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1.1  Apresentação 
 

O Projeto Político Pedagógico do Centro Integrado de Educação Física – PPP-CIEF está em 

consonância com a Lei nº 4.751/2012, que destaca a participação da comunidade escolar como 

elemento estruturante para a formação de valores educacionais na formação individual e coletiva, 

sob a perspectiva de valores e princípios humanizados aplicáveis ao contexto educacional da 

Educação Física Escolar.  

 

Além disso, os indivíduos são essenciais para construção da identidade da escola, na 

medida que se espera que todos se interajam em diferentes espaços propícios à participação e 

troca de ideias e ideais educadores, envolvendo-se de forma produtiva, contribuindo, assim, 

positivamente para a construção de uma identidade institucional. 

 

Considera-se, ainda, que esse documento busca guardar coerência com a pedagogia 

transformadora, que tem como objetivo o compromisso com a formação educativa do cidadão para 

a sua inserção na sociedade, auxiliando-o na busca de comportamentos inerentes à vivência social 

e democrática.  

 

Assim, a dimensão pedagógica, a qual busca, além de outros, o sentimento de 

pertencimento, é elemento fundamental para o processo de desenvolvimento de responsabilidades, 

de autoconhecimento e de autonomia aos alunos, os quais são imprescindíveis para o processo 

educacional.  

 

Essa preparação do indivíduo para a sociedade é reflexo da cultura corporal ensinada na 

Educação Física Escolar, a qual tem pressupostos educativos para a superação de desafios e, 

consequentemente, contribui no processo de tomada de decisões inerentes ao desenvolvimento 

do jovem, uma vez que a atividade física e esportiva deve ser praticada e servir como um meio 

para a realização do aluno, além de ser um instrumento de educação para a aprender a ganhar ou 

perder. 

 

O Projeto Político Pedagógico do CIEF (PPP-CIEF) tem a finalidade de incrementar as 

propostas pedagógicas voltadas para a Educação Física Escolar, de forma a dar notoriedade na 

sua importância, amplificando o entendimento da cultura corporal no ato educativo e promovendo 

uma prática de inserção do aluno e da escola em sociedade, bem como o compromisso com a 

formação e o desenvolvimento pleno do aluno. 

 

Neste sentido, a elaboração do PPP-CIEF teve início com a ampla discussão do Plano de 

Trabalho proposto pela equipe de Direção eleita no final de 2016. Além da defesa em audiências 

públicas, a proposta obteve a aprovação da comunidade escolar, sendo enriquecida com a 

avaliação para o redimensionamento das ações por ocasião da semana pedagógica, que é 

realizada anualmente.  
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Assim, foram realizadas reuniões específicas de elaboração do PPP-CIEF, com a 

participação dos servidores a partir das orientações pedagógicas da Subsecretaria de Educação 

Básica – SUBEB e da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto – CRE-PP, sob a 

coordenação da Gerência de Educação Básica - UNIEB e da equipe diretiva da escola. 

 

Tendo em vista o processo de contínua adequação à sua missão e às propostas 

educacionais, o PPP-CIEF se compromete com a atualização e a adequação aos novos contextos 

pedagógicos para o ano de 2019, orientando-se pela perspectiva de um processo dinâmico e 

necessário, valendo-se da cooperação do corpo docente e da equipe gestora. 

 

O presente documento foi escrito coletivamente, segundo as diversas percepções e olhares 

daqueles que buscaram torná-lo um documento resultante de um processo coletivo de avaliação, 

estudo, reflexão, discussão, escrita e reescrita, principalmente, de decisão democrática. 

(Orientação Pedagógica da SEDF, pág. 06). 

 

O PPP-CIEF contribuirá, ainda, para o resgate da história do CIEF e para evidenciar sua 

identidade pedagógica, de forma a melhorar a sua missão e seus valores e, ao mesmo tempo, 

atender a sua vocação e os anseios da comunidade escolar.  

 

Para organização e escrita do PPP-CIEF foi instituída em 2019 uma Comissão Organizadora 

composta por membros da comunidade escolar. Este grupo de trabalho teve como principais 

responsabilidades: 

 

 Sensibilização da Comunidade Escolar em torno da elaboração e reelaboração do PPP-

CIEF; 

 Coordenação das ações relativas à construção do PPP-CIEF; 

 Elaboração do cronograma com ações e datas; 

 Apresentação da metodologia de elaboração coletiva; 

 Delineamento, junto aos profissionais da escola, identificando as atribuições de cada um; 

 Coordenação das discussões com todos os membros da Comunidade Escolar; 

 Sistematização das discussões elaborando os textos e apresentando ao grupo para análise 

e sugestões; 

 Registro documental das memórias, decisões, discussões, reuniões com a Comunidade, 

entre outros; 

 Apresentação à Comunidade Escolar da versão preliminar para ajustes finais; 

 Apresentação da versão final para a Comunidade Escolar; 

 Acompanhamento da operacionalização do (PPP-CIEF) e avaliação conforme planejado. 

 

A primeira iniciativa da comissão organizadora foi propor o desenvolvimento de uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa para identificar as expectativas dos estudantes e servidores 

quanto ao atendimento no CIEF, visando também à definição das prioridades, objetivos e metas a 

serem avaliadas continuamente pela comunidade escolar, além da avaliação institucional quanto 
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aos aspectos pedagógicos e administrativos. 

 

A comunidade escolar do CIEF é diversificada, composta por seus servidores, estudantes e 

pais dos alunos matriculados em escolas vinculadas à Secretaria de Educação do Distrito Federal 

e pela comunidade proveniente de diversos segmentos sociais da cidade, assim constituídos no 

ano letivo de 2019: 

 

 Centro de Ensino Médio Elefante Branco - CEMEB 

 Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília 

 Centro de Ensino Fundamental 214 Sul 

 Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila Planalto 

 Projetos Esportivos para a Comunidade da Cidade de Brasília 

 

O PPP-CIEF é resultado do esforço coletivo da comunidade escolar e está organizado em 

capítulos, sendo que cada um deles expressa uma dimensão da prática pedagógica. Sua 

construção e seu desenvolvimento terão como valores: ética, verdade, organização, atitudes, 

objetividade, respeito, coerência, liberdade, união, responsabilidade, justiça, honestidade, 

gentileza, esperança, cordialidade, compromisso, integridade, profissionalismo, parceria e clareza 

de intenções e ações. 

 

A qualidade reside no processo de discussão e de elaboração e, principalmente, no 

comprometimento das pessoas em torno de sua concretização em ambiente de paz e respeito e 

que capacite o homem para pensar tão bem quanto permitem suas faculdades naturais. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA  
 

Em 16 de fevereiro de 1977 é criado pela Resolução nº 14/77 o CENTRO INTERESCOLAR 

DE EDUCAÇÃO FISICA - CIEF, situado à SGAS 907/908 SUL, Módulo 25/26, CEP 

70.390-070. Em reunião ordinária realizada pelo Conselho Diretor da Fundação Educacional do 

Distrito Federal, passa a integrar a Direção de Educação e Desporto Estudantil do Departamento 

Geral de Pedagogia da Fundação Educacional do Distrito Federal, tendo em vista o que constava 

do processo nº 52099/76 – FED. 

 

A criação do CIEF teve como objetivos prestar atendimento às seguintes escolas 

tributárias: CEMEB, CASEB e SETOR  LESTE e dar suporte, com treinamento, para as seleções 

estudantis que disputavam os Jogos Escolares do Distrito Federal – JEDF e os Jogos Escolares 

Brasileiros - JEBs. 

 

Em 1979, é construída a pista de atletismo com piso sintético e inaugurada com a 

realização dos JEBs. Na década de 80, inicia-se o atendimento à Escola Normal de Brasília que 

dura até 1991. Nessa ocasião, os professores são remanejados para o CEMEB e os espaços do 

CIEF cedidos para início de outros atendimentos, como por exemplo, os projetos voltados para a 

comunidade em geral. 

 

Em 1995 foram encerradas as atividades do Centro Interescolar de Educação Física 

como Estabelecimento de Ensino, com a publicação no Diário Oficial de 14/08/95 da Resolução nº 

5175 de 03 de agosto de 1995, que revoga as resoluções n.º 14 de 16/02/77 e nº 5081 de 25/05/95 

e aprova a fusão do Centro de Educação Física e Desporto Escolar e do Centro Interescolar de 

Educação Física – CEFED/CIEF passando à denominação de Direção de Educação Física – DIEF. 

Por conta dessa fusão, não havia cargo de direção escolar até 1998 e somente em 1999 é criado 

o cargo de Direção Escolar. 

 

Em 2000 foi criado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal o programa 

Geração Campeã, que teve como objetivo desenvolver o desporto escolar no âmbito do Distrito 

Federal, em especial aos estudantes da Rede Pública de Ensino, que não tinham um suporte mais 

estruturado para desenvolvê-lo. 

 

Nesse programa, os estudantes-atletas contavam com professores-técnicos especializados 

na modalidade ofertada, além de alimentação, tratamento odontológico, materiais e uniformes 

necessários para o seu desenvolvimento e transporte para o deslocamento. Também havia 

patrocínios de empresas públicas, como CEB, CAESB e TCO, para o suporte da plena execução 

do programa.  

 

O desenvolvimento do programa Geração Campeã durou até o final de 2001 devido à 

mudança no formato de disputa dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) que passou a ser 
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organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o representante de cada Estado passou a ser 

a Escola Campeã dos jogos regionais e não mais uma seleção regional. Por isso, a disputa passou 

a ser chamada de Jogos da Juventude. 

 

Em 2001 é reformada a pista de atletismo, sendo reinaugurada com a realização dos 

Jogos da Juventude - JJu. Ao longo dos anos, o CIEF foi utilizado para o desenvolvimento de 

diversos programas de iniciação e treinamento nas mais variadas modalidades, em que surgiram 

inúmeros talentos esportivos que, posteriormente, integraram as seleções brasileiras. Nomes 

como o de Joaquim Cruz, Joílton e Jaílton Bonfim e Juscilene Garcês, na modalidade Atletismo. 

Na natação, destaque para Wesley Mâncio, que chegou a campeão sul americano dos 100 metros 

borboleta. 

 

Em 13 de dezembro de 2011, com a mudança da estrutura administrativa da SEDF, o CIEF 

voltou a ser um Centro Integrado de Educação Física, vinculado à Coordenação Regional de 

Ensino do Plano Piloto, conforme Decreto nº 33.409, publicado no DODF nº 237 de 13 de 

dezembro de 2011. De 2012 a 2014, atendeu as escolas do Programa de Educação Integral em 

Tempo Integral - PROEITI, com aulas complementares de educação física, e o CEMEB, com aulas 

de educação física na proposta curricular da SEDF, o Currículo em Movimento. 

 

Em 2017, através do Processo Democrático de Escolha dos membros da Direção Escolar, 

a equipe eleita é assim constituída:  

 

 Diretor: Paulo Gil Borges de Barros 

 Vice-Diretor: Luís Carlos Ferreira da Silva 

 Supervisor Pedagógico: Jardel da Silva Câmara 

 Supervisor Administrativo: Jordana de Oliveira Neves 

 Chefe de Secretaria: Alexandra Fernandes de Lima Gadelha 
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2.1 Espaço físico - Centro Integrado de Educação Física-CIEF 
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  2.2 Características Físicas do CIEF 
 

O CIEF ocupa uma extensa área de 70 mil metros quadrados e tem uma estrutura 

física que compreende: 

 

 Estádio de atletismo, com arquibancada coberta e capacidade para 1.500 pessoas, e pista 

oficial com piso sintético, borracha Tartan. 

 Piscina com 06 (seis) raias, aquecida, medindo 12X25m, arquibancada coberta, e dotada de 

banheiros masculinos e femininos; 

 Ginásio poliesportivo com salas para a prática de atividades do Judô, Badminton, Karatê, 

Ginástica Localizada, Yoga e Musculação; 

 Cinco (05) quadras externas (descobertas) para a prática de Futsal, Voleibol, Basquetebol; 

Handebol, Tênis e Badminton. 

 Quatro (04) mini quadras de Tênis; 

 Campo de areia para a prática de futevôlei e vôlei de praia; 

 Bloco da administração, onde funciona a direção, secretaria, coordenação, sala de reunião e 

jogos, sala de Coordenação Pedagógica, sala dos Professores e sala de arquivo dos jogos 

escolares. 

 

O CIEF dispõe ainda de áreas gramadas muito utilizadas pelos estudantes em suas 

atividades. Em 2014, teve início o Projeto Tênis de Quadra, uma proposta de iniciação e 

divulgação dessa modalidade entre as crianças a partir de 6 anos de idade, numa parceria com a 

Federação Brasiliense de Tênis. 

 

O CIEF, desde 2013, vem recebendo recursos oriundos do Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, o que viabiliza a manutenção das atividades 

fim da nossa escola. Em 2014, as atividades oferecidas para a comunidade em geral foram 

bastante reduzidas, uma vez que a prioridade do recurso público deve se vincular, 

prioritariamente, às escolas tributárias,  aos estudantes da Rede Pública e aos servidores da 

Secretaria de Educação.  

 

A part i r  de 2016, os projetos especiais ofereceram ao público as seguintes modalidades: 

Musculação, Natação, Treinamento Funcional, Vôlei, Yoga, Karatê, Judô, Pilates, Basquete, Tênis, 

Tênis de Mesa, Futsal e Condicionamento Físico. Em 2017/2018 as modalidades ofertadas foram: 

Ginástica, Musculação, Natação, Voleibol, Treinamento Funcional, Handebol, Atletismo, Jogos 

Recreativos, Karatê, Judô, Basquete, Tênis, Tênis de Mesa, Futsal, Condicionamento Físico e 

Corrida.  

 

A melhoria ou reforma da estrutura física do CIEF, por se tratar de um complexo 

arquitetônico e fazer parte do patrimônio histórico de Brasília, depende, em grande parte, da 

participação efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 

No ano de 2016 e 2017, as instalações foram amplamente reformadas com a adequação e 

com a remoção de barreiras arquitetônicas para favorecer a acessibilidade, a cobertura dos 
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corredores de acesso ao complexo esportivo, reforma da piscina, bem como das quadras 

esportivas para melhor atendimento do apoio pedagógico.  

 

No ano de 2018, foi implementada uma reforma parcial do Ginásio de Esportes, englobando 

a reforma geral dos banheiros, construção das calçadas, reparos no telhado e troca do piso laterais. 

Além disso, foram realizadas a revitalização da quadra de areia, a construção de uma sala multiuso 

com a finalidade de dar suporte às atividades na pista de atletismo, a revitalização da entrada do 

CIEF e outras reformas necessárias de locais desgastados pelo tempo (pintura das quadras 

externas).  

