto, planilhas 

e apresentações; monitorar o desempenho de aplicativos, 

recursos de entrada e saída de dados, recursos de 

armazenamento de dados, consumo da unidade central 

de processamento (CPU), recursos de rede e 

disponibilidade dos aplicativos. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Os interessados em ingressarem no curso de 

Operador de Computador devem possuir o Ensino 

Fundamental I Completo com idade mínima de 14 anos.  

 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação Profissional - Escola 

Técnica de Planaltina expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído 

(apto) o Curso de Formação Inicial e Continuada – 

Operador de Computador. 

 

 

 

Matriz curricular por componente  
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Eixo: Informação e Comunicação Modalidade: 
FIC 

Carga Horária: 160 horas 

Curso: Operador de Computador 

 

Componente Curricular C.H.S (h)* C.H.M (h)* C.H.T (h)* 

Ética/ Relações 
Humanas 

2 20 20 

Informática Básica 15 60 140 

Práticas 
Supervisionadas/TCC 

5 20 40 

Carga Horária Total  200 
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CURSO Marcenaria 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Produção Industrial 

CÓDIGO DO CURSO 221505 

CARGA HORÁRIA 280 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Perfil caracterizado por competências básicas e 

segurança para o desenvolvimento das suas atribuições 

profissionais ao executar projetos, confecciona e restaura 

produtos de madeira e derivados; interpreta projetos, 

desenhos e especificações; produz artefatos ou móveis de 

madeira, realiza desenho, preparação da madeira, cortes, 

encaixes, polimento e acabamento; elabora orçamentos; 

entrega e monta produtos confeccionados sob medida ou 

restaurados. 

Saber trabalhar em equipe e ter iniciativa, 

criatividade e responsabilidade, observar os 

procedimentos operacionais e a legislação; adotar atitude 

ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os 

processos de socialização humana em âmbito coletivo e 

percebendo-se como agente social que intervém na 

realidade. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Os interessados em ingressarem no curso de 

Marceneiro devem possuir o Ensino Fundamental I 

Completo com idade mínima de 14 anos. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial – Marcenaria. 
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CURSO ESTOFADOR DE MÓVEIS 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Produção Industrial 

CÓDIGO DO CURSO 221268 

CARGA HORÁRIA 200 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Perfil caracterizado por competências básicas e 

segurança para o desenvolvimento das suas atribuições 

profissionais ao executar projetos, confecciona e restaura 

produtos de madeira e derivados; interpreta projetos, 

desenhos e especificações; produz artefatos ou móveis de 

madeira, realiza desenho, preparação da madeira, cortes, 

encaixes, polimento e acabamento; elabora orçamentos; 

entrega e monta produtos confeccionados sob medida ou 

restaurados. 

Saber trabalhar em equipe e ter iniciativa, 

criatividade e responsabilidade, observar os 

procedimentos operacionais e a legislação; adotar atitude 

ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os 

processos de socialização humana em âmbito coletivo e 

percebendo-se como agente social que intervém na 

realidade. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

: O curso se destina a pessoas que tenham o 

ensino fundamental I completo, no mínimo 15 anos, 

interessadas em obter conhecimento sobre confecção, 

reparação e a instalação de revestimentos em móveis. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial - ESTOFADOR DE MÓVEIS. 
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CURSO Montador e Reparador de Computadores 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Informação e Comunicação 

CÓDIGO DO CURSO 221154 

CARGA HORÁRIA 200 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO O concluinte deverá identificar os principais 

componentes, placas, peças, tipos e modelos de 

computadores. Montar e efetuar a manutenção 

corretiva e preventiva de desktops. Solucionar os 

problemas apresentados pelos computadores. 

 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO  O curso se destina a pessoas que tenham o 

ensino fundamental I I completo, no mínimo 18 anos, 

interessadas em obter conhecimento sobre montagem 

e manutenção de computadores. 

 

 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial – Montador e Reparador de 

Computadores. 
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CURSO Programador de dispositivos Móveis  

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Informação e Comunicação  

 

CÓDIGO DO CURSO 221058 

CARGA HORÁRIA 200 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Ao final do curso, o(a) estudante deverá ser capaz de:   

 Codificar, desenvolver e realizar manutenção de 
programas para dispositivos móveis.  

 Implementar rotinas especificadas em projetos e 
documentar as etapas do processo.  

 Trabalhar seguindo normas e políticas de segurança, 
qualidade e de respeito à propriedade intelectual. 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial – Programador de dispositivos 

Móveis. 
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CURSO Programador de Sistemas 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Informação e Comunicação  

CÓDIGO DO CURSO 221019 

CARGA HORÁRIA 200 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Ao final do curso, o(a) estudante deverá ser capaz de:   

Realizar a manutenção e programação de sistemas 
computacionais podendo utilizar banco de dados. 
Documentar as etapas do processo 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial – Programador de dispositivos 

Móveis. 
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CURSO Programador Web 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Informação e Comunicação  

CÓDIGO DO CURSO 221018 

CARGA HORÁRIA 200 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Ao final do curso, o(a) estudante deverá ser capaz de:   

Desenvolver e manter projetos para a web. Utilizar 
linguagens de programação, banco de dados e recursos 
para a segurança da informação. Utilizar recursos de 
imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e 
folha de estilo para desenvolvimento web. 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial – Programador de dispositivos 

Móveis. 

 

 

200 Horas 

573. programador Web 

Código do Curso: 221018 Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação Escolaridade 

Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo Perfil Profissional: Desenvolve e 

mantém projetos para a web. Utiliza linguagens de programação, banco de dados e 

recursos para a segurança da informação. Utiliza recursos de imagens, vídeos, 

animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web. Idade:  

Outros pré-requisitos: Ocupações Associadas (CBO):  Observação 
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CURSO Desenhista de produtos Gráficos Web 

TIPO Formação Inicial e Continuada 

EIXO TECNOLÓGICO Produção Cultural e Design 

CÓDIGO DO CURSO 221064 

CARGA HORÁRIA 200 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Ao concluir a sua qualificação profissional, o egresso do 

curso de Auxiliar em Web  

 Designer deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite:   

 Utilizar ferramentas para produção de web sites.  

 Conceber, projetar e implantar web sites  

 Entender e aplicar os conceitos teóricos de usabilidade, 

arquitetura da informação e design  

em web sites. 

 Realizar Edições de Imagens e Animações.  

 Conceber Planos de Marketing voltado para Web.  

 Otimizar sites no tocante aos mecanismos de busca.   

 Compreender a Legislação que rege a Web e os direitos 

autorias.  

 Posicionar-se criticamente frente às inovações 

tecnológicas na área de Informática  

Saber trabalhar em equipe e ter iniciativa, criatividade e 

responsabilidade, observar os procedimentos 

operacionais e a legislação; adotar atitude ética no 

trabalho e no convívio social, compreendendo os 

processos de socialização humana em âmbito coletivo e 

percebendo-se como agente social que intervém na 

realidade. 
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REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa 

Sul - CESAS expedirá e registrará, sob sua 

responsabilidade, o Certificado de qualificação 

profissional, para os Estudantes que tiverem concluído o 

Curso de Formação Inicial - Desenhista de produtos 

Gráficos Web 
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CURSO Técnico em Administração 

TIPO Curso Técnico 

EIXO TECNOLÓGICO Gestão e Negócio 

CÓDIGO DO CURSO XXXXX 

CARGA HORÁRIA 950 h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO O Técnico em Administração é o profissional generalista, 
capacitado a coordenar equipes de trabalho no desenvolvimento 
das rotinas administrativas das organizações públicas e privadas. 
Ao concluir o curso deve ter alcançado as seguintes competências 
gerais: • identificar e interpretar as diretrizes do planejamento 
estratégico, do planejamento tático e do plano diretor aplicáveis à 
gestão organizacional; • identificar as estruturas orçamentárias e 
societárias das organizações e relacioná-las com os processos de 
gestão específicos; • interpretar resultados de estudos de 
mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizando-os no processo 
de gestão; • utilizar os instrumentos de planejamento, bem como 
executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: o de 
pessoal; o de recursos materiais; o tributário; o financeiro; o 
contábil; o do patrimônio; o dos seguros; o da produção; o dos 
sistemas de informações. 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

São requisitos de acesso, conforme a legislação em vigor e as 
normas prescritas pela Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia: • estar cursando ou que tenha concluído o ensino 
médio, com equivalência para os alunos da Educação de Jovens e 
Adultos, EJA; • ser submetido ao processo classificatório através 
de provas que, a priori, compreenderão questões objetivas de 
língua portuguesa e de matemática, aplicadas pela Comissão 
Permanente do Processo Classificatório, COPEC, após inscrição 
efetuada segundo as normas do edital; • outro tipo de processo 
desde que especificado no Projeto Pedagógico da Escola.  

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

Ao aluno concluinte do curso será conferido e expedido o diploma 
de Técnico em Administração, satisfeita a exigência de conclusão 
do Ensino Médio ou equivalente. Ao término do Módulo I, o aluno 
fará jus ao Certificado de Qualificação Profissional em Auxiliar 
Administrativo. Ao término do Módulo II, o aluno fará jus ao 
Certificado de Qualificação Profissional em Assistente Gerencial. 
Os certificados e o diploma serão expedidos pela Secretaria 
Escolar, sem que haja necessidade de solicitação pelo aluno. 
Terão fé pública em todo território nacional, conforme legislação 
vigente.   
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CURSO Técnico em Artes Circenses 

TIPO Curso Técnico 

EIXO TECNOLÓGICO Produção Cultural e Design 

CÓDIGO DO CURSO Xxx 

CARGA HORÁRIA 800 h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Cria, desenvolve e executa apresentações circenses em 
espaços de circo, teatro, estúdio de televisão, públicos e 
culturais. Utiliza técnicas artísticas e corporais de 
acrobacia aérea e de solo, equilibrismo, malabarismo, 
antipodismo, ilusionismo, comicidade, canto, dança e 
pantomima. Organiza e supervisiona a estrutura, 
montagem e funcionamento do circo e dos 
equipamentos. Administra, produz e divulga espetáculos. 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

O curso será acessível aos estudantes regularmente 
matriculados na rede pública de ensino do DF, que 
estejam cursando a segunda série do Ensino Médio. 
O ingresso e a matrícula dos estudantes serão 
efetivados por meio de processo seletivo próprio para os 
cursos ofertados pelo Programa Médio TÉC, segundo as 
orientações pactuadas entre o MEC e a SEDF, publicado 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

- Ao final do Primeiro módulo com aproveitamento 
completo dos componentes curriculares o estudante fará 
jus ao Certificado de Qualificação Profissional em Artista 
Circense; 
- Ao final do Primeiro e segundo módulo com 
aproveitamento completo dos componentes curriculares 
o estudante fará jus ao Diploma de Técnico em Artes 
Circenses. 
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CURSO Técnico em Eventos 