 

O espaço em que era localizada a cantina desse CIEF foi reformado de forma que a área 

externa poderá ser utilizada para a realização de aulas de educação física, tais como lutas e 

ginástica e a área interna (cozinha) foi transformada em um espaço voltado ao estudante para 

almoço/lance.   

 

2.3 Dados de Identificação 

 

Escola: CENTRO INTERESCOLAR DE EDUCAÇÃO FISICA - CIEF  
Endereço: SGAS 907/908 SUL, Módulo 25/26, CEP 70.390-070.  
E-mail: cief.educacaofisica@gmail.com 
CNPJ: 17.302.144/0001-03 
Telefone: 3901-1540/3901-7618 
Equipe Gestora:  
Diretor: Paulo Gil Borges de Barros 
Vice-Diretor: Luís Carlos Ferreira da Silva 
Supervisor Pedagógico: Jardel da Silva Câmara 
Supervisor Administrativo: Jordana de Oliveira Neves 
Chefe de Secretaria: Alexandra Fernandes de Lima Gadelha 
 
Equipe organizadora do PPP:  
 
Paulo Gil Borges de Barros 
Luís Carlos Ferreira da Silva 
Alexandra Fernandes de Lima Gadelha 
Jardel da Silva Câmara 
Oséias Guimarães de Castro 
 
Coordenadores: 
 
Délcio Antonio Cesar da Luz 
Eduardo José Medanha 
Gilson Pereira de Britto 
Luciano Luiz Gonçalves de Araújo 
Oséias Guimarães de Castro 
 
Chefe de Secretaria: 
Alexandra Fernandes de Lima Gadelha 
 
Conselho Escolar 
Eduardo José Medanha 

mailto:cief.educacaofisica@gmail.com
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Luis Carlos Ferreira da Silva 
José Aurélio Brito Aguiar 
Paulo Gil Borges de Barros 
Adailton Gonçalves Soares 
Alexandra Fernandes de Lima Gadelha 
Cirley Alves Pires 
Jardel da Silva Câmara 
 
Supervisores: 
Jardel da Silva Camara (Pedagógico) 
Jordana de Oliveira Neves (Administrativo) 
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3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

3.1 Equipe de Trabalho do CIEF  
 

A equipe de trabalho do CIEF em 2019 será formada pelo quantitativo 69 (sessenta e nove) 

servidores, sendo 32 (trinta e dois) da Carreira Magistério/Efetivos, 08 (oito) Carreira 

Magistério/Contratos Temporários, 0 4 (quatro) da C arreira Assistência, 1 3 ( d e z e s s e t e ) 

funcionários terceirizados/Limpeza, 04 (quatro) terceirizados/Vigias e 08 (oito) educadores sociais 

voluntários. A direção da escola é composta por 01(um) Diretor, 01 (um) Vice-diretor, 01 (um) 

Chefe de Secretaria e 02 (dois) Supervisores: sendo 01 (um) administrativo e 01 (um) pedagógico. 

 

O corpo discente é formado por, aproximadamente, 4.200 (quatro mil e duzentos) alunos 

oriundos das escolas vinculadas à CRE/PP e pessoas da comunidade escolar participantes 

de nossas ações pedagógicas e esportivas. Características Sociais, Econômicas e Culturais da 

Comunidade Escolar 

 

Uma pesquisa foi desenvolvida em 2018, envolvendo representantes dos segmentos 

escolares para conhecer melhor a comunidade escolar, caracterizar o público atendido, identificar 

suas necessidades, expectativas e recolher informações tais como faixa etária, classe social, 

raça, moradia e procedência, além das impressões a respeito do serviço oferecido no CIEF. 

 

Outras importantes fontes de informação são utilizadas para traçar o perfil da comunidade 

escolar do CIEF e se referem aos registros e dados da Secretaria Escolar (Censo Escolar de 

22/04/2019 e Educacenso) e às fichas cadastrais preenchidas no ato da matrícula, além de outros 

documentos (atestados, declarações, laudos, outros). 

 

3.2 Pesquisa junto aos diversos segmentos escolares 
 

A pesquisa diagnóstica foi realizada no segundo semestre de 2018. Na análise dos dados, 

buscou-se avaliar as tendências comportamentais,  bem como as opiniões sobre a condução 

político pedagógica e administrativa do CIEF, na tentativa de compreender como estas práticas são 

percebidas para posterior adoção de ações de enfrentamento, e ainda possíveis soluções para 

melhoria através de ações propositivas, partindo deste diagnóstico. 

 

É importante entender a definição de análise de tendências para as pesquisas e para 

assimilar o comportamento da comunidade no passado e no presente, pois isso explica quais 

estratégias funcionaram no passado, e qual será a tendência que irá ditar o futuro. 

 

Um dos conceitos mais importantes da análise de tendência é o significado de cada gráfico, 

uma vez que uma tendência não é nada mais do que o sentido dominante das respostas anotadas 

em sequencia, para todos os participantes, formando uma linha quando a tendência se confirma, 

evidentemente, os picos, desde que expressivos, também merecem ser observados, neste giro, se 

identifica a tendência das respostas ofertadas, permitindo compreender qual é a percepção da 

comunidade escolar sobre o tópico abordado. 
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Em outras palavras, a definição de tendência vai muito além do óbvio. Em qualquer gráfico, 

você provavelmente notará que as respostas não tendem a se moverem em uma linha reta em 

direção alguma, mas sim em séries de altos e baixos, mesmo assim se percebe claramente que 

uma tendência de confirmação se dá pelo traçado no gráfico formando uma linha sem muitas 

variações.  

 

Pode-se afirmar que uma série de altos e baixos cada vez mais altos, confirmam a tendência, 

enquanto uma tendência de baixa é uma série de pontos altos e baixos cada vez mais baixos. 

Assim, tem-se que: quando cada topo e fundo consecutivos ficam cada vez mais altos, a tendência 

é de confirmação. Se o oposto ocorrer, a tendência é de discordância. Quando há poucos 

movimentos para cima ou para baixo de topos e fundos, a tendência é de lado ou indefinida. 

 

Ao analisar as tendências, o gráfico evidencia a forma de captar os movimentos desenhando 

uma linha de tendência quer é tão fácil quanto desenhar uma linha reta que segue uma tendência 

geral. Estas linhas são utilizadas para mostrar e identificar claramente mudanças de tendência. 

 

A comunidade escolar é diversificada, composta por segmentos dispostos entre servidores, 

alunos, pais e responsáveis, assim como mostrado no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 – Caracterização da comunidade escolar por etnia, gênero, local de residência e segmento. 

 

Foram distribuídos 200 questionários, 118 indivíduos retornaram, o que estatisticamente é 

adequado para representar a população, a partir de uma amostra correspondente à mesma. O 

segmento de alunos é o mais expressivo quantitativamente, isto reflete no número de pessoas que 

retornaram o questionário aplicado, seguido pelo segmento de servidores, havendo menor número 

de questionários devolvidos pelo segmento dos pais. 

 

No gráfico 1, a etnia autodeclarada é predominantemente parda, com variações importantes 
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de indivíduos que se autodeclararam brancos e negros. As etnias indígena e oriental são a minoria 

entre os participantes. Percebe-se a forte inclinação para a composição populacional de indivíduos 

miscigenados, reflexo de dados estatísticos da população brasileira. 

 

Quanto ao gênero, as sequências expressas na linha de tendência alternam-se 

sistematicamente, sem diferenças explícitas, no entanto mantém-se linear em dois momentos 

importantes para classificação da predominância discreta de indivíduos do sexo feminino. 

 

Quanto à origem dos participantes, claramente se percebe a tendência dos indivíduos 

residirem em cidades satélites, mas com percentual considerável de pessoas residindo em Brasília. 

Um número pequeno, estão fixados no entorno do Distrito Federal. 

 

A adequadação da estrutura física do CIEF é representada de acordo com o Gráfico 2: 

 
Gráfico 2 – Adequação da estrutura física predial. 

  

           Quanto à percepção das instalações prediais – gráfico 2, a linha de tendência permaneceu 

estável sem alterações importantes, indicando claramente o critério de adequação, mas se destaca 

que os itens mobiliários e os banheiros são percebidos como espaços que necessitam de maior 

atenção para adequar-se satisfatoriamente.  

 

 Dessa forma, essa Unidade Escolar coloca como prioridade a limpeza e a manutenção dos 

banheiros. É realizada a troca imediata de chuveiros elétricos, portas e pias danificados. Sempre é 

realizada a vistoria e a fiscalização pelos coordenadores contra a depredação do patrimônio, além 

de fixação de inúmeras placas e informativos quanto à correta utilização da escola. 

 

A escola representa um espaço de convivência social, de integração de ideias e pessoas, 

mas também de confronto e conflito, portanto um espaço suscetível à depredação do patrimônio. 

Para a formação de cidadãos consistentes e evitar o mau uso do espaço, além do diálogo durante 

as aulas, serão realizadas constantemente ações que envolvam a comunidade escolar, o Conselho 
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Escolar, a comunidade local e a gestão escolar. 

 

Além disso, os professores lecionarão em suas aulas a ideia de que a escola é um espaço 

fundamental para construção e reflexão sobre o sentido de pertencimento e de identidade da 

comunidade escolar, de forma a partilhar de um modelo que reúna ética, moral, afetividade e 

conhecimento com a finalidade de promover uma vivência construtiva. 

  

 Para o critério de avaliação da acessibilidade, a qual tem como pressuposto o direito da 

pessoa com deficiência de viver em um ambiente em que possa desenvolver suas habilidades sem 

depender de terceiros, desenvolvendo, assim, a sua autonomia e independência, foi realizado o 

Gráfico 3: 

 
Gráfico 3 – Acessibilidade. 

 

           É responsabilidade do Estado garantir o bem-estar da pessoa com deficiência, 

principalmente por meio da formulação e implantação de políticas públicas, formuladas não só pelo 

poder público, como também pela sociedade civil e por aqueles que enfrentam as adversidades de 

viver em uma comunidade sem infraestrutura.  

                 

 Diante disso, percebe-se que essa escola foi avaliada, quanto à acessibilidade, como 

adequada, possuindo rampas de amplo acesso a todas as áreas, banheiros adaptativos, entre 

outros. O gráfico indica, ainda, a necessidade de implementação na instalação de pisos 

antiderrapantes e corrimãos. A busca para quebrar as barreiras de acesso, sejam elas urbanas, 

arquitetônicas e de comunicação é constante por parte dessa escola através de reformas nas 

estruturas e nos trabalhos de inclusão na aplicação da Educação Física Adaptada.  

 

Sendo assim, além de possuir espaços adaptados para o acesso de todos os alunos, o CIEF 

possui projetos paralímpos, como o Futebol de 5 (deficientes visuais) e atletismo para cadeirantes.  

 

A finalidade é fazer com que as aulas de Educação Física cooperem para o crescimento e 
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desenvolvimento da pessoa com deficiência. Além disso, esse também é um espaço para que 

sejam estabelecidos vínculos afetivos entre alunos que apresentem ou não deficiência, 

desconstruindo a ideia de incapacidade das pessoas com deficiência. 

 

           Quanto à avaliação dos riscos potenciais e verificáveis foi realizado o gráfico 4: 

 
Gráfico 4 – Elementos de risco e segurança potenciais e verificáveis. 

  

 Após análise do Gráfico, a vigilância dessa Escola, de uma forma geral, foi avaliada como 

adequada, entretanto é um item que necessita de constante atenção. Dessa forma,  foi considerado 

como deficitário a necessidade de treinamento para primeiros socorros. Esse CIEF objetiva firmar 

parcerias com o Corpo de Bombeiros com a finalidade de suprir a carência de treinamento de 

primeiros socorros dessa Escola.  

 

 Quanto à Ação pedagógica e administrativa da gestão escolar, foi elaborado o Gráfico 

5: 

 
Gráfico 5 – Ação pedagógica e administrativa da gestão escolar. 

 

 O ponto crítico percebido no gráfico 5 é a participação da comunidade geral nas decisões 
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institucionais e do conselho escolar. Entretanto, a formação especializada é amplamente conhecida 

e efetivamente se apoia no processo de escolha da Direção Escolar de forma direta.  

 

 Sendo assim, foram criados espaços voltados ao diálogo e à negociação de necessidades 

e interesses da comunidade escolar, através do Conselho Escolar, da Direção e dos Professores. 

 

 Esses encontros são essenciais para que a escola passe à comunidade a importância da 

construção de um espaço que estimule a inserção comunitária para promoção do sentimento de 

pertencimento aos alunos e a boa convivência escolar. Assim, é garantido aos pais e responsáveis 

o acesso à escola, a conhecer o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar, a serem bem 

recebidos e atendidos e a participar e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem através 

dos Projetos Especiais. 

 

 A escola realiza aulas flexíveis, promovendo a interdisciplinaridade, criando, pesquisando, 

socializando e integrando os alunos a fim de construir cidadãos conscientes e protagonistas na 

sociedade que estão inseridos. Para isso, são realizados os Jogos Interclasses, os Jogos Escolares 

e encontros entre escolas. 

            

 Quanto ao trabalho pedagógico, foi realizado o gráfico 6: 

 
Gráfico 6 – Ação multidisciplinar e trabalho dos temas transversais e extracurriculares. 

 

 Percebe-se que as ações multidisciplinares e os temas transversais analisados no Gráfico 6 

necessitam de constante debate e discussões à medida que a sociedade se desenvolve e novos 

valores são incluídos, com a finalidade de ajudar na formação de um cidadão capaz de refletir com 

autonomia. Essa Unidade Escolar, por se tratar de um ambiente voltado para a prática da educação 

física, busca integrar o esporte com os temas transversais. 

 

 A pesquisa sobre os Temas Transversais na disciplina de Metodologia do Ensino da 
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Educação Física relatou a importância dos temas ministrados nas aulas e suas abordagens 

pedagógicas como fundamentais para o desenvolvimento integral do aluno.  

 

 De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997; 1998) os Temas Transversais são: Ética, Meio 

Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo ou qualquer outro 

tema emergente. 

 

  Assim, é objetivo dessa escola atrelar os temas transversais aos conteúdos ministrados na 

Educação Física através da cultura corporal do movimento, como: ginástica, lutas (judô e karatê), 

eventos temáticos e demais atividades corporais. “Darido” afirma que a cultura corporal auxilia o 

aluno a fazer assimilações deste conteúdo com o cotidiano, para, assim, desenvolver a disciplina 

e o senso crítico e social. O movimento, o qual é trabalhado na Educação Física, não é apenas 

mover o corpo, mas é através dele que o aluno interage com outros e com o meio, comunicam-se, 

expressam-se e adquirem aprendizado. 