TIPO Curso Técnico 

EIXO TECNOLÓGICO Turismo, Hospitalidade e Lazer 

CÓDIGO DO CURSO Xxx 

CARGA HORÁRIA 800 h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Projeta, planeja, organiza, coordena, executa e avalia 
serviços de apoio técnico e logístico a eventos de 
diversas classificações e tipologias. Utiliza normas de 
cerimonial e protocolo. Opera as ferramentas de 
marketing e de divulgação. Executa procedimentos de 
recepção e encaminhamentos demandados por eventos. 
Coordena a decoração de ambientes e o 
armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios 
servidos em eventos. 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

O curso será acessível aos estudantes regularmente 
matriculados na rede pública de ensino do DF, que 
estejam cursando a segunda série do Ensino Médio. 
O ingresso e a matrícula dos estudantes serão 
efetivados por meio de processo seletivo próprio para os 
cursos ofertados pelo Programa Médio TÉC, segundo as 
orientações pactuadas entre o MEC e a SEDF, publicado 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

- Ao final do Primeiro módulo com aproveitamento 
completo dos componentes curriculares o estudante fará 
jus ao Certificado de Qualificação Profissional em Mestre 
de Cerimônias; 
- Ao final do Primeiro e segundo módulo com 
aproveitamento completo dos componentes curriculares 
o estudante fará jus ao Diploma de Técnico em Eventos. 
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CURSO Técnico em Teatro 

TIPO Curso Técnico 

EIXO TECNOLÓGICO Produção Cultural e Design 

CÓDIGO DO CURSO Xxx 

CARGA HORÁRIA 800 h 

MODALIDADE Presencial 

PERFIL DO EGRESSO Interpreta, representa, dá corpo e voz a personagens, 
textos, cenas, máscaras, ideias, formas e objetos. 
Improvisa cenas, canta, performatiza, imagina, exprime, 
dá forma e volume, cria e transforma. Faz uso de 
variadas técnicas de criação artística, expressão vocal e 
corporal. Escreve textos. Realiza atividades de produção, 
fomento, formação, pesquisa e memória em teatro, 
cinema, TV, rádio e vídeo. Projeta figurino, adereços, 
cenários, maquilagem e iluminação cênica. 

REQUISITOS PARA 
INGRESSO 

O curso será acessível aos estudantes regularmente 
matriculados na rede pública de ensino do DF, que 
estejam cursando a segunda série do Ensino Médio. 
O ingresso e a matrícula dos estudantes serão 
efetivados por meio de processo seletivo próprio para os 
cursos ofertados pelo Programa Médio TÉC, segundo as 
orientações pactuadas entre o MEC e a SEDF, publicado 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 

CERTIFICADOS A SEREM 
EMITIDOS 

- Ao final do Primeiro módulo com aproveitamento 
completo dos componentes curriculares o estudante fará 
jus ao Certificado de Qualificação Profissional em 
Assistente de Produção; 
- Ao final do Primeiro e segundo módulo com 
aproveitamento completo dos componentes curriculares 
o estudante fará jus ao Diploma de Técnico em Teatro. 
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ANEXO IV 

PLANOS DE AÇÕES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

1) SALA DE RECURSOS DE DEFICIÊNCIA VISUAL  

 

JUSTIFICATIVA 

 A escola deve preparar-se e adequar-se para receber o estudante com 
necessidades educacionais especiais. Os recursos para sua inclusão devem ser 
otimizados e os direitos já contemplados nas principais leis brasileiras precisam 
ser assegurados na prática, por meio de medidas concretas. 

 A educação, assim, estimulará uma atitude coletiva institucional vinculada 
ao mundo do trabalho e à prática social, possibilitando parcerias que facilitem a 
inclusão social do estudante enquanto cidadão. Comunidade e profissionais da 
educação devem participar da construção de uma sociedade democrática que 
possibilite a educação para todos. 

 “Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao gozo e 
exercício dos direitos humanos”. (Declaração de Salamanca/UNESCO – 1994, p; 
61) 

 O CESAS, enquanto instituição educacional, assume grande 
responsabilidade nesta realidade, uma vez que é uma escola inclusiva de EJA que 
atende estudantes com necessidades educacionais especiais, cabendo-lhe 
trabalhar o desenvolvimento das potencialidades e das habilidades adaptativas 
desses estudantes. 

 Para garantir ao estudante deficiente visual a possibilidade de alcançar um 
desempenho eficiente e de desenvolver plenamente suas potencialidades, é 
necessário que os mesmos tenham acesso a um conjunto de recursos 
pedagógicos e de serviços de apoio especializado que facilitem a aprendizagem. 

 Esta escola dispõe de uma Sala de Recursos que atende estudantes com 
deficiência visual – SRDV, e realiza serviços de suporte pedagógico e 
complementação específica das disciplinas. Neste espaço, o material didático 
utilizado pelo estudante cego e com baixa visão é adaptado, bem como, as suas 
dificuldades de aprendizagem são trabalhadas.  

 O grande avanço tecnológico verificado nos últimos anos vem 
proporcionando também à educação especial recursos valiosos para o processo 
ensino-aprendizagem. A utilização da tecnologia torna mais eficiente a produção 
de material didático adaptado, diminuindo-se o tempo gasto na sua preparação. 
Isso permite uma redução das dificuldades encontradas pelo estudante DV que 
anseia pelos mesmos recursos didáticos que os demais estudantes recebem, 
quanto pelo professor especialista que produz tal material.   

OBJETIVO GERAL SRDV - CESAS  

 Oferecer atendimento especializado aos estudantes deficientes visuais, 
cegos e com baixa visão, matriculados no CESAS em todos os turnos e 
segmentos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS SRDV - CESAS 

 Propiciar à comunidade escolar CESAS, uma maior aceitação e valorização 
da diversidade da condição do ser humano através de projetos de 
sensibilizações. 

 Favorecer condições para que professores e especialistas em Educação do 
CESAS, identifiquem as necessidades educacionais especiais de 
estudantes cegos e com baixa visão presentes na classe comum. 

 Fornecer aos Estudantes do Atendimento Educacional Especializado em 
Deficiência Visual – AEEDV, condições de receber o material didático 
adaptado, em Braille e tipo ampliado, no mesmo tempo dos demais 
estudantes na escola. 

 Oferecer ao AEEDV acompanhamento específico nas áreas de Soroban, 
Orientação e Mobilidade dentro da escola, Simbologias Braille e 
acompanhamento dos conteúdos das disciplinas correspondentes aos 1°, 
2° e 3° segmentos. 

 Adaptar o material didático como, livros, apostilas, provas e exercícios 
utilizados no CESAS para o Braille e tipos ampliados. 

 Realizar as transcrições em tinta de provas, trabalhos e exercícios feitos 
pelos estudantes cegos. 

 Manter contato direto com o professor regente e auxiliá-lo em sua prática 
pedagógica junto ao AEEDV.   

 Analisar criticamente os desafios no processo de ensino e aprendizagem, 
em relação ao AEEDV. 

 Trabalhar em parceria e acompanhar os estudantes AEEDV do CESAS 
matriculados na Educação Profissional do CESAS. 

 Trabalhar em parceria com a Sala de Recursos de Deficiência Intelectual 
do CESAS, oferecendo aos estudantes atendidos por essa sala, material 
adaptado, caso esses estudantes DIs também tenham deficiência visual. 

 Planejar e implementar adequações curriculares de pequeno porte como 
objetivos, conteúdos, métodos e procedimentos, avaliação, considerando 
as especificidades de cada estudante DV. 

 Desenvolver estratégias de ações voltadas para as interações e relações 
sociais no contexto da sala inclusiva no CESAS. 

PROCEDIMENTO DOS TRABALHOS 

O Atendimento Educacional Especializado – AEE Deficiência Visual é um 
serviço da Educação Especial, de caráter complementar ou suplementar à 
formação dos estudantes no ensino regular, voltado para a formação dos 
estudantes com deficiência visual considerando as suas necessidades específicas 
de forma a promover acesso, participação e interação nas atividades escolares. 

Ele perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino do CESAS, 
garantindo o direito dos estudantes DVs matriculados nesta instituição a uma 
educação escolar comum. 

O AEE é realizado no turno inverso ao da sala de aula comum. Porém 
estudantes DVs que estudam nos 2º e 3º segmentos, recebem atendimento 
especializado no mesmo turno em que estudam, caso não estejam matriculados 
em todas as disciplinas de sua série. O atendimento é pré-agendado, no início do 
semestre, para que o estudante frequente a classe comum, sem que haja nenhum 
prejuízo para a sua escolaridade. 
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 É essencial ressaltar a importância da SRDV como um recurso de apoio 
para os educandos e não como uma sala de reforço escolar. É função do professor 
do AEE organizar subsídios que favoreçam o desenvolvimento do estudante com 
deficiência visual estimulando o cognitivo e a aprendizagem. Para desenvolver o 
AEE, é importantíssimo que o professor conheça seu estudante, as suas 
particularidades e suas limitações. 

ALGUNS EQUIPAMENTOS DA SRDV - CESAS 
 
Impressora Braille: é uma impressora capaz de imprimir em caracteres do código Braille (pontos 
em relevo) a partir de um documento existente no computador – Programa Braille Fácil.   
 

 

 

 

Máquina de escrever em Braille: material específico para escrita do código Braille. 
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Regletes e Punções - materiais específicos para escrita do código Braille. 

 

 

 

 

  
 Soroban: material de recurso matemático. 
 



 

232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recursos ópticos: lupas manuais (utilização mediante de prescrição médica). 

  

Lupas de mão  

 
 
 
 Recursos não-ópticos: lápis 6B, canetas ponta porosa preta, caderno de pauta ampliada  
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Prancha de apoio 

 

Guia de Leitura 

 
 

 Bengalas: bengalas específicas para DV, utilizadas no treinamento de técnicas de Orientação e 
Mobilidade. 
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2) SALA DE RECURSOS - GENERALISTA MULTIFUNCIONAL 

 

JUSTIFICATIVA 

O atendimento educacional especializado (AEE) realizado nas Salas de 

Recursos é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 2001), como um serviço de natureza 

pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de 

estudantes com altas habilidades/superdotação) e complementa (para os 

estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em 

classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

Segundo a Secretaria de Educação Especial (2008), o Atendimento 

Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser 

diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala 

de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas 

complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes, buscando que eles 

possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que 

vivemos. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), afirma que a Educação Especial deve oferecer o Atendimento 

Educacional Especializado às necessidades educacionais especiais dos 

estudantes com: deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

a. Estudantes com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 

portanto, são os estudantes com deficiência mental, deficiência física, 

surdez, deficiência auditiva, cegueira, baixa visão, surdo cegueira ou 

deficiência múltipla.  

b. Estudantes com TGD (Transtornos Globais do Desenvolvimento): 

aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
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neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação 

ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição estudantes com 

autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 

desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos em outra 

especificação. 

c. estudantes com altas habilidades/superdotação: aqueles que 

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 

conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 

Objetivo Geral 

Desenvolver diferentes atividades com os estudantes com necessidades 

especiais (público-alvo) matriculados no Centro de Ensino de Jovens e Adultos 

da Asa Sul – CESAS, complementando e/ou suplementando sua formação, 

através da Sala de Recursos Generalista Multifuncional e nos demais espaços 

escolares, fazendo com que seu público-alvo se integre cada vez mais em todo 

ambiente escolar, preparando-os para terem  mais autonomia, sendo pessoas 

atuantes e participativas no mundo em que vivemos. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