 

 Diante disso, essa Unidade Escolar busca trabalhar os conteúdos da Educação Física 

juntamente com os temas transversais, baseando-os em suas três dimensões: conceitual, 

procedimental e atitudinal, para que possam implementar suas habilidades sobre questões que 

venham a intervir na vida em grupo, ampliando, assim, a visão sobre a realidade da sociedade, 

cabendo ao professor agir como mediador entre os conteúdos e os temas sociais. 

 

 As relações sociais dentro do ambiente escolar são importantes vetores para a criação de 

vínculos afetivos e sociais, os quais também são influenciados pelo ambiente. Dessa forma, um 

ambiente escolar que permite a discussão e a difusão de assuntos relacionados aos Temas 

Transversais contribui para o crescimento e o aprendizado do aluno.  

 

 Diante disso, a Educação Física é uma disciplina que fomenta o aluno a viver descobertas e 

experiências em um ambiente diferente do da família. Assim, os Temas Transversais são 

constantemente debatidos nas aulas de diferente formas. O professor tem a capacidade de 

proporcionar a difusão de ideias, assim como ministrar aulas que envolvam ética, meio ambiente, 

saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e, ainda, realizar questionamentos sobre alguma 

problemática social relacionado a esses conteúdos.   

 

 Quanto ao tema Saúde na Escola, foi realizado o Gráfico 7: 
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Gráfico 7 – Saúde na Escola. 

 

 Tendo em vista o resultado do Gráfico 7, confirma-se que os temas de saúde e prevenção 

relacionados à saúde na escola, orientação sexual, uso indevido de drogas e substâncias 

entorpecentes e controle epidemiológico da obesidade e sedentarismo devem ser objetos de uma 

maior atenção por parte da instituição escolar.  

 

 Estudos comprovam que a Educação Física Escolar tem um papel importante na promoção 

de saúde na escola. O professor promove a saúde de alunos através da prática do esporte. Ter 

saúde e qualidade de vida não podem ser vistos como algo estático, mas sim dinâmicos.  

 

 Essa unidade escolar valoriza o papel fundamental do professor de Educação Física no 

planejamento e na execução das atividades com os alunos no espaço escolar, de forma a 

acompanhar os níveis de crescimento, desenvolvimento, desempenho motor e composição 

corporal dos alunos, trabalhando com atividades que envolvam a cultura corporal de movimento de 

forma crítica, detalhada, reflexiva e sensível, através de brincadeiras recreativas, jogos intelectuais, 

ginástica, lutas e competições esportivas. Além disso, os professores devem abrir espaços 

coletivos para debates sobre fatores desfavoráveis à saúde, mobilizar projetos e ações com relação 

à saúde individual e coletiva. 

 

 Por fim, ao promover a saúde dos alunos, através das práticas da Educação Física de forma 

reflexiva e autônoma, está se garantindo saúde para além dos anos escolares, levando para toda 

a vida e refletindo também no combate ao uso de drogas.  

 

           Embora o diagnóstico biométrico e avaliação dos parâmetros hemodinâmicos façam parte 

da rotina de avaliação inicial e final do ano letivo, a comunidade ainda não percebe a aplicação 

destes momentos na prevenção da obesidade e do sedentarismo. Talvez seja preciso pontuar e 

destacar a discussão para além do momento da avaliação, permeando todo o curso da condução 

pedagógica.  

 

           As abordagens sobre temas transdisciplinares foram expostas no gráfico 8: 
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Gráfico 8 – abordagem sobre a violência e temáticas sociais relacionadas. 

 

 Diante do resultado colhido, a especificidade do debate sobre os temas relacionados à 

violência dentro da escola (reflexo da violência social fora da escola) da violência racial e de gênero, 

da violência doméstica e sexual e do trabalho infantil, são amplamente apontados como de 

interesse primário da população analisada, estatisticamente representativa da comunidade escolar 

do CIEF.  Neste sentido, há uma maior necessidade de direcionamento de ações nessa abordagem 

temática. 

 A Educação Física escolar desse CIEF possui uma abordagem pedagógica no sentido 

de colocar uma visão do aluno atleta que, além de possuir habilidade física e técnica, possui 

habilidade para conhecer o próprio corpo e o corpo do outro, a respeitar e ser respeitado, a ganhar 

e a perder de forma digna, entre outras aprendizagens importantes para a formação de um ser 

humano pleno e capaz de exercer sua cidadania. 

 

 Dessa forma, a ideia extrema de que o esporte é apenas competição e alto rendimento 

dificulta as relações interpessoais de respeito e de aprendizagem inclusiva. A ideia para o combate 

à violência nas escolas é justamente proporcionar mais cooperação e compreensão entre os 

estudantes. 

 

 Bracht (2003) aponta, então, a diferença entre o esporte “na” escola e o esporte “da” 

escola, na primeira colocação o esporte na escola aparece como mera imitação do esporte de 

rendimento, criando um ambiente altamente competitivo que é prejudicial à aprendizagem, 

causando a exclusão de alunos menos habilidosos e familiarizados com a modalidade que está 

sendo aplicado, já no esporte “da” escola, o esporte é adaptado para a realidade escolar, 

diminuindo a competitividade e a exigência por técnicas e habilidades, facilitando o acesso e a 

inclusão de todos os alunos. 

 

 O CIEF possui uma ampla variedade de esportes que ajudam o aluno a escolher a 
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modalidade que melhor se encaixa em suas preferências, essa é uma forma de garantir a inclusão 

de todos os alunos no esporte. Além disso, o professor deverá inserir métodos que estimulam a 

cooperação, os quais podem estreitar relações, sensibilizar para valores humanos, diminuir a 

discriminação e a intolerância às diferenças, com a finalidade de diminuir os atos de violência dentro 

e fora da escola.  

 

 São disponibilizados Jogos lúdicos, judô, karatê, ginástica, jogos recreativos, que são 

capazes de produzir uma melhor relação entre os alunos, ninguém joga ou se diverte sozinho, um 

jogo em que todos estão cooperando mutuamente é muito educativo. É durante a aula de educação 

física que os alunos vivenciam atividades que os possibilitam interagir uns com outros, cooperar, 

brincar, correr, jogar e também é onde o aluno pode aprender a respeitar regras e à autoridade do 

professor. 

 

           Em relação ao emprego da receita advinda do Programa de Descentralização dos Recursos 

Financeiros – PDAF foi elaborado o gráfico 9: 

 
Gráfico 9 - Aplicação dos Recursos do PDAF. 

 

  De acordo com o gráfico, o contingente analisado maciçamente não acompanha a evolução 

e aplicação dos recursos.  

 

           Esta informação é incoerente ao observado nas orientações do programa, uma vez que a 

ata de prioridades bem como as ações de planejamento são deliberadas em reuniões públicas e 

reverberadas nas coordenações pedagógicas, além dos avisos e afixações de balancetes em 

quadros de aviso de amplo acesso.  

 

           Apesar disto, talvez seja aconselhável uma reunião com a comunidade estudantil para 

explicações sobre o processo de aplicação dos mesmos, da prestação de contas e do levantamento 

das prioridades, uma vez que sendo a maioria de indivíduos responsivos deste instrumento, 

apontem não conhecer ou acompanhar o direcionamento dos rendimentos do PDAF. 
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           Quando solicitados a expressarem as sugestões sem nenhum direcionamento na tabela 01, 

os recortes refletem as temáticas mais citadas pelos participantes da pesquisa. 

 

           Destaca-se o reconhecimento da proficiência docente, da capacitação, do compromisso com 

as aulas e reforçam outras fragilidades como as apontadas neste diagnóstico, dentre elas o 

aperfeiçoamento do debate e do trabalho de temas transversais. 

 

           Nota-se as reivindicações sobre a melhoria predial e, principalmente, no apontamento da 

cobertura das quadras esportivas externas como necessidade percebida. Outras questões 

apontadas referem-se a maior participação da comunidade nas decisões tomadas, da participação 

efetiva e da potencialidade do CIEF em promover práticas educativas e eventos esportivos que 

atendam ao desejo de participação e de acesso à atividade física e ao esporte educacional de 

forma amplificada. 

 

 
Tabela 01 – Sugestões de livre manifestação. 

  

  

SUGESTÕES

A COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA MINIMIZANDO A ÁRDUA CONDIÇÃO DE MINISTRAR AS AULAS DEBAIXO DO SOL ESCALDANTE .

PRODUZIR PALESTRAS, CURSOS, AULAS PRATICAS PARA OS DEMAIS PROFISSIONAIS DO CIEF/CEMEB E OUTRAS ESCOLAS ATENDIDAS. 

PODERIA OFERECER LANCHE.

CONDIÇÕES DE HIGIENE DO BANHEIRO EXTERNO: LIMPEZAA TORNEIRA FICA DESPERDIÇANDO ÁGUA E FALTA ESPELHO NO BANHEIRO.

O CIEF NÃO CONVOCA OS PAIS PARA REUNIÕES E NÃO ESTÃO PRESENTES NAS REUNIÕES DAS ESCOLAS REGULARES.

O CIEF VEM MELHORANDO SEU DESEMPENHO EM TODAS AS AREAS, INCLUINDO NO PEDAGÓGICO,  MELHORAR DEPENDE DA PARTICIPAÇÃO.

A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA, ARRUMAR ALGUNS BEBEDOUROS QUE NÃO TEM ÁGUA, COLOCAR TV E MULTIMÍDIA NAS SALAS.

REPARO NAS TABELAS DE BASQUETE DAS QUADRAS ABERTAS.

MAIS PROJETOS, REFORMAS NA ESCOLA, LANCHE , E QUE POSSAMOS TER A TROCA DE MODALIDADE NO MEIO DO ANO.

COM QUE TODOS CONTRIBUEM COM APM.

PODERIA SER OFERECIDO LANCHE

MAIS PROJETOS, AQUECER MAIS A PISCINA, PROPORCIONAR UMA CANTINA, OPÇÕES DE TROCA DE MODALIDADE NO MEIO DO ANO.

DEVERIA TER UM PORTEIRO PARA EVITAR OS ALUNOS DE MATAREM AULA.  

A ESCOLA É OTIMA E OS PROFESSORES TAMBÉM. 

 NÃO HÁ NADA A MELHORAR

MAIS TEMPO PAR AULA.

UM POUCO MAIS DE SEGURANÇA E DE ATIVIDADE PARA PRIMEIROS SOCORROS 

PODERIA ER MAIS BEBEDOUROS E MAIS CAMERAS.

DIVULGAÇÃO NA INTERNET SOBRE AS VAGAS DISPONÍVEIS E DATAS DE MATRÍCULA.

MELHORA DOS BEBEDOUROS .

MAIS VERBA PARA MELHORIA DOA AMBIENTE 

MAIS VAGAS PARA OS PROJETOS

REABERTURA DA LANCHONETE

MAIS CONTATO COM OS ALUNOS, ASSIM COMO COM AS OUTRAS ESCOLAS.

MAIS EDUCAÇÃO POR PARTE DA PORTARIA. TROCA DOS ESPELHOS.  DISPONIBILIZAÇÃO DE ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS.

DEBATER MAIS SOBRE DROGAS E ORIENTAR OS ALUNOS SOBRE ORIENTAÇÃO SEXUAL
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4.  MISSÃO E FUNÇÃO SOCIAL DO CIEF 
 

O processo de reflexão para chegar até a “Missão do CIEF e sua “Função Social” foi 

organizado a partir de dois eixos: o primeiro diz respeito à prática pedagógica cotidiana e à leitura 

dos referenciais teóricos que embasam esse documento. Os referenciais apontam para uma 

prática educativa mediada que seja responsável e compromissada como uma escola pública de 

qualidade. 

 

O segundo aspecto considerado diz respeito às manifestações dos professores durante as 

reuniões pedagógicas quanto às expectativas, valores intelectuais, morais e sociais.  

 

Como resultado das intervenções e estudos, uma primeira ideia surge em relação à Missão 

e à  Função Social, que poderá ser revista no decorrer do processo pedagógico. 

 

4.1 Missão do CIEF 
 

 Oferecer aos estudantes da Rede Pública de Ensino e à comunidade de Brasília uma 

Educação Física e  Espo r te  de excelência, colocando-se como unidade escolar pública de 

referência na área enquanto instrumento que propicia ao aluno a preparação necessária para o 

exercício de atividades educacionais adequadas às exigências das mudanças ocasionadas pela 

racionalização desencadeadora de emoções. 

 

4.2 Função Social do CIEF  
 

 Desenvolver práticas de ensino em Educação Física e Esporte para formação do indivíduo 

garantindo-lhe um processo respeitoso, pautado nos princípios de responsabilidade intelectual e 

moral, norteando-se pela cooperação solidária, visando sedimentar valores da dignidade humana 

e da cidadania, fundamentada na sua experiência e na sua essência, primando pela conduta ética, 

contributiva, integralizadora e participativa.  
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

Autores: 
 

Paulo Gil Borges de Barros 

Luís Carlos Ferreira da Silva 

Alexandra Fernandes de Lima Gadelha 

Jardel da Silva Câmara 

Oséias Guimarães de Castro 

 

 

 

Os avanços tecnológicos possibilitaram uma maior democratização das informações, 

independentemente das barreiras espaço-temporais. Nesse sentido, potencialmente, qualquer 

indivíduo, uma vez conectado, faz parte da gigantesca rede mundial de acesso e de transmissão 

de informações, que vem sendo chamada de ciberespaço.  

 

De acordo com Pierre Levy (1998), “o ser humano está provavelmente convergindo para a 

constituição de um novo meio de comunicação, de pensamento e de trabalho”, no qual inserimos 

também a educação, pois as informações renovam-se com uma velocidade espantosa e a 

educação assume um lugar de destaque no redimensionamento da função social, em que o 

indivíduo precisa estar em constante processo de modificabilidade e adaptação.  

 

Na realidade, as mudanças ocorrem a cada dia. Dentro da organização educacional 

moderna, os sujeitos envolvidos (alunos e professores) têm que ser mais flexíveis e capazes de 

mudar de uma tarefa para a outra, aprender habilidades novas, habituar-se à mudança 

frequentemente, trabalhar em equipes e concluir suas tarefas dentro de objetivos e perspectivas 

elaboradas em contextos culturais específicos.  

 

Suprindo essas necessidades, a Experiência de Aprendizagem Mediada proposta por 

Reuven Feuerstein (1980) possibilita o desenvolvimento de ferramentas teórico-metodológicas 

capazes de produzir a modificabilidade cognitiva estrutural, visando atender às demandas da 

contemporaneidade.  