Conforme a Orientação Pedagógica da Educação Especial (2010) são 

objetivos do Atendimento Educacional Especializado (AEE ): 

 

I - Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

aos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/ superdotação; 

II - Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

III - Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem;  

IV - Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de 

ensino; 

V - Perceber as necessidades educacionais especiais dos estudantes valorizando 

a educação inclusiva; 
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VI- Compreender o estudante com necessidade específica, assim como demais 

estudantes, como parte de TODA a escola; 

VII- flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo 

adequado às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as 

individualidades dos estudantes; 

VIII- buscar a melhor integração dos estudantes com necessidades específicas na 

escola, auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e 

respeitando as diferenças de cada um; 

XIX- atender os estudantes com necessidades educacionais específicas da 

escola; 

X- ofertar o Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos 

Multifuncional atendendo as necessidades individuais de cada estudante (espaço 

físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 

equipamentos específicos); 

XI- avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de 

necessidades educacionais específicas. 

 

Dever do professor da Sala de Recursos: 

 Organizar a Sala de Recursos e zelar pelos seus materiais, para que sejam 

sempre bem aproveitados pelos estudantes; 

 Entrevistar as famílias dos estudantes com necessidades específicas, 

esclarecendo as funções do AEE na escola e conhecendo melhor as 

estudantes que irão trabalhar neste espaço; 

 Disponibilizar aos professores fichas de encaminhamento para o 

atendimento dos estudantes na Sala de Recursos, e orientá-los, se 

necessário, quanto ao seu preenchimento; 

 Sensibilizar os professores sobre a ação do AEE, multiplicando ideias e 

conhecimento sobre a inclusão escolar; 

 Planejar as atividades para os estudantes na Sala de Recursos com 

criatividade e atendendo as necessidades individuais dos estudantes, 

explorando as TAs (Tecnologias Assistivas) e demais materiais disponíveis 

para trabalhar ; 

 Organizar as atividades dos estudantes para que seja feito o 

acompanhamento do seu desenvolvimento (pastas, portfólios, fotografias, 

cadernos, e/ou demais materiais que julgar necessário); 
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 Auxiliar o professor de turma a realizar adaptações de materiais e recursos 

sempre que necessário, assim como adaptações curriculares, conforme sua 

disponibilidade; 

 Trabalhar juntamente com os professores e com a equipe diretiva na 

construção do PIE (Plano Individualizado de Ensino) dos estudantes com 

necessidades específicas da escola; 

 Realizar visitas na sala de aula e nos diferentes espaços escolares, a fim 

de observar como está ocorrendo à inclusão do estudante com necessidade 

específica na escola, orientando os professores com ideias e sugestões 

para a melhor integração destes estudantes; 

 Atuar em equipe, inclusive, quando possível, com outros professores e 

profissionais especializados em educação especial; 

 Participar efetivamente das formações oferecidas pela escola e outros 

cursos na área da educação especial que estiverem ao seu alcance de 

forma contínua, buscando melhor qualificação, mantendo sempre 

atualizada. 

 

Atendimento Educacional Especializado da Sala de Recursos  

Objetivo Geral 

Proporcionar a efetivação legal e pedagógica do AEE (Atendimento 

Educacional Especializado),  ressaltando que para haver  inclusão,  é necessário 

que este atendimento que acontece em Salas de Recursos seja para todos os 

estudantes que dele necessitem. A Proposta Pedagógica da Educação Especial 

deve priorizar  quatro   aprendizagens  fundamentais, que ao longo de toda a vida, 

serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento (4 Pilares 

da Educação): aprender a conhecer, isto é, adquirir conhecimentos da 

compreensão; aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 

a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; e aprender a ser, via essencial que se integra aos três precedentes. 

 

As atividades desenvolvidas na Sala de Recurso Generalista do CESAS 

seguem as proposta e base do trabalho educativo pedagógico relacionado ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando. Tais atividades e ações de 

inclusão social, principalmente a preparação para o enfrentamento da vida, visam  

não apenas o resgate  da autoestima dos estudantes com necessidades especiais 
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e de seus familiares; bem como a sua profissionalização. Dentro desta proposta, 

a Sala de Recursos  desenvolve  as seguintes oficinas pedagógicas:  

- Oficina de Leitura: 

- Oficina de Artes ( parceria com a APABB): 

- Oficina de matemática; 

- Oficina de Horta: 

Além de realizar as oficinas, o atendimento especializado da Sala de 

Recursos  facilita o processo de aprendizagem do estudante com deficiência, 

pois, acompanha e orienta o estudante nas suas atividades  pedagógicas e 

avaliativas. Também, estamos vinculados aos projetos de inserção no mercado de 

trabalho, desenvolvidos por esta Instituição de Ensino, com a finalidade de 

preparar o estudante para o mercado de trabalho, tais como,  produção de 

artesanato , com intuito de reverter seus trabalhos manuais em atividade  

laborativa. 

 Atualmente os responsáveis por esse trabalho é a Equipe de professores 

da Sala de Recursos Generalista, 1 Monitor e 3 Educadores Sociais. 

3)  SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  –  SOE 

 

JUSTIFICATIVA 

O CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CESAS é uma 

escola que atende a uma clientela de trabalhadores dos diversos setores da 

economia, bem como donas de casa, auxiliares do lar, estudantes com 

necessidades educacionais, estudantes abrigados, adolescentes com idade 

mínima de 15 anos ou que estão fora da faixa etária para frequentar o ensino 

regular, estudantes em liberdade assistida, em risco social, ou que de alguma 

forma não tiveram oportunidade de estudar na idade adequada. 