 

Busca-se, neste documento, evidenciar a viabilidade da aplicação de processos de 

aprendizagem mediada em Educação Física Escolar, tendo como referência teórico-metodológica 

a teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada – EAM.  

 

A teoria contém os fundamentos necessários para explicar o papel da mediação na produção 

de processos que permitem desenvolver, nos sujeitos, a capacidade de reaprender “competências” 

para os novos enfoques sociais de processos e produtos culturais, relacionadas ao ato educativo 

contemporâneo. 
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Baseia-se no fato de que não se pode prever os limites para o desenvolvimento racional e 

psicológico, nem simplesmente classificar pessoas sem conhecimento prévio da propensão de 

aprendizagem das mesmas.  

 

Metodologicamente, caminha numa direção oposta às teorias que, ao abordarem a relação 

desenvolvimento/aprendizagem, localizam a origem dos problemas ora nos indivíduos, ora nas 

condições de estímulo oferecidas aos indivíduos pelo meio em que vivem.  

 

A importância da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) se dá justamente em 

interações sociais nas quais as pessoas produzem processos de aprendizagem que lhes 

possibilitam apropriar-se de conhecimentos e reelaborá-los, chegando a elevados patamares de 

entendimento.  

 

Sobre a interação social, ao tratar das funções psicológicas superiores no desenvolvimento, 

Vygotsky as classifica em dois momentos:  

“Primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas 
(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica 
igualmente para atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de 
conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos 
humanos”. (Vygotsky. 1998, p.75) 

 

Para o autor, a simples exposição a estímulos ou experiências físicas e cognitivas com os 

objetos não proporcionaria aos sujeitos o mesmo nível de conhecimento, tampouco de uma 

interação qualitativa entre o organismo e seu meio ambiente.  

 

Esta qualidade é assegurada pela interposição intencional de um ser humano que medeia 

os estímulos capazes de afetar o organismo. Este modo de interação é paralelo e qualitativamente 

diferente das modalidades de interação generalizadas e difusas entre o mundo e o organismo, 

conhecido como contato direto com o estímulo (FEUERSTEIN, 1994).  

 

Argumenta-se que a modificabilidade do sujeito é, necessariamente, a modificação da 

relação do sujeito consigo próprio no - e com o - seu entorno. Feuerstein (1980, p.9) propõe que 

“há uma relação dinâmica constante do sujeito com o ambiente, estando ambos em movimento e 

interagindo com a realidade sociocultural”.  

 

De acordo com Feuerstein, para se produzir uma aprendizagem significativa, torna-se 

imprescindível a dupla ‘mediador-mediado’ que, ao desenvolver os critérios de mediação, possibilita 

a interação e a modificabilidade, já que é somente por meio da interação do sujeito com outros 

sujeitos capazes de mediar informações necessárias, estando estes sujeitos integrados a um meio 

ambiente favorável e estimulante, que o desenvolvimento cognitivo acontece.  

 

Desta forma, a interação é influenciada por determinadas características do organismo 

(incluindo aquelas de hereditariedade, maturação e similares) e de qualidades do meio ambiente 

(oportunidades de educação, status socioeconômico, experiência cultural, contatos afetivos e 

emocionais com outros significantes).  
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Estes fatores podem, em situações adversas, provocar o que Feuerstein denomina de 

“Síndrome de Privação Cultural”, entendida, aqui, como característica de um sujeito que não foi, de 

forma plena, integrado à cultura de seu meio.  

 

A privação humana pode ocorrer de muitos modos, uns mais remediáveis do que outros. Na 

abordagem do desenvolvimento humano, a questão da privação cultural pode se manifestar desde 

o analfabetismo e da falta de cuidados com a saúde até ao desemprego e à indigência.  

 

As dimensões culturais do desenvolvimento humano exigem atenção por três razões. A 

primeira razão é que o desenvolvimento ocorre à medida que os sujeitos possam viver como 

quiserem tendo a oportunidade de escolher entre as opções que têm – ou podem ter. 

 

A tomada de consciência das possibilidades de escolhas deve ser um aspecto central do 

desenvolvimento humano e exige que o sujeito, além de escolher, seja capaz de usufruir e 

transcender as oportunidades sociais, políticas e econômicas, uma vez que, por si sós, estas não 

garantem inclusão sociocultural.  

 

A segunda razão advém do fato de que a cultura estabelece uma relação importante entre 

rendimentos econômicos relativos e capacidades de desenvolvimento absolutas.  

 

Adam Smith fez a ligação entre privação cultural e pobreza econômica. Assinalava que: “a 

privação relativa de rendimentos na comunidade local pode levar à privação social absoluta”. Para 

ele, os chamados “bens de primeira necessidade” não são apenas aqueles indispensáveis para o 

sustento, mas todos os que a sociedade considera indigno que alguém não possua. (SMITH, In: 

Relatório de Desenvolvimento Humano, p. 13. PNUD, 2004). 

 

Como terceira razão menciona-se o fato de que a própria noção de pobreza humana exige 

investigação de privação cultural, já que, na verdade, como acima mencionado, a cultura 

estabelece relação importante entre rendimentos relativos e capacidades humanas absolutas.  

 

A privação cultural funciona, muitas vezes, através do processo de exclusão, duplamente 

qualificado: a exclusão cultural e a exclusão de participação na comunidade.  

 

Estas duas formas de exclusão talvez sejam o que melhor permite entender o 

desenvolvimento humano e, por sua vez, compreender o que Feuerstein quis dizer com o conceito 

de “privação cultural”. Para Feuerstein (1997, p. 17), a “privação cultural” é definida como “um 

estado de reduzida modificabilidade cognitiva de um indivíduo em resposta à exposição direta às 

fontes da informação”.  

 

O conceito de privação cultural é a base para a explicação da baixa modificabilidade 

cognitiva e não tem uma única origem e nem se atribui apenas a fatores econômicos. Como 

percebemos nas afirmações anteriores, é um conjunto de elementos que torna possível o 

desenvolvimento humano.  
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O desenvolvimento cognitivo do indivíduo somente pode acontecer de forma saudável se o 

mesmo receber interferência humana e ambiente modificante capaz de proporcionar mediação 

adequada para lidar com o mundo.  

 

A privação cultural se configura como um estado do organismo que apresenta reduzida 

necessidade de organização das informações que facilitariam seu uso posterior em processos 

mentais mais elaborados, tendo, como resultado, o baixo rendimento intelectual.  

 

Para que ocorra a aprendizagem humana é necessária a experiência direta de aprendizado 

- que é a interação do organismo com o meio ambiente; a outra é a Experiência de Aprendizagem 

Mediada – que requer a presença e a atividade de um ser humano para organizar, selecionar, 

interpretar e elaborar aquilo que foi experimentado.  

 

O mediador deve se colocar, intencionalmente, entre o estímulo e o sujeito, isto é, mediação 

no sentido de que a situação (estímulos e respostas) é modificada pela intensidade da qualidade 

pelo contexto, pela frequência e pela ordem e, ao mesmo tempo, desperta, no indivíduo, a 

vigilância, a consciência e a sensibilidade.  

 

Para Piaget “aprender” decorre da interação direta do organismo aprendiz (O) com os 

estímulos (S) produzindo uma resposta (R), no seguinte esquema: S O R (FONSECA, 1998, p. 41). 

Esse modelo S O R não era suficiente para Feuerstein.  

 

Para a aprendizagem efetiva da criança ele acrescentou ao modelo de Piaget a função do 

mediador humano, que ele identificou, no seu esquema, como “H”. A aprendizagem mediada é o 

caminho pelo qual os estímulos são transformados pelo mediador, guiado por suas intuições, 

emoções e sua cultura.  

 

O mediador avalia as estratégias, seleciona as que são mais apropriadas à determinada 

situação, amplia algumas, ignora outras, faz esquemas. É por meio desse processo de mediação 

que a estrutura cognitiva da criança adquire padrões de comportamento que determinarão sua 

capacidade de ser modificada.  

 

Quanto menos mediação for oferecida, menor será a possibilidade de o mediado 

desenvolver a capacidade de se modificar. A EAM requer a presença de três parâmetros (que 

Feuerstein denomina de critérios de mediação) que são o objeto de atenção deliberada por parte 

do mediador: Intencionalidade/Reciprocidade, Significado e Transcendência, 

Intencionalidade/Reciprocidade, consideradas como um único critério são indissociáveis na 

mediação. 

 

O mediador deliberadamente interage com o sujeito, selecionando, interpretando e 

interferindo no processo de construção do conhecimento. Cumpre ressaltar que não há 

necessidade de uma consciência imediata da intencionalidade por parte do aprendiz, uma vez que 

essa consciência vai se formando ao longo de um processo.  
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A reciprocidade, como o próprio nome indica, implica troca, permuta. O mediador deve estar 

aberto para as respostas do sujeito, sendo que este último deve fornecer indicações de que está 

cooperando, que se sente envolvido no processo de aprendizagem.  

 

O Significado refere-se ao valor, à energia atribuída à atividade, aos objetos e aos eventos, 

tornando-os relevantes para o mundo. Por esse critério de mediação, o mediador demonstra 

interesse e envolvimento emocional e explicita o entendimento do motivo para a realização da 

atividade, verificando se o estímulo que está sendo apresentado está sensibilizando o mediado.  

 

O terceiro critério, Transcendência, objetiva promover a aquisição de princípios, conceitos 

ou estratégias que possam ser generalizados para outras situações. Envolve o princípio de se 

encontrar uma regra geral que possa ser aplicada a situações correlatas, o que exige o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo sobre o que está subjacente na situação, de modo a 

estender para outros contextos o conhecimento adquirido.  

 

A transcendência estimula a curiosidade, a qual leva a inquirir e descobrir relações e ao 

desejo de saber mais. Com base no exposto, os critérios mencionados constituem o tripé da 

dimensão estrutural, diferenciando a forma de intervenção mediada, proposta por Feuerstein – 

cujos objetivos visam possibilitar aos sujeitos a transcendência das ações para outras situações.  

 

A ação mediada não se caracteriza como uma modelação externa da conduta, uma vez que 

pressupõe um processo de mudança interna, a partir da construção de processos psicológicos 

eficientes.  

 

As variáveis do encontro mediador/sujeito são tantas que se indica outros critérios 

igualmente importantes na mediação: regulação e controle do comportamento, sentimento de 

competência, diferenciação psicológica e individualização, comportamento partilhado, persecução 

de objetivos, planejamento de objetivos e o comportamento para que se possam atingir os objetivos 

pretendidos: competência/novidade/complexidade; mediação da consciência da modificabilidade; 

escolha otimista de alternativas e sentimento de pertencer a algo.  

 

Os doze critérios ou características de mediação conforme a Teoria da Modificabilidade 

Estrutural Cognitiva de Reuven Feuerstein são: 

 

1. Intencionalidade e reciprocidade 

2. A transcendência 

3. Mediação do significado 

4. Mediação do sentimento de competência 

5. Mediação do controle do comportamento 

6. Mediação do comportamento de compartilhar 

7. Mediação da individuação e diferenciação psicológica 

8. Mediação da busca, planejamento e alcance dos objetivos 

9. Mediação da busca da adaptação a situações novas e complexas 
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10. Mediação da consciência da modificabilidade 

11. A mediação da alternativa positiva 

12. Mediação do sentimento de pertença. 

  

Para o educador tornar-se um mediador eficiente, deve-se compreender antes de aplicar os 

métodos de sistemas de ensino. Os três primeiros critérios e o décimo são características que 

devem estar presentes no ato mediado para que uma interação possa ser identificada como uma 

mediação. 

   

O conceito de mediação tem suma importância no processo de ensino-aprendizagem, 

considerando principalmente o desenvolvimento global dos alunos. Para o desenvolvimento 

adequado das funções cognitivas, motoras e afetivo-sociais, é necessário que o aluno experimente 

uma educação permeada pela mediação tanto em casa quanto na escola.  

 

É a mediação da aprendizagem que possibilitará o desenvolvimento integral do aluno, 

sobretudo em relação a aspectos emocionais e cognitivos. Apenas o contato do aluno com os 

estímulos ambientais não é suficiente para atingir esta meta. Na escola, o aluno aprende, 

fundamentalmente, por meio da ação dos professores que “ensinam” os conteúdos, habilidades, 

competências ou estratégias necessárias para seu progresso na vida acadêmica e na sociedade.  

 

Portanto, as experiências de aprendizagem mediadas tornam-se uma característica 

essencial na escola. Há professores extremamente eficientes na sua tarefa de ensinar. No entanto, 

há outros que, mesmo tendo seguido a mesma matriz curricular, apresentam sérios problemas 

referentes à qualidade do seu trabalho.  

 

Isto acontece, principalmente, em relação ao desenvolvimento da criatividade e autonomia 

dos estudantes na construção do conhecimento.  

  

Algumas questões foram trazidas para a discussão:  

 

 Quais são as principais características de um professor e de suas ações pedagógicas que 

fazem o seu trabalho mais efetivo?  

 O que existe na interação entre o professor e o aluno que facilita a aprendizagem dos 

alunos?  

 Os alunos notam a existência ou ausência dessas características em seus professores?  

 Para responder a estas questões específicas, foi levantada uma outra de caráter mais geral:  

 Como as características de mediação são exercidas, no CIEF? 

 

A partir da identificação das características da teoria de Feuerstein no desempenho dos 

professores, passou-se a trabalhar o conceito de mediação, nas reuniões pedagógicas. 

 

A mediação da aprendizagem é uma forma especializada de interação entre um sujeito que 

aprende e outro que ensina. O mediador, atuando entre a pessoa mediada e o objeto a ser 
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aprendido, promove uma modificação, uma regulação, uma adaptação do estímulo do conceito a 

ser aprendido.  

 

O objetivo deste processo é fazer com que o aluno seja realmente tocado e transformado 

pelos estímulos ambientais "modificados". A função do mediador, por meio de sua ação, é alterar 

esse estímulo e prover a modificação na forma como ele pode ser percebido pelos alunos (as 

pessoas mediadas).  

 

O objetivo, entretanto, não é se manter em um movimento de mediação eterna ou fornecer 

aprendizagem mediada continuamente. A proposta é provocar um maior desenvolvimento da 

capacidade do aluno, a fim de que ela receba o benefício a partir das experiências de aprendizagem 

direta e não mediada por estímulos.  

 

Em outras palavras, a mediação existe para tornar o aluno cada vez mais independente dela. 