É uma clientela bastante heterogênea que de certa forma é sacrificada e que 

tenta retornar ao cotidiano escolar. Lutamos com grande esforço no enfrentamento 

das drogas, da questão disciplinar, do tráfico e da convivência em coletividade. 

No momento atual, pode-se registrar uma imensa demanda pela Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) por parte de estudantes muito jovens que apresentam 

defasagem idade/série, como também estudantes encaminhados pelo Conselho 

Tutelar, Secretaria de Justiça, sendo necessárias diversas adequações e 



 

240 
 

flexibilizações por parte da equipe pedagógica da escola. É uma dura realidade 

que exige de todo grupo um autocontrole, sabedoria, paciência, conhecimento, 

equilíbrio e amor por esses  estudantes vítimas de uma sociedade 

marginalizadora. 

O presente Plano de Ação tem por finalidade sistematizar as ações e eixos 

temáticos do trabalho desenvolvido pelos Orientadores Educacionais atuantes 

nesta instituição escolar, nos turnos matutino, vespertino e noturno, em 

consonância com as norma e diretrizes estabelecidas pela rede pública de ensino 

do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. 

O Orientador Educacional é um profissional de enorme relevância no 

contexto educacional. Articulador, elemento de equilíbrio, mediação e apoio, é um 

contemporizador nas situações conflitantes e adversas que ocorrem no ambiente 

escolar. 

Uma das situações encontradas na escola é a matrícula realizada pelo 

sistema de acordo somente com o histórico escolar, sem conhecimento prévio da 

aprendizagem do estudante. Assim, deparamo-nos com estudantes apresentando 

defasagem em conteúdos curriculares de tal grandeza que se faz necessário o 

aporte de decisões conjuntas nos encaminhamentos viáveis.  

O Orientador, bom ouvinte imparcial e observador das ações da escola, 

assimila os fatos importantes, busca maior quantidade e qualidade de informações 

para elaborar e expor seu parecer da maneira mais estruturada e segura possível. 

Educar é, sobretudo, despertar no outro a curiosidade do autoconhecimento, 

identificar potencialidades e canalizá-las de maneira positiva e em prol de seu 

desenvolvimento pessoal e consequente contribuição social. 

Esse profissional, apoiado pela colaboração do corpo docente e discente, 

pela aceitação das ideias inovadoras e criativas, busca atuar de maneira eficaz 

com toda a equipe da escola, comunidade escolar e parceiros, para que os 

projetos se realizem de forma satisfatória. O trabalho em conjunto com toda a 

comunidade escolar, articulado com o trabalho pedagógico, só contribui e fortalece 

o pleno e global desenvolvimento do estudante. 

Sistematizar as ações e eixos temáticos do trabalho desenvolvido pelos 

Orientadores Educacionais atuantes nesta instituição escolar, nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, sempre em concordância com as normas e diretrizes 

estabelecidas pela rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio da 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é a finalidade do presente 

Plano de Ação do SOE / CESAS. 

Níveis de ensino atendidos / outros atendimentos: Educação de Jovens e 

Adultos –  EJA semestralidade 

 1º Segmento – presencial 

 2º e 3º Segmentos – presencial e a distância 

 Unidade especial de deficiência auditiva 

   Total de estudantes: 4.284 estudantes 

3.1. OBJETIVOS 

a. GERAL 

 Propor ações coletivas que atendam aos anseios e necessidades dos 

estudantes do CESAS, de forma a possibilitar ampla participação da comunidade 

e tornar a escola conhecida e reconhecida como espaço acadêmico 

democrático/participativo, baseado no respeito às diferenças, no acolhimento, no 

diálogo intergeracional e na construção do sentimento de pertencimento com vista 

ao desenvolvimento do ser humano. 

  

b. ESPECÍFICOS. 

 Ampliar, divulgar as ofertas de vagas e promover a escolarização de jovens 

e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos, nas 

modalidades presencial e a distância, propiciando o seu desenvolvimento. 

 Proporcionar inter-relação entre os diversos segmentos da comunidade 

escolar, propiciando uma atitude de contínua busca pela cultura de respeito 

à dignidade humana e valorização da diversidade. 

 Possibilitar à comunidade escolar o acesso às novas tecnologias, por meio 

de ambientes virtuais, propiciando o desenvolvimento humano pela 

abertura de novos desafios intelectuais. 

 Organizar e desenvolver a Web TV/CESAS.  

 Incentivar eventos de difusão cultural como CESARTE, Intervalo Cultural, 

Cine Clube, festa junina, representações históricas, semana da EJA, 

Semana de Educação para a Vida e outros que fazem parte do calendário 

oficial da SEEDF; 
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 Promover a participação em eventos e concursos seletivos, olimpíadas de 

matemática, olimpíadas de português e eventos científico/tecnológicos;  

 Promover o cerimonial de formatura dos estudantes do 4ª semestre do 

primeiro segmento, 8ª semestre do segundo segmento e 3ª semestre do 

terceiro; 

 Implantar uma horta comunitária como fator de aglutinação Intergeracional; 

 Investir recursos humanos e materiais para garantir a permanência, com 

segurança, de docentes e discentes no ambiente escolar; 

 Promover a interação entre o ensino a distância e o ensino presencial; 

 Definir, com todo o segmento escolar: direção, professores, servidores e 

representantes do Conselho Escolar; 

 Definir e aprovar, também com todo o segmento escolar, o uso dos recursos 

destinados à escola e a prestação de contas dos gastos aprovados. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2019 

Nº  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

AÇÕES ESTRATÉGICAS  PARCERIAS 

ENVOLVIDAS  

PÚBLICO  CRONOGRAMA  AVALIAÇÃO  

01  Viabilizar o 
trabalho 
pedagógico e 
envolvimento 
dos 
profissionais da 
área 
pedagógica da 
Escola.  

  

1 Promover a integração dos 

professores e troca de experiências 
profissionais.  
2 -   criar momento na Escola para 
favorecer os laços afetivos, com eventos 

comemorativos.  

3 – Efetivar  o  espaço 

 das coordenações 

 pedagógicas  para capacitação 

dos profissionais.  

4 – Manter atualizada e informar 
aos professores acerca dos cursos 
oferecidos pela EAPE e demais 
instituições.  
5 – Discutir os temas transversais 
do Projeto da Escola e facilitar sua 
implementação.  
6 – Abrir espaços para discutir 
temas atualizados que impactam na vida 
da Comunidade Escolar da UE.  

7 – Criar metodologias e facilitar a 

organização dos recursos materiais 
utilizados no trabalho pedagógico da 

Escola.  
8 – Apresentação do currículo em 
movimento voltado para EJA,  
9 – Acolhimento e capacitação de 
novos profissionais da Escola acerca dos 
documentos que permeiam o trabalho 
pedagógico, temas transversais e 
funcionamento da Escola. 
10   – Planejar e implementar a 
agenda pedagógica do Semestre e 
elaborar as  

- Direção  

- SOE  

- Salas  de  

Recursos  

- Classe 

Bilingue  

- EAPE  

- UNIEB  

- Educação  

Profissional  do 

CESAS  

- Universidades,  

Institutos  

Federais, Escolas 

Técnicas, Apabb.  

Professores  1) Semana pedagógica dos 
semestres  e  nas 

coordenações  pedagógicas por 
área durante o semestre  

2)  Durante o ano letivo  

3) Nas Coordenações 
pedagógicas por área durante o 
ano letivo e no momento do 
ingresso de novos profissionais na 
Escola  
4) Nas  Coordenações 

pedagógicas por área durante o 

ano letivo.  

5) Nas  Coordenações 

pedagógicas por área durante o 
ano letivo  

6) Nas Coordenações 
pedagógicas por área durante  
o ano letivo  

7) Durante o ano letivo  

8) Nas Coordenações 
pedagógicas por área durante o 
ano letivo e no momento do 
ingresso de novos  

Profissionais  na  Escola  

9) Nas Coordenações 
pedagógicas por área durante o 
ano letivo e no momento do 
ingresso de novos  

profissionais na Escola  

A Coordenação pedagógica do 
CESAS realizará avaliações 
processuais e por períodos 
específicos. A cada encontro 
com os profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, eventos 
do calendário escolar, haverá na 
pauta de trabalho a avaliação 
das ações executadas.  
No final do semestre letivo, será 
destacada nas coordenações 
por área o período da avaliação 
dos trabalhos pedagógicas do  

Semestre.  
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  pautas das coordenações por área 
semanais, observando:  

10.1) informes gerais  

10.2) semana do planejamento das 
ações do calendário do período.  

10.3) semana da discussão dos 
temas transversais, PPP e assuntos 
em destaque.  

10.4)  semana  da  troca 

 de experiências.  

  

11) Elaborar, a partir do Plano de 
Ação, manual da coordenação 
pedagógica, com as informações e 
fluxos do trabalho pedagógico.  

12) Humanizar  as 

 relações interpessoais  no 

 que  tange  às 

coordenações pedagógicas.   
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02  Garantir o sucesso dos 
do trabalho pedagógico 
dos estudantes da  

Unidade Escolar.   

1- Elaborar, implementar, ajustar, 
atualizar e avaliar o documento – 
plano de ação - próprio da 
Unidade Escolar para nortear o 
trabalho da coordenação 
pedagógica do CESAS  

2- Definir agenda semestral de 

acolhimento dos estudantes, com 

vistas a passar informações 

sobre o funcionamento do 

CESAS, direitos e deveres, e 

fluxos processuais do trabalho 

pedagógico do CESAS.  

- SEDF  

Direção  

- SOE  

- Salas  de  

Recursos  

- Classe 

Bilingue  

- EAPE  

- UNIEB  

- Educação  

 Profissional  do  

CESAS  

Estudantes e  

Comunidade  

Escolar  

1 – Durante o ano letivo.  

  

  

  

  

  

  

2 – Início do semestre letivo.  

 

1) Por meio de discussões nas 
coordenações por área, 
discutir o documento Plano 
de Ação, avaliando-o 
processualmente, ao final 
das reuniões.  

2) Avaliar sistematicamente o 
resultado do fluxo de 
atendimento ao estudante, 
dentro da pauta das 
coordenações 
pedagógicas.  
  

  3- A partir da criação da Equipe de  

Acolhimento para atendimento 
aos Estudantes, desenvolver 
processo que viabilize e dê 
efetivamente ao objeto da 
atividade dessa área, de forma a 
condução do aluno, com 
sucesso, durante sua vida 
acadêmica na Escola.  

  

-  Instituições 

acadêmicas (UNB,  

Apabb, UDF)  

 3 - Durante o ano letivo  

   

3)  

  

Avaliar sistematicamente o 

resultado do fluxo de 

atendimento ao estudante, 

dentro da pauta das 

coordenações 

pedagógicas.  
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03  Garantir a inclusão de 
pessoas com  
necessidades 

especiais, viabilizando 

a acessibilidade e 

espaços que venham 

possibilitar essa ação 

pela Escola com 

qualidade e respeito.  