Embora pareça ser uma contradição, um aluno é mais beneficiado a partir dos estímulos presentes 

no ambiente, quando as suas funções cognitivas estão bem desenvolvidos. 

 

É através da mediação que esse processo acontece. Quanto maior o número de 

experiências de aprendizagem mediada, menos o aluno vai precisar de ajuda e mediação. A 

autonomia do aluno é construída gradualmente. 

 

Dentro de uma proposta de ensino pautada na Mediação Pedagógica, o estilo de ensino em 

Educação Física assume uma ação estruturante fundamental para que os objetivos da prática 

educativa mediada proponham o grau de autonomia desejável para o aluno.  

 

Obviamente não se trata de uma classificação hierárquica sobre os estilos, mas sim do estilo 

mais apropriado para o momento pedagógico mediado a ser estabelecido no momento da prática 

educativa para um dado recorte pedagógico, que envolva um professor específico e um grupo de 

alunos específicos, no qual estão inseridos um indivíduo específico.  

 

Ressalta-se que o professor poderá lançar mão do estilo de ensino mais apropriado para 

atender as especificidades da mediação. 

 

O Espectro de Estilos de Ensino da Educação Física, de Muska Mosston 
     

No ano de 1966, Muska Mosston, israelense radicado nos Estados Unidos da América, 

formulou e propôs o Spectrum of the Teaching Styles, teoria que reúne variados estilos de ensino 

da Educação Física (SILVA, 0. 2014).  

 

O Espectro de Mosston engloba desde os estilos de ensino centralizadores, ou seja, aqueles 

em que o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem, até os estilos 

descentralizadores, isto é, aqueles em que os alunos são caracterizados como sujeitos ativos nas 

suas aprendizagens, tendo o professor apenas como um guia.  
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Portanto, a teoria Mosstoniana não só apenas é uma organização e sistematização dos 

estilos de ensino, mas também uma discriminação desses estilos, uma vez que os distingue em 

dois grandes grupos: estilos reprodutores (caracteristicamente centralizadores) e estilos produtores 

(caracteristicamente descentralizadores). 

      

O Espectro de Estilos de Ensino é composto por onze estilos, distribuídos em uma escala 

horizontal, de “A” a “K”. O limiar que divide os estilos em reprodutores e produtores se encontra 

entre o estilo “E” e o estilo “F”, conforme mostra o quadro abaixo: 

 
      

Note-se que, à medida que os estilos se encaminham rumo ao final da escala (no sentido 

“K”), ou seja, conforme vão progredindo para o subespectro dos estilos produtores, o caráter 

centralizador vai sendo substituído pelo caráter descentralizador.   

 

Em outras palavras, à medida que os estilos de ensino progridem e se aproximam do limiar 

que divide o espectro em estilos reprodutores e em estilos produtores, o sujeito protagonista no 

processo de ensino-aprendizagem passa a ser com mais força o aluno; o professor vai deixando o 

posto central e passa a ocupar uma função de orientador.  

 

Na descrição de cada estilo (que é apresentada a seguir), isto se evidencia: quanto mais os 

estilos evoluem para o extremo “K”, tanto mais os alunos gozam de liberdade e poder para tomar 

decisões. 

 

  Os Canais de Desenvolvimento 
 

Os canais de desenvolvimento se referem às competências que os alunos podem 

desenvolver em cada um dos estilos de ensino. Tais atributos são: físico; cognitivo; social; 

emocional; e moral. Dependendo das características do estilo -vale lembrar- uma competência 

pode ser mais estimulada que a outra (GOZZI; RUETE, 2006).  

 

Nesse sentido, pode ser que, no caso de um estilo de ensino “X”, haja maior predominância 

na estimulação dos aspectos físicos, em detrimento dos cognitivos, dos emocionais, dos morais e 

dos sociais, ao passo que, no caso de um estilo de ensino “Y”, pode ser que haja uma ênfase maior 

sobre os aspectos cognitivos e emocionais, em detrimento dos físicos, dos morais e dos sociais. 
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Os estilos: uma descrição sintética de cada um deles 

 

 Estilo por comando 

     

O estilo de ensino por comandos é caracterizado como centralizador e, portanto, reprodutor. 

Segundo Moura (2008), baseia-se na concepção de que o professor deve atuar como o 

protagonista do processo de planejamento (pré-impacto), implementação (impacto) e avaliação 

(pós-impacto) das atividades a serem realizadas passivamente pelos alunos. A intenção do docente 

que utiliza esse estilo de ensino é que seus alunos aprendam e reproduzam um padrão de 

movimento considerado correto. Diferenças, nessa perspectiva, são tratadas como desvios que 

necessitam de intervenção e correção. 

 

Ainda, de acordo com Moura (2008), o estilo de ensino por comandos se vincula ao modelo 

de ensino tradicional e possui inspiração militarista. O autor expõe, além disso, que tal estilo 

aparece, na história da Educação Física, como predominante. Esse estilo atua, sobretudo, com 

estímulos à memória (memorização), através de repetições. 

     

No que diz respeito à avaliação, no estilo por comandos, se restringe a avaliar o rendimento, 

a performance motora dos alunos. E quem deve fazê-la é o professor, o qual fornece feedbacks 

aos aprendizes até o momento em que estes alcançam o comportamento motor aceitável. 

  

No que tange à competência mais estimulada nesse estilo, Gozzi e Ruete (2006) colocam 

que a emocional é a mais desenvolvida, porque, ao ter que reproduzir um modelo pronto e correto, 

o aluno sente maior segurança, maior confiança, afinal, ele sabe o que deve ser feito e também 

como deve fazer.  

 

No entanto - advertem os autores - o impacto sobre o canal emocional pode ser menor, se 

o aluno, mesmo tendo uma referência, se sente desconfortável e sem confiança na execução da 

atividade. O desenvolvimento de atributos físicos, cognitivos, sociais e morais é mínimo no estilo 

por comando. 

 

 Estilo por tarefa 

    

 O estilo por tarefa, tal como o por comando, também apresenta algumas particularidades 

que permitem enquadrá-lo como centralizador, afinal, nesse estilo, o planejamento (pré-impacto) e 

a avaliação (pós-impacto) são funções do professor.  

 

Diferentemente do estilo por comandos, no entanto, na fase de execução das atividades 

(impacto), os alunos gozam de certa liberdade para tomar decisões referentes ao tempo de 

realização das tarefas, ao tempo para intervalo entre uma e outra tarefa, à ordem de realização das 

tarefas, às vestimentas que usam durante as atividades, e às perguntas que necessitam fazer para 

esclarecer dúvidas (GOZZI; RUETE, 2006). 
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No que concerne aos aspectos que são desenvolvidos com o uso desse estilo, Gozzi e Ruete 

(2006) explicam que, comparando-se com o estilo por tarefa, ocorre algum aumento no estímulo 

aos cinco atributos; porém mantendo-se, ainda, predominância do canal emocional. 

 

 Estilo recíproco 

     

Este estilo tem a característica de estimular a parceria e a interação social. Basicamente, 

explora situações envolvendo atividades em duplas. A proposta neste estilo é a realização de 

tarefas por um dos integrantes do par, enquanto o outro integrante da dupla, seguindo critérios 

estabelecidos pelo professor, faz a avaliação.  

 

O professor ainda é o protagonista, uma vez que fica a seu cargo a planificação (pré-impacto) 

e a determinação dos papéis que cada aluno da dupla deve exercer durante a atividade (impacto).  

     

No estilo recíproco, há um plus dos canais social, emocional e moral. Isto se deve ao fato de 

haver significativa interação entre os alunos e maiores responsabilidades na conduta durante o 

relacionamento entre eles. O desenvolvimento cognitivo continua a se acentuar de maneira 

considerável. O físico segue numa posição de menor destaque. 

 

 Estilo auto checagem 

     

Neste estilo, a etapa de pós-impacto (avaliação) é cumprida pelos alunos. Isto permitiria 

enquadrar o estilo de auto checagem no grupo de estilos descentralizadores. Entretanto, o fato de 

ser o docente responsável pelo planejamento (pré-impacto), e de ser ele o principal agente na 

tomada de decisões na fase de impacto (execução das atividades) faz com que o estilo de auto 

checagem seja classificado também como centralizador. Este estilo possibilita a prática da auto 

avaliação, sendo o feedback intrínseco amplamente utilizado pelos alunos. 

 

No que diz respeito às competências desenvolvidas no estilo auto checagem, a emocional 

aparece como a principal, seguida da moral. Os atributos cognitivos se estabilizam e se destacam, 

porém menos em comparação aos morais e emocionais. Os sociais - comparando-se ao estilo 

recíproco - experimentam uma queda. E os físicos continuam sem muitos estímulos. 

 

 Estilo inclusão 

    

 Neste estilo, o princípio que rege a etapa de pré-impacto (planejamento) é o da proposição 

de atividades que, tendo diferentes níveis de dificuldade, deem conta de atingir todos os alunos.  

 

Na etapa de impacto, os alunos devem discernir, avaliar, baseando-se no conhecimento de 

suas habilidades, qual nível da atividade tem potencial para afrontar.  

 

Já no pós-impacto, o aluno avalia, com base em seu desempenho, se está pronto para 

avançar para um nível mais complexo, se deve seguir em seu nível presente ou até mesmo retornar 

para um nível mais simples. 
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O estilo de inclusão é o último considerado reprodutor e, dentro do subespectro de 

centralizadores, é o que mais dá poder e liberdade aos alunos, afinal apenas na fase de pré-impacto 

é que o professor toma as decisões. Este estilo já se encontra na fronteira com os estilos 

descentralizadores. 

     

No que diz respeito às competências desenvolvidas, neste estilo as físicas são estimuladas 

como em nenhum dos estilos anteriores. Elas são - ao lado das emocionais e das morais - as 

competências sobre as quais mais estímulos são dados. As cognitivas e sociais são também 

estimuladas, porém não em proporções tão significativas quanto as outras três. 

 

 Estilo descoberta guiada 

     

Este estilo se baseia na proposta de aprendizagens construídas através de um processo de 

descoberta, no qual o professor orienta seu aluno até que este descubra o conhecimento que o 

professor deseja.  

 

A fase de planejamento (pré-impacto) ainda é papel do docente dar conta. Nessa 

preparação, o professor deve pensar na cadeia de etapas que deverá propor ao aluno, e que o 

levará à descoberta. Na fase de execução (impacto), o aluno toma as decisões, enquanto o 

professor vai lhe guiando e apontando o caminho por onde deve seguir. 

 

Na fase de pós-impacto, ou seja, na avaliação, o professor faz as considerações que julga 

pertinente e o aluno se sente à vontade para esclarecer dúvidas. Neste estilo, portanto, a relação 

professor-aluno é baseada na informalidade. 

     

Em relação aos atributos desenvolvidos, neste estilo, há predominância de estímulos sobre 

os aspectos emocionais, cognitivos e morais. Os sociais e os físicos são estimulados minimamente. 

A partir deste estilo, o desenvolvimento dos atributos cognitivos começa a se acentuar de forma 

importante. 

 

 Estilo descoberta convergente 

     

Neste estilo, o professor toma as decisões referentes à fase de pré-impacto: define o 

problema e prevê os caminhos que o aluno deve trilhar para chegar à resposta para o problema. 

Tal resposta é única, ou seja, não existem várias possibilidades de solução para o problema que o 

docente elabora e apresenta aos alunos: somente uma resposta é admissível; daí o nome 

“descoberta convergente”.  

 

Na fase de impacto, de realização das atividades, o aluno é a principal figura: é ele quem 

toma todas as decisões na busca pela solução do problema. Na fase de pós-impacto, o aluno e o 

professor têm papel compartilhado na tomada de decisões: o docente avalia o aluno em seu 

percurso; e o aprendiz também se auto avalia. 
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No que concerne aos atributos desenvolvidos, este estilo permite alta estimulação às 

competências físicas, cognitivas e morais. Os aspectos emocionais e sociais são também 

estimulados, porém em menor intensidade.  

 

As competências cognitivas e físicas aqui são amplamente estimuladas devido ao alto nível 

de exigência das operações intelectuais - implícito no estilo de ensino de descoberta convergente 

- e à especial relação dessas operações com a motricidade. 

 

 Estilo descoberta divergente 

     

O estilo de descoberta divergente é bastante semelhante ao de descoberta convergente. O 

único aspecto que os diferencia é que, na descoberta divergente, pode haver e serem admitidas 

variadas respostas para o problema proposto pelo professor; daí o nome “descoberta divergente”.  

 

Outro ponto importante é que, neste estilo de ensino, os cinco canais de desenvolvimento 

são amplamente estimulados. Trata-se, portanto, do estilo que possibilita o melhor e mais 

equilibrado desenvolvimento dos alunos. 

 

 Estilo individual 

     

De acordo com Moura (2008), “Este estilo baseia-se no princípio do trabalho individualizado 

[...]”. O autor explica que, neste estilo, o docente dispõe de melhores condições para acompanhar 

e dar atenção especial a cada um dos indivíduos no processo de ensino-aprendizagem. Os alunos 

têm maior liberdade para executarem as atividades no seu próprio ritmo e colocarem em prática 

habilidades aprendidas anteriormente. 

     

Na fase de pré-impacto, o professor seleciona um tema geral a ser apresentado aos alunos 

na fase de impacto. Na fase de impacto, os alunos podem escolher subtemas relacionados ao 

macro tema proposto pelo docente e, a partir disto, levar a cabo sua aprendizagem.  

 

Durante esse processo de execução, os alunos são livres para levantar perguntas/problemas 

e empreender pesquisas em busca de respostas/soluções. O professor deve estar à disposição 

para o esclarecimento de possíveis dúvidas suscitadas durante o processo. 

 

Na fase de pós-impacto, o aluno avalia as soluções encontradas e sua adequação para 

resolver o problema levantado por ele. Trata-se de um estilo de ensino altamente estimulante à 

autonomia e à criatividade dos aprendizes. Neste estilo, os canais de desenvolvimento físico, 

cognitivo, moral e emocional são estimulados ao máximo. O social, porém, é menos favorecido. 

 

 Estilo iniciativa do aluno 

     

A principal marca deste estilo é a alta autonomia e liberdade que o aluno tem no processo 

de aprendizagem. Desde a fase de pré-impacto, passando pela de impacto, até a de pós-impacto, 

é ele quem toma todas as decisões. O professor atua apenas como uma espécie de conselheiro. 
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Neste estilo de ensino, no próximo do espectro, os canais de desenvolvimento não podem 

ser avaliados de maneira fiável e consistente, porque dificilmente esses estilos de ensino são 

utilizados em aulas regulares de Educação Física. 

 

 Estilo auto ensino 

    

O estilo auto ensino, assim como o de iniciativa do aluno, propicia liberdade e autonomia 

para o aluno conduzir sua aprendizagem. A diferença é que este estilo é ainda mais 

descentralizado: a figura do professor é nula. O professor é totalmente dispensável. Nas aulas de 

Educação Física, esses dois últimos estilos (“J” e “K”) são bastante incomuns, ou seja, praticamente 

inexistem docentes que trabalham com esses estilos de ensino. 

 

Em conclusão, o trabalho pedagógico e administrativo, por fundarem-se em princípios, 

devem considerar a realidade distinta de cada unidade escolar e cada segmento escolar, indo além 

das especificidades.  

 

É preciso buscar o compromisso com os valores que dizem respeito à educação em geral, 

às reflexões de uma unidade escolar pública em uma sociedade plural, moderna e democrática. 

 

É fundamental que a unidade escolar contribua para a formação de indivíduos que saibam 

lidar com ideias, reflitam a respeito dos objetos de conhecimento e seus processos de 

construção, e apreciem o saber como um tesouro cultural. Cabe às unidades escolares e ao 

CIEF, a tarefa de levar o estudante a querer aprender e, pelo trabalho pedagógico mediado, 

oferecer os conteúdos e as práticas educacionais em Educação Física de modo contextualizado e 

significativo. 

(...) uma interação qualitativa entre o organismo e seu meio ambiente. Esta qualidade 
é assegurada pela interposição intencional de um ser humano que medeia os estímulos 
capazes de afetar o organismo. Este modo de interação é paralelo e qualitativamente 
diferente das modalidades de interação generalizadas e difusas entre o mundo e o 
organismo, conhecido como contato direto com o estímulo (FEUERSTEIN, 1994, p. 7). 

 

É importante que todos os sujeitos que queiram se envolver em um processo de Experiência 

de Aprendizagem Mediada que implique transmissão e elaboração cultural (alunos, pais, 

educadores e equipe gestora) sejam conhecedores dos princípios básicos da mediação 

pedagógica:  

 

1. O ser humano é modificável – a modificabilidade é própria da espécie humana.  

2. O sujeito que eu vou mediar é modificável – para que a intervenção seja eficaz torna-se 

necessário que se projete um processo com intencionalidade e motivação positiva. Por mais 

dificuldades que o sujeito apresente, a mediação com significado e intencionalidade 

proporcionar-lhe-á condições favoráveis ao estabelecimento de relações e transcendência 

com o contexto de seu cotidiano.  

3. Eu, enquanto mediador, sou capaz de produzir modificações no sujeito – o mediador deve 

sentir-se confiante e consciente ao mesmo tempo que desenvolve mediação de 

competências e habilidades para provocar modificabilidade cognitiva no sujeito mediado.  
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4. Enquanto pessoa (mediador) também devo modificar-me – todo processo de 

desenvolvimento exige do mediador um investimento pessoal em suas habilidades e 

performance, atributos que perpassam e alcançam uma auto modificação permanente.  

 

As práticas educativas de quem medeia produzem impacto social, e quando o mediador 

atribui significado e intencionalidade, interagindo com seu mediado, exerce influência no processo 

de desenvolvimento histórico-cultural dos sujeitos que, por sua vez, repercutirão nos seus espaços 

de relações sociais.  

 

Embora sabendo-se que a modificação de atitudes, de práticas e normas sociais seja sempre 

um processo longo e demorado é sempre possível ocorrer modificabilidade quando há persistência 

nas ações promotoras de mudanças.  

 

Estes cincos princípios, quando interiorizados e contextualizados no processo da 

Experiência de Aprendizagem Mediada, provocam um envolvimento denso e profundo no mediador 

e no seu trabalho com sujeitos histórico-culturais modificáveis.  

 

Descortinam-se aspectos de modificabilidade no movimento histórico dos sujeitos – 

mediador e mediado. Ambos passam a acreditar na proposta, inserindo-se no contexto sociocultural 

de seu tempo mas, entendendo que, para isso, necessitam modificar-se constantemente.  

 

A Experiência de Aprendizagem Mediada envolve um conjunto de princípios educativos 

capazes de promover em cada participante do processo a capacidade de reorganizar suas funções 

cognitivas, de desenvolver novos recursos de linguagem, de potencializar áreas motoras, 

possibilitando, aos mesmos, o desenvolvimento da capacidade de operacionalizar com várias 

fontes de informação e redimensionar formas de convívio social, afetivo e cultural. 

 

Os princípios gerais que fundamentam as práticas pedagógicas e administrativas no âmbito 

escolar estão descritos a seguir e alcançam todos os níveis de ensino e programas atendidos 

no CIEF, sendo aplicados nas intervenções pedagógicas e administrativas do cotidiano escolar. 

 

5.1  Princípios Orientadores da Prática Pedagógica:  
 

 Democratização de saberes: a ciência é feita pelo homem para benefício do homem; 

 Autonomia (formação integral): ato de tornar-se livre ou independente, mas comprometido 

com responsabilidades sociais; 

 Acessibilidade: significa não apenas permitir que as pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida participem das atividades, mas que sejam incluídas no uso de produtos, 

serviços e informações; 

 Transversalidade: forma de organizar o trabalho didático na qual alguns temas são 

integrados nas áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas; 

 Avaliação formativa: competência indispensável e indissociável da pratica pedagógica, 

suas múltiplas funções se consubstanciam na orientação e regulação do processo ensino 

aprendizagem no âmbito da aprendizagem significativa; 
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 Estratégia didático-pedagógica: conjunto de ações planejadas e conduzidas pelo professor 

a fim de promover o envolvimento e comprometimento dos alunos com um conjunto maior de 

atividades. 

 Visão de mundo ampliada; 

 Liberdade e responsabilidade de expressão de pensamento; 

 Compromisso com a Educação Pública de qualidade, com amplo acesso e permanência 

de seus estudantes no CIEF. 

 

5.1.1 Princípios da Gestão Pedagógica:  
 

 Formação integral: estimular o ser humano como um todo, abrangendo 

fundamentalmente os aspectos intelectual, físico, psicoemocional-comportamental e filosófico-

social; 

 Intersetorialidade: compartilhamento de saberes, ideias, problemas e mediação entre os 

diversos setores pedagógico-educacionais; 

 Transversalidade: é entendida como uma forma de mediar o trabalho didático, na qual 

alguns temas são integrados nas áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas; 

 Mediação escola-comunidade: modificabilidade de ideias entre estudantes, corpo 

docente, servidores e comunidade escolar; 

 Avaliação formativa: é avaliar a ação do estudante como um todo, maximizando o 

potencial de cada um; 

 Acessibilidade à atividade física: proporcionar ao público do CIEF a prática regular de 

atividades físicas, visando o desenvolvimento global do ser humano; 

 Estratégias didático-pedagógicas: conjunto de ações planejadas e mediadas pelo 

professor a fim de promover o envolvimento e comprometimento dos estudantes com um 

conjunto maior de atividades e possibilitar que os mesmos se envolvam nas atividades e se 

tornem responsáveis por seu processo de aprendizagem; 

 

5.1.2 Princípios da Gestão Administrativa:  
 

 Gestão democrática: possibilitar a participação de toda a comunidade escolar no processo 

de gestão; 

 Transparência: as decisões devem ser tomadas dentro da legalidade e implantadas na 

escola com o conhecimento de todos; 

 Legalidade: atuação da equipe gestora respeitado os interesses públicos sempre com 

embasamento legal; 

 Eficiência: Deve-se fazer o trabalho de forma habilidosa com o menor uso possível de 

recursos. Isso garante os melhores resultados. 

 Eficácia: Realizar as atribuições e atingindo os objetivos almejados . 

 Efetividade: Garantir que os objetivos e metas dessa escola causem impactos 

positivos futuros na formação dos alunos e demais pessoas que utilizam o CIEF.  
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6. OBJETIVOS 

 
 

Autores: 

 

Luciano Luiz Gonçalves de Araújo  
Andréa Cabral Monteiro Cazado  
Luciana Guimarães de Medeiros  

Patrícia Kapassi 
 
 

6.1 Objetivo Geral  
 

Valorizar o indivíduo na sua integralidade e, por meio da Educação Física, desenvolver 

aspectos cognitivos, motores e sócio afetivos, bem como situações e atitudes de respeito mútuo, 

além da formação de valores, solidariedade, e situações lúdicas, de raciocínio, de tomada de 

decisão e resolução de problemas e de respeito à diversidade, contribuindo para formação de 

cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres na sociedade. 

 

6.2 Objetivos Específicos 
 

 Aprimorar e reformar a estrutura física das instalações do CIEF. O Ginásio Poliesportivo será 

reformado para melhor acessibilidade no segundo semestre de 2019; 

 Realizar a vistoria e a fiscalização pelos coordenadores contra a depredação do patrimônio; 

 Garantir o bem-estar da pessoa com deficiência, através da manutenção constante da 

estrutura arquitetônica quanto ao acesso, bem como melhorias nos banheiros. Além disso, 

busca implementar a inclusão de alunos através da Educação Física Adaptada; 

 Conhecer melhor a Comunidade Escolar, caracterizar o público atendido, identificar suas 

necessidades e expectativas e recolher informações da faixa etária, classe social, raça, 

moradia e procedência; 

 Promover a participação de estudantes e da comunidade escolar no acompanhamento e 

avaliação das atividades curriculares e da prática esportiva; 

 Organizar e discutir propostas de atendimento pedagógico de ampliação do atendimento às 

escolas públicas de ensino; 

 Qualificar o trabalho pedagógico consolidando um espaço de estudo e formação 

continuada em serviço demandado pelos atendimentos do CIEF; 

 Promover a avaliação institucional semestralmente, envolvendo o conselho e comunidade 

escolar; 

 Trabalhar os conteúdos da Educação Física juntamente com os temas transversais, os quais 

serão constantemente debatidos nas aulas, mais especificamente através da cultura 

corporal do movimento (ginástica e lutas), da comunicação, da interação e cooperação;  

 Aprimorar as aulas de Educação Física no sentido de conferir a difusão de ideias, aos 

debates interativos, a discussão com a finalidade de fomentar o aluno a viver descobertas e 

experiências em um ambiente diferente do da família; 
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 Promover constantemente atuações voltadas na saúde da escola, de forma que o professor 

de educação física realize semestralmente avaliações físicas com o objetivo de acompanhar 

os níveis de crescimento, desenvolvimento e composição corporal do aluno; 

 Realizar debates coletivos nas aulas sobre fatores desfavoráveis à saúde com a finalidade 

de repassar aos alunos a importância do esporte para o bem – estar e a qualidade de vida. 

 Aprimorar as aulas de Educação Física com métodos que estimulam a cooperação, tais 

como jogos recreativos, judô, karatê, os quais podem estreitar relações, sensibilizar para 

valores humanos, diminuir a discriminação e a intolerância às diferenças, com a finalidade 

de diminuir os atos de violência dentro e fora da escola; 

 Promover nas Coordenações Pedagógicas realizadas semanalmente discussões 

construtivas para qualificar a produção de conhecimento, ampliar as metodologias de ensino 

e estabelecer ações específicas para o debate de temas transversais; 

 Acompanhar e auxiliar diretamente o aluno no processo de crescimento e aumento da 

responsabilidade, de forma que reduza a infrequência escolar, os distúrbios de 

comportamento, a diminuição do uso de drogas e a melhora na relação com os pais; 

 Continuidade dos Projetos Especiais voltados aos alunos da rede pública e da comunidade, 

com o objetivo de difundir a prática do esporte. 

 

Uma pesquisa foi desenvolvida em 2018, envolvendo representantes dos segmentos 

escolares para conhecer melhor a comunidade escolar, caracterizar o público atendido, identificar 

suas necessidades, expectativas e recolher informações tais como faixa etária, classe social, 

raça, moradia e procedência, além das impressões a respeito do serviço oferecido no CIEF. 

 

6.2.1 Objetivos Específicos para o Ensino Fundamental - Anos finais 
 

 Desenvolver e aperfeiçoar os aspectos motores; 

 Desenvolver o sentido de grupo para uma verdadeira vivência coletiva, defendendo o 

compromisso, a solidariedade e o respeito humano, os quais serão realizados através de 

aulas flexíveis e integradas com outras modalidades, como os jogos escolares, jogos lúdicos, 

recreativos e demais práticas esportivas; 

 Oportunizar ao estudante a conhecer os aspectos táticos mais elementares ao esporte; 

 Realizar movimentos independentes e interdependentes, com diversos segmentos do corpo 

e definir sua dominância lateral; 

 Cooperar nas atividades em grupos, aumentando os vínculos sociais e afetivos;  

 Utilizar habilidades físicas e motoras adquiridas nas atividades de lazer;  

 Desenvolver habilidades de modificar jogos e atividades para atender aos problemas 

sugeridos em relação ao espaço material e tempo disponíveis; 

 Desenvolver habilidades de utilização dos movimento como instrumento de comunicação e 

expressão. 

 

6.2.2 Objetivos Específicos para o Ensino Médio  
 

 Mediar andamentos e regras, situando o esporte como fenômeno cultural; 

 Valorizar o sentido de grupo para uma verdadeira vivência coletiva, defendendo o 

compromisso, a solidariedade e o respeito humano; 
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 Compreender e incentivar hábitos que proporcionem o bem-estar e a saúde perfeita; 

 Conhecer e interagir com diferentes grupos sociais étnicos, vivenciando manifestações da 

cultura popular como fonte de aprendizado de movimentos e expressões; 

 Interagir, adequando-se ao contexto competitivo, recreativo ou cooperativo; 

 Desenvolver e aperfeiçoar as habilidades específicas relacionadas às modalidades 

esportivas. 

 Desenvolver aulas integradas com a saúde e o bem estar, direcionando o acompanhamento 

do professor no crescimento e desenvolvimento corporal do aluno, objetivando maior 

controle do peso corporal, da resistência física, do aumento da densidade óssea e da 

melhora da força muscular.  

 Promover aulas interativas com a finalidade de promover a socialização, vínculos afetivos e 

sociais com foco no aumento da auto- estima do aluno, na diminuição da depressão, na 

redução do isolamento social, aumento do bem- estar e alivio do estresse decorrentes da 

fase de crescimento e aumento de responsabilidades; 

  Acompanhar e auxiliar o aluno na tomada de decisões, no aumento da responsabilidade, 

na redução da infrequência escolar, na redução de distúrbios de comportamento, diminuição 

do uso de drogas e melhora na relação com os pais, através do acompanhamento direto. 