1  Promover e apoiar a Equipe 
de acolhida da Escola no trabalho 
com os estudantes  com 
 necessidades especiais.  
2  Apoiar as Salas de 
Recursos, Classe Bilíngue, 
Atendimento aos estudantes com 
necessidades Surdo  cegueira, de 
forma a dar melhores condições ao 
cumprimento do trabalho dessas 
áreas.  
3  Acompanhar o trabalho dos 
professores no atendimento ao 
estudante com necessidade 
especial, em específico à adaptação 
curricular da Educação Básica e da 
Educação  
Profissional  

4 – Sistematizar encontros e 
reuniões de trabalho entre os 
profissionais que atuam diretamente 
com a Educação Especial, visando a 
elaboração, implementação e 
acompanhamento do trabalho da 
agenda pedagógica da Escola  
5 – Sistematizar reuniões de 
trabalho da Coordenação, 
envolvendo:   

1) Coordenador Pedagógico da 

Educação Profissional  

- Direção  

- SEDF  

- SOE  

- Salas  de  

Recursos  

- Classe 

Bilingue  

- EAPE  

- UNIEB  

- Educação  

Profissional  do 

CESAS  

- Instituições 

acadêmicas(UNB,  

Apabb, UDF  

  Todas as ações serão 

realizadas durante o semestre 

letivo.  

1)  

2)  

1)  

2)  

  

Criar instrumentos para 
envolver a avaliação por 
parte dos alunos.  
Sistematizar encontros 
entre os professionais da 
Coordenação e Estudantes 
para acompanhar o 
andamento das suas 
demandas.  
A Coordenação pedagógica 
do CESAS realizará 
avaliações processuais e 
por períodos específicos. A 
cada encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar,  haverá na pauta 
de trabalho a avaliação das 
ações executadas.  
No final do semestre letivo, 
será destacada nas 
coordenações por área o 
período da avaliação dos 
trabalhos pedagógicas do  
Semestre  

   2) Coordenar Pedagógico dos 
2º e 3º Segmentos  

3) Coordenador Pedagógica da 
Educação Especial  

4) Coordenadores Pedagógicos 

do 1º Segmento.  

  Durante o ano letivo   
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04  Promover  interação 
intercultural entre 
professor, estudantes e 
demais segmentos 
escolares, a fim de ampliar 
o respeito  às diferenças 
de conhecimentos prévios, 
gênero, etnia e classes 
sociais, com vista ao 
entendimento da 
diversidade  

 1. Desenvolver o 
campeonato interclasses, 
destinado a selecionar estudantes 
para competir nos jogos 
interescolares do DF  
2. Ampliar e melhorar as 
ações de acolhimento dos 
profissionais recém-remanejados 
para atuar na Unidade Escolar.  
3. Discutir e definir temas 
relacionados aos eventos 
previstos no calendário escolar,  
Semana EJA, Semana da 
Consciência negra e Semana da 
Educação Inclusiva.  

4. Incluir na agenda 
pedagógica dos semestres visitas 
externas, cujos temas abordem a 
diversidade.  
  

Direção  

SEDF  

Professores  

SOE  

 Sala  de  

Recursos  

Secretaria  

Classe Bilingue 
Instituições 
acadêmicas,  

 UNB,  UNDF,  

Associações,  

 Apbb,  GDF,  

Governo 

Federal.  

Professores  

Estudantes  

Comunidade  

  1) Criar instrumentos para 
envolver a avaliação por 
parte dos alunos.  

2) Sistematizar encontros 
entre os professionais da 
Coordenação e Estudantes 
para acompanhar o 
andamento das suas 
demandas. A Coordenação 
pedagógica do CESAS 
realizará avaliações 
processuais e por períodos 
específicos. A cada 
encontro com os 
profissionais, seja nas 
semanas pedagógicas, 
eventos do calendário 
escolar,  haverá na pauta 
de trabalho a avaliação das 
ações executadas.  

3) No final do semestre letivo, 
será destacada nas 
coordenações por área o 
período da avaliação dos 
trabalhos pedagógicas do  
Semestre  

  

05 Promover a integração 

das disciplinas do  

1.  Fomentar projetos pedagógicos 

usando as novas tecnologias com 

Direção  

Supervisão  

Pedagógica  

Estudantes  Durante o semestre letivo  

  

A Coordenação pedagógica do 

CESAS realizará avaliações 

processuais e por períodos  
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 Currículo Básico com as 
novas tecnologias.  

  

 os profissionais do laboratório de 

informática e biblioteca.  

2. 2. Incluir pauta de discussões 
para o trabalho do professor, 
utilizando-se do espaço do 
laboratório de informática.  
3. Organizar aulas 
presenciais, complementando os 
estudos através de modo textual 
ou em vídeos on-line, 
preparadas em conjunto com o 
professor da disciplina, em 
parceria com o professor do 
laboratório de informática;  
4. Firmar parcerias com o 

Apabb, no sentido de 

implementar formação em 

tecnologia de informação 

direcionado para estudantes da 

educação especial.  

Laboratório  

Informática  

Áreas  

Educação  

Especial  

UDF/Apabb  

de   Durante o ano letivo específicos. A cada encontro com 
os profissionais, seja nas semanas 
pedagógicas, eventos do 
calendário escolar,  haverá na 
pauta de trabalho a avaliação das 
ações executadas.  

No final do semestre letivo, será 

destacada nas coordenações por 

área o período da avaliação dos 

trabalhos pedagógicas do 

Semestre  

  