 

6.2.3 Objetivos Prioritários para a Melhoria da Gestão Pedagógica  
 

 Articular ações mediadas para a consolidação da Política Pública do Governo do Distrito 

Federal voltada para à Educação; 

 Programar as mediações entre o PPP do CIEF monitorando e avaliando periodicamente a 

consecução de suas metas e resultados; 

 Promover a articulação dos PPP do CIEF com os PPP das Escolas vinculadas e outros 

Projetos Especiais; 

 Promover a participação de estudantes e da comunidade de Brasília no acompanhamento 

e avaliação das atividades curriculares e da prática esportiva; 

 Desenvolver projetos especiais para atendimento aos demais alunos da Rede Pública de 

Ensino e da comunidade escolar, considerando as capacidades físicas, humanas, materiais 

e administrativas do CIEF; 

 Organizar e discutir propostas de atendimento pedagógico de ampliação do atendimento 

concatenado ao interesse da Comunidade vinculada ao CIEF; 

 Qualificar o trabalho pedagógico consolidando um espaço de estudo e formação 

continuada em serviço demandado pelos atendimentos do CIEF; 

 Promover encontros para socialização de experiências exitosas; 

 Desenvolver parcerias com entidades que desenvolvem a cultura corporal. 

 

6.2.4 Objetivos Prioritários para Melhoria da Gestão Administrativa  
 

 Promover a atualização da Gestão Administrativa de acordo com os recursos de inovação 

tecnológica implementados pela Secretaria de Estado de Educação; 

 Adequar a realidade administrativa da escola aos sistemas de informação; 

 Incentivar a participação de todos os servidores no Sistema Eletrônico de Informações – SEI 

com a finalidade de garantir a transparência da Gestão Administrativa;  
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 Acompanhar e difundir as atualizações legislativas e normativas incorporando-as na gestão 

escolar; 

 Estimular o aprimoramento dos profissionais de Educação Física de acordo com a evolução 

da sociedade; 

 Realizar gestões específicas para a implementação das ações propostas, das reformas na 

estrutura física; 

 Buscar alternativas junto à CRE-PP e demais instâncias administrativas para apoiar e 

qualificar o trabalho docente, a coordenação pedagógica e a gestão da educação, 

considerando recursos e meios disponíveis. 

 

6.2.5 Objetivos Prioritários para Melhoria da Gestão Financeira 
 

 Apresentar ao Conselho Escolar uma proposta de investimento e de manutenção do CIEF 

em 2019, com base na receita do ano anterior e nas demandas já identificadas quanto às 

melhorias de segurança do ambiente escolar, das condições de trabalho e da atividade 

pedagógica; 

 Realizar mensalmente reuniões com os servidores e representantes da comunidade escolar 

com o objetivo de repassar as informações relativas à destinação do uso dos recursos 

repassados à Unidade Escolar, garantindo a transparência e a responsabilidade na 

prestação de contas; 

 Realizar consultas junto à Comunidade Escolar quanto às necessidades de melhorias. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
 

Autores: 
Paulo Gil Borges de Barros 

Jardel da Silva Câmara 

Délcio Antônio César da Luz 

Gilson Pereira de Britto 

 

 

7.1 Educação 
 

 

Segundo o marco normativo brasileiro, é princípio e finalidade da educação a formação de 

cidadãos. Tanto a Constituição Federal - CF quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 

LDB estabelecem que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O 

cidadão pleno é aquele que consegue exercer, de forma integral, os direitos e deveres inerentes à 

sua condição. A cidadania plena passa a ser, desse modo, um ponto de referência para os sujeitos 

sociais. 

  

As concepções pedagógicas que fundamentam as práticas corporais requerem a 

compreensão de que as práticas corporais são manifestações da cultura corporal de movimento, 

bem como a inserção de brincadeiras e jogos, esportes, exercícios físicos, ginásticas, lutas, práticas 

corporais alternativas, práticas corporais de aventura e práticas corporais rítmicas, ampliando o 

escopo de ofertas de possibilidades enquanto instrumentos pedagógicos que favoreçam o 

desenvolvimento humano.  

  

A partir da legislação vigente, a reestruturação das manifestações das práticas corporais 

deve ensejar a vivência educativas em Educação Física para o Ensino Fundamental, Anos Finais, 

e o Ensino Médio: treinamento funcional, voleibol, musculação, natação, handebol, tênis de mesa, 

futsal, ginástica, basquete, karatê, judô, atletismo e Jogos recreativos.   

  

A proposta pedagógica visa a articular os conteúdos e as dimensões de conhecimento a 

partir da Educação Física e do Esporte, promovendo, assim, a vivência do movimento, a 

manifestação corporal e a prática da educação física como elementos estruturantes do indivíduos 

que influenciam de forma direta no desenvolvimento do elemento cognitivo e produção de 

conhecimento. 

   

Tendo em mente as manifestações das práticas corporais e o elo da intervenção da 

Educação Física Escolar e da prática esportiva, deve-se evidenciar a produção da cultura corporal 

(alternativas ou tradicionais), transmitidas de geração em geração, centradas na sociabilidade pela 
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vivência de práticas orientadas e regidas (institucionalmente ou popularmente), desde que passível 

de serem ensinadas como prática social relevante, que envolvam elementos corporais livres, tais 

como jogos e brincadeiras; elementos ginásticos e de conscientização corporal; artes marciais e  

lutas tradicionais, de combate e defesa pessoal; práticas corporais de aventura, dentre outras, 

explicitando a especificidades dessas práticas corporais nos ciclos de escolarização.  

  

Outras dinâmicas e vivências podem ser elencadas como a experiência de ações da cultura 

corporal que expressem a linguagem do corpo através de gestos e movimentos de livre expressão, 

bem como o posicionamento reflexivo, não obstante essa vinculação aos processos pedagógicos, 

como parte da concepção de Educação Física, possibilitando a construção de novos 

conhecimentos, e da profícua participação social nas quais interagem os indivíduos.  

  

De forma objetiva, a concepção pedagógica sobre a Educação Física deve promover a 

aprendizagem em seu contexto ampliado, pautado pela convivência salutar e pela utilização do 

corpo com respeito à sua individualidade, integridade e integralidade. 

 

A teoria de Feuerstein está baseada no paradigma fundamental na teoria da Modificabilidade 

Estrutural Cognitiva (MCE) e da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), que remete a uma 

concepção filosófica e antropológica de que todo indivíduo, independentemente da sua condição, 

idade ou status social, pode melhorar o seu desempenho cognitivo-motor, tornando-se mais 

eficiente e integrado no ambiente no qual ele interage.  

 

O pressuposto básico dessa teoria [MCE] é que grande parte da modificabilidade de uma 

pessoa está diretamente ligada à quantidade e à qualidade das experiências de aprendizagem 

mediada (MLE) às quais ele ou ela foi exposto na vida anterior.  

 

O Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) já foi aplicado a populações variadas de 

alunos: desde pessoas com dificuldade de aprendizagem a trabalhadores das indústrias e 

universitários. O PEI possui um amplo reconhecimento internacional, pois já foi traduzido para a 

maior parte das línguas europeias e para algumas línguas asiáticas, sendo aplicados em mais de 

40 países.  

 

O PEI de Feuerstein visa desenvolver habilidades de raciocínio e capacidades linguísticas 

correspondentes a um funcionamento efetivo das funções cognitivas.  

 

Os objetivos dos instrumentos são desenvolvidos amplamente pelo professor Feuerstein em 

sua obra, mas suas metas podem ser explicadas resumidamente, nos termos de MCE e da EAM, 

assim: [...] os instrumentos ajudam os mediados a desenvolverem estratégias e hábitos de trabalho 

os quais são aplicados para resolver situações problema e generalizar regras e princípios que 

podem ser transferidos a um grande número de contextos escolares bem como extracurriculares. 

Para criar “insight” e pensamento reflexivo, os mediados são encorajados pelo mediador do PEI, a 

dar exemplos nos quais as estratégias e princípios recentemente adquiridos são aplicados em 

situações reais de vida.  
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O principal objetivo do PEI é promover a modificabilidade cognitiva e a adaptabilidade social 

do indivíduo de forma a aumentar a sua capacidade de se beneficiar da exposição direta aos 

estímulos do ambiente e das experiências de vida.  

 

Estes objetivos situam-se no contexto de uma filosofia da educação, que é a “filosofia da 

educação cognitiva” e que possui grande relevância no contexto de uma sociedade “multicultural.  

 

Alguns conceitos são derivados das teorias da MCE e da EAM. Estes princípios de filosofia 

da educação de Feuerstein manifestam-se mais concretamente quando são utilizados na 

formulação de conceitos fundamentais para a descrição da prática do PEI: alfabetização cognitiva, 

privação cultural e disfunção cognitiva.  

 

A alfabetização cognitiva é o rótulo usado como metáfora para um paradigma que abarca a 

teoria da “modificabilidade” cognitiva, a experiência da aprendizagem mediada, em relação ao 

desenvolvimento mental dentro de um contexto social.  

 

Trata-se de um processo cíclico, delineado como uma espiral, abrangendo as quatro fases 

seguintes: tomada de consciência, internalização, realização e aplicação cultural. A aplicação 

cultural é o termo que, na teoria de Feuerstein, descrevesse o indivíduo que não esteve exposto ou 

não foi capaz de se beneficiar da experiência de aprendizagem mediada recebida, estando, 

portanto, desprovido de ferramentas de aprendizagem, hábitos, disposição e propensão para 

aprender. Sua “modificabilidade” (sua capacidade para beneficiar-se da aprendizagem formal e 

informal) é mais ou menos restrita. 

 

Finalmente, há o problema das disfunções cognitivas-motoras, que são os pré-requisitos do 

pensamento que falharam em manifestar-se ou que estão deficientes devido à falta ou insuficiência 

de experiência de aprendizagem mediada. Feuerstein elaborou uma lista de funções cognitivas 

deficientes, com o objetivo de auxiliar o mediador a identificá-las e corrigi-las, tanto na avaliação 

como na intervenção. Mais concretamente ainda, essas três deficiências, serão superadas 

mediante a realização de objetivos do PEI como:  

a) correção das funções cognitivas deficientes;  

b) aquisição de vocabulário, rótulos diferenciados e conceitos relevantes às tarefas do PEI 

assim como para a resolução de problemas em geral;  

c) suscitação da motivação intrínseca através da formação de hábitos; 

d) criação do insight e pensamento reflexivo;  

e) criação da motivação intrínseca pela tarefa; f) mudança de um papel passivo e reprodutor 

para um papel ativo e gerador de novas informações.  

 

Finck (2011) destaca que: “A atividade física e esportiva não é um fim em si; deve ser 

praticada e servir como um meio de plena realização do aluno, um instrumento de educação para 

aprender a ganhar ou perder, bem como um meio de emancipação.”  

 

Além disso, é também um método de socialização e integração, já que a escola é o lugar por 

excelência da socialização sistemática para muitos jovens, de ambos os sexos. (p. 76) e “a 

Educação Física e o esporte, ao favorecerem o desenvolvimento das aptidões do aluno, fazem 



 

49 

parte de uma parte considerável da educação, sendo uma autêntica escola para a vida social”. (p. 

75). 

 

Martins e Paixão (2014) salientam que “O esporte é um elemento de grande expressividade 

no campo da Educação Física escolar. Contudo, o que o configura como um potencial conteúdo 

educativo não está centrado no espetáculo, no rendimento ou na sua popularidade, mas no trato 

pedagógico que qualquer conteúdo deve estar atribuído para fins educativos dentro do ambiente 

escolar, sendo este desenvolvido de forma a oportunizar experiências a maior gama de alunos 

possível e acompanhado de trato reflexivo e formativo para ser realmente formador de cidadãos”. 

(p. 31). 

 

Junior e Barbosa (2011) atentam para o fato de que “o esporte é um importante 

conhecimento a ser trabalhado no âmbito escolar, mas é preciso ter atenção com a perspectiva 

escolhida e qual o tipo de sociedade que se deseja referendar”. (p. 5). 

 

Santos e Oliveira (2015) destacam que “São muitos os questionamentos e problematizações 

que incidem sobre esse assunto e que não poderiam ser sanados tão facilmente. De qualquer 

maneira, faz-se necessário repensar e refletir sobre as possibilidades e concretudes do ensino do 

esporte no palco escolar”. (p. 51). 

 

Soares et al (2013) relata em sua escrita sobre a necessidade de conectar intimamente a 

prática esportiva nas aulas de Educação Física ao projeto político pedagógico da escola, 

estreitando assim o que é ensinado com a realidade vivenciada pelos alunos. 

 

Kunz (2004) ao abordar o esporte como conteúdo da Educação Física escolar relata que 

“deve haver no mínimo uma transformação didático-pedagógica dos seus elementos básicos – 

como os movimentos padronizados e as regras preestabelecidas de execução, para poder-se 

utilizá-lo como conteúdo pedagógico na Educação Física Escolar. Sua importância cultural e social 

é sem dúvida inquestionável, porém, isto não garante a sua legitimidade no contexto escolar sem 

profundas transformações”. (p. 85). 

 

É preciso fazer com que os educandos reflitam sobre os prós e contras da prática esportiva 

de acordo com a forma como ela é posta. Para tal, faz-se necessário desatar as amarras das regras 

oficiais dos esportes e transformá-los com fins didático-pedagógicos. 

 

O esporte na escola e o esporte da escola 

 

Os métodos de ensino do esporte nas aulas de Educação Física dizem muito sobre a 

concepção de ensino da qual cada professor se apropria e faz uso. Cabe aqui uma breve 

abordagem acerca do esporte na escola e do esporte da escola nas aulas de educação física. 

 

Santin (2007) realiza gramaticalmente uma diferenciação para então abordar os termos. No 

caso do esporte na escola, temos a contração de artigo com preposição em + a = NA, logo podemos 

dizer que o esporte EM (+ a) escola é a reprodução do esporte como ele já existe no ambiente 

escolar. Já na contração de + a = DA, encontramos um esporte de (+ a) escola, ou seja, esporte 
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DE escola, transformado, modificado, adaptado segundo as necessidades e os objetivos 

educacionais que a Educação Física escolar pretende realizar, preocupada com a inclusão de todos 

nas atividades de forma conjunta, sem importar-se com vitória ou derrota, mas dando valor maior 

ao processo educativo e adaptativo que ocorre durante a prática. 

 

Ao utilizar o termo “esporte Na escola” apropria-se de uma abordagem fragmentada do 

esporte, na qual o professor se baseia em uma perspectiva muito próxima a um treinamento para 

aplicar este conteúdo em suas aulas, partindo da aprendizagem e repetição (exaustiva) dos gestos 

técnicos, na busca pelo aperfeiçoamento dos fundamentos da modalidade esportiva para então 

alcançar o jogo competitivo visando que este possa ser o mais bem disputado possível.  

 

Em suma significa ensinar os fundamentos das modalidades repetindo-os para que se 

aprenda a jogar, pois se acredita que se devem ensinar as partes (os fundamentos e gestos 

técnicos) para então conseguir alcançar o todo (que seria jogar o esporte). 

 

Outra característica importante da concepção esporte na escola relaciona-se ao fato de não 

se buscar alternativas diferentes para vivenciar uma modalidade esportiva, aplicando-se sempre a 

prática do esporte como ele foi e é instituído na sociedade.  

 

Não se modificam regras, forma de jogar, atribuições, nem números de jogadores, logo, 

podendo ser caracterizado como uma prática pouco ou quase nada criativa, pois só se reproduz o 

que já existe. Cabe ressaltar também que neste tipo de prática do esporte na educação física 

escolar geralmente há separação por sexo para realização das atividades, principalmente no 

momento de jogar. 

 

Por ser uma reprodução quase fiel do treinamento esportivo o esporte na escola acaba por 

promover a exclusão daqueles alunos menos habilidosos. Estes se sentem desconfortáveis ao 

tentar e não conseguir executar as tarefas aplicadas pelo professor com a mesma precisão de seus 

colegas, que se destacam e que geralmente são aqueles elogiados e mais incentivados pelo 

professor, pois como relata Finck (2011) “o aluno, muitas vezes, é visto pelo professor como um 

atleta em potencial, o qual cobra a execução correta dos movimentos esportivos, eliminando o 

caráter lúdico, prazeroso e espontâneo dos movimentos e desconsiderando a expressividade de 

cada aluno”. (p.85). 

 

Já o esporte Da escola se constitui em uma atuação mais pedagógica do professor de 

educação física que procurará alcançar a todos os educandos, mantendo seu interesse, 

participação e satisfação com as tarefas propostas.  

 

Nesta perspectiva o educador irá modificar o esporte como ferramenta de ensino, alterando 

regras, locais de prática e materiais. Buscará incentivar os alunos a refletirem sobre o esporte de 

forma que os mesmos sejam capazes de criticar o modelo existente na sociedade e de reconstruí-

lo para atendimento as suas necessidades educativas e interesses do grupo.  

Ao utilizar esse modelo, trabalha-se com a coeducação, proporcionando as práticas 

conjuntas de ambos os sexos, não dando importância exagerada ao gesto técnico perfeito, por 
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acreditar que é a partir dos jogos (modificados, pré-desportivos, etc.) que ocorrerá o aprendizado. 

Aprende-se a jogar jogando, uma vez que ao jogar também se pratica os fundamentos esportivos. 

 

Ao trabalhar com o esporte Da escola, o professor não deverá listar problemas como falta 

de materiais ou de manutenção dos equipamentos para a Educação Física como fatores que 

impossibilitarão sua atuação ou como desculpa para uma sua acomodação em uma prática pouco 

criativa, pois todos estes desafios deverão ser enfrentados, já que toda mudança acontece a partir 

de uma necessidade real, do que está posto, e a implementação da proposta requer a superação 

desses obstáculos. 

 

Para Finck (2011) “é importante e fundamental que o esporte seja tratado pedagogicamente 

de forma mais abrangente nas suas outras dimensões, entre elas, a histórica, a antropológica, a 

cultura, a social, entre outras”. (p. 87). 

 

Santos et al (2006) enfatizam as possibilidades dadas aos alunos numa perspectiva de 

esporte Da escola: 

 

“Pense nas oportunidades educacionais que os alunos terão, como: construir um jogo que é 

seu, algo que fizeram e criaram; descobrir por si mesmos por que as regras são importantes e a 

que propósito elas servem; estar envolvidos em seu próprio aprendizado; compartilhar suas ideias 

e trabalhar cooperativamente; comunicar-se e explicar como seu jogo desenvolveu-se; ensinar aos 

colegas, inclusive ao professor”. 

 

Castellani Filho et al (2009) afirma que “o esporte, como prática social que institucionaliza 

temas lúdicos da cultura corporal, se projeta numa dimensão complexa de fenômeno que envolve 

códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e o pratica. Por isso, deve ser analisado 

nos seus variados aspectos, para determinar a forma em que deve ser abordado pedagogicamente 

no sentido de esporte “Da” escola e não como esporte “Na” escola”. (p. 69-70). 

 

Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a educação deve 

responder a uma multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive. 

 

  7.2 Currículo da Educação Básica 

 

O Currículo de Educação Básica da SEDF (2018) propõe a superação de uma organização 

de conteúdos prescritiva, linear e hierarquizada denominada por Bernstein (1977) de currículo 

coleção, que tem  como características: a) a fragmentação e descontextualização dos conteúdos 

culturais e das atividades didático- pedagógicas e acadêmicas realizadas na escola pelos 

estudantes e professores; b) os livros didáticos como definidores do que o professor deve 

priorizar em sala de aula; c) as disciplinas escolares trabalhadas de forma isolada, impedindo os 

vínculos necessários com a realidade; d) a postura passiva dos estudantes diante de práticas 

transmissivas e reprodutivas de informações; e) o processo do trabalho pedagógico 

desconsiderado, priorizando-se os resultados através de exames externos indicadores do padrão 

de qualidade. 
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Na busca pela superação da organização do currículo, o desafio do CIEF é sistematizar e 

organizar uma proposta de currículo integrado, em que os conteúdos mantêm uma relação aberta 

entre si, podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1977).  

 

Esses conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados 

pelas escolas e em permanente mudança em torno dos eixos transversais: Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a 

Sustentabilidade; além dos eixos integradores indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para cada etapa/modalidade/ciclo. 

 

Uma proposta curricular integrada não se encerra em si mesma, mas se justifica à medida 

que atende aos propósitos educacionais em uma sociedade democrática, buscando contribuir na 

formação de crianças, jovens e adultos responsáveis, autônomos, solidários e participativos.  

 

Para Santomé (1998), as propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta 

de condicionantes sociais, culturais, econômicos e políticos dos conhecimentos existentes na 

sociedade, possíveis a partir da conversão das salas de aula em espaços de construção e 

aperfeiçoamento de conteúdo cultural, habilidades, procedimentos e valores, num processo de 

reflexão. 

 

Os educadores que concebem o currículo nessa perspectiva o fazem com base em 

objetivos educacionais que se pautam na busca da integração das diferentes áreas do 

conhecimento e experiências, com vistas à compreensão reflexiva da realidade.  

 

Santomé (1998) ressalta, ainda, que essa integração não deve acontecer focando apenas 

os conteúdos culturais. 

“[..] mas também o domínio dos processos necessários para conseguir 
alcançar conhecimentos concretos e, ao mesmo tempo, a compreensão de como se 
elabora, produz e transforma o conhecimento, bem como as dimensões éticas inerentes 
a essa tarefa”. 

 

 

Na atualidade, a escola assume diversas funções, além de instruir e avaliar. De acordo com 

ALARCÃO (2001), citado nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica (p.24), a escola deve orientar (pedagógica, vocacional e socialmente) os estudantes, 

cuidar e acolher crianças e jovens em complementaridade à família, e se relacionar ativamente 

com a comunidade, gerir e adaptar currículos, coordenar as atividades pedagógicas, organizar e 

gerir recursos e as informações educativas, autogerir e administrar, se auto avaliar, ajudar a formar 

seus próprios docentes, avaliar projetos e abordar a importância da formação ao longo de toda a 

vida.  

 

Portanto, a escola tem desafios imensos a superar, e contribui na resposta às demandas 

sociais de seu tempo, sem, contudo, pretender substituir a responsabilidade da família ou do 

Estado. 

 

A proposta do CIEF se alinha com a proposta da SEDF na medida em que contribui para a 
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ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais. 

 

 Tempos: a proposta para as atividades esportivas é integrar as ações e os tempos 

pedagógicos aos projetos curriculares, oferecendo oportunidades para as aprendizagens 

significativas e prazerosas. A ideia é favorecer o processo interdisciplinar dentro do currículo 

escolar, seja no tempo complementar da carga horária, ou como componente curricular 

desenvolvido na grade horária da escola, articulando e integrando o processo formativo. Os 

tempos pedagógicos envolvem ainda a formação continuada dos professores, a 

coordenação pedagógica e a participação nas atividades sociais e culturais das escolas e 

a participação dos pais. 

 

 Espaços: Conforme os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, a Educação Integral (p. 26) considera a existência de uma complexa rede de atores, 

ambientes, situações e aprendizagens que não podem ser reduzidas a mera escolarização, 

pois correspondem às diversas possibilidades, requisições sociais e expressões culturais 

presentes no cotidiano da vida. Desse ponto de vista, a escola não pode ser mais um espaço 

fechado, pois deve ser sensível ao que acontece dentro e fora dos muros escolares.  

  

           Sendo assim, o projeto político pedagógico do CIEF, na perspectiva da Educação Integral, 

deve ser pensado com a comunidade, para que ela comece a criar, planejar e viver os projetos de 

seu interesse, dentro das possibilidades e realidade educacional.  

  

        Os espaços públicos do CIEF estão completamente voltados para a comunidade escolar, 

com plena atenção para as necessidades dos estudantes da Rede Pública e dos servidores da 

Secretaria de Educação. 

 

 São também contemplados diversos públicos que usufruem da imensa área verde e estrutura 

esportiva instalada nesse Centro. 

 

 Oportunidades Educacionais: De acordo com a LDB 9.394/96: “A Educação Básica tem 

por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”.  

  

7.3  Educação Física Escolar 

 

A Educação Física apresenta múltiplas possibilidades de ação dentro e fora do espaço 

escolar. No âmbito da unidade escolar é importante e imprescindível atrelar seu papel pedagógico 

à formação integral do estudante, contribuindo para uma práxis que corrobore com a assimilação 

de valores voltados à cidadania, ao respeito ao próximo e aos direitos humanos. 

 

Amparada na concepção de corporeidade, do movimento humano e do respeito aos valores 

regionais, a Educação Física escolar reúne condições de atuar em todas as etapas e modalidades 

da educação básica do Distrito Federal.  
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A Educação Física apresenta alguns desafios, dentre eles, a articulação da cultura corporal 

com as demandas que se desenvolvem nas múltiplas dimensões da vida em suas diversas formas 

de codificação e significação social. 

 

Dessa forma, é oportunizada a construção de conhecimentos teórico-práticos 

contextualizados sobre a cultura corporal com o intuito de promover a participação coletiva 

consciente e individual autônoma, bem como a ampliação dos recursos do cuidado de si e dos 

outros. 

 

Nas últimas décadas, a Educação Física brasileira vem empreendendo esforços para se 

alinharem aos propósitos republicanos que regem a Educação Básica em nosso país, que é 

possibilitar a preservação e a reconstrução da herança científica e cultural acumulada pela 

humanidade sob a forma de conhecimentos sistematizados. 

 

Nessa perspectiva, esse componente curricular trata das práticas corporais em suas 

diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das 

possibilidades expressivas dos sujeitos e do patrimônio cultural da humanidade, produzidas por 

diversos grupos sociais no decorrer da história.  

 

Oportuniza a construção de conhecimentos teórico-práticos contextualizados sobre a cultura 

corporal capazes de promover a participação confiante e autoral dos estudantes na sociedade, bem 

como a ampliação dos recursos do cuidado de si e dos outros. 

 

É responsabilidade da Educação Física tratar das práticas corporais na escola como 

fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, assegurando 

aos estudantes a construção de um conjunto de conhecimentos necessários à formação plena do 

cidadão.  

 

Desse modo, cabe a esse componente curricular problematizar, desnaturalizar e evidenciar 

a multiplicidade de sentidos/significados que os grupos sociais conferem às diferentes 

manifestações da cultura corporal, não se limitando, apenas a reproduzi-las. 

 

Cada manifestação da cultura corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de 

conhecimentos e de experiências à qual ele não teria de outro modo. A vivência das práticas 

corporais não é um meio para se aprender outros conteúdos, mas sim, uma forma de gerar um tipo 

de conhecimento muito particular, insubstituível. Caso não seja oferecida ao estudante a 

possibilidade de experimentar e de interpretar as múltiplas formas de expressão da linguagem 

corporal, ele estará perdendo a oportunidade de perceber o mundo e a si próprio de um modo 

singular. 

 

As práticas corporais, nessa perspectiva, são entendidas como forma de relação do ser 

humano com o mundo e de interação com os outros sujeitos, que, ao possibilitarem a construção 

de sentidos e significados singulares, configuram-se como produções diversificadas da cultura.  

 

Suas diferentes manifestações assumem, no mundo contemporâneo, uma importância cada 
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vez maior no cotidiano das pessoas e na história social, constituindo subjetividades e identidades, 

quer seja na dimensão do lazer, quer seja na dimensão da saúde. 

 

A referência central para a estruturação dos conhecimentos em Educação Física na base 

Nacional Comum Curricular são as práticas corporais. Elas estão organizadas neste documento 

com base nas seguintes manifestações da cultura corporal: brincadeiras e jogos; esportes; 

exercícios físicos; ginásticas; lutas; práticas corporais alternativas; práticas corporais de aventura; 

práticas corporais rítmicas. 

 

A construção de um processo educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições 

de aprendizagem a todos os estudantes não deve deixar lacunas. A Educação Física proporciona, 

oportunidades de recomposição de conteúdos faltantes, mas é a observação do professor que 

se constitui num recurso de detecção das necessidades da criança ou adolescente em formação. 

 

7.4  Avaliação Formativa: Avaliação para as Aprendizagens 

 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF/Subsecretaria de Educação Básica 

– SUBEB apresentaram para toda a Rede de Ensino as Diretrizes de Avaliação Educacional, 

elaboradas a partir dos documentos, leis, regimentos, concepções e práticas de avaliação 

vivenciadas nas escolas públicas do Distrito federal.  

 

O CIEF procura alinhar-se às orientações nela contidas e a partir das discussões, do 

acompanhamento e das avaliações de sua prática pedagógica, poderá integrar ao fazer pedagógico 

com os procedimentos, princípios e concepções teóricas, apropriando-se dos instrumentos 

avaliativos que contribuam para melhoria do processo da aprendizagem. 

 

De acordo com o documento das Diretrizes da Avaliação Educacional (SEDF), a Avaliação 

Formativa consolida as bases teóricas que fundamentam o Currículo em Movimento, ou seja, a 

Pedagogia Histórico- Crítica e a Pedagogia Histórico-Cultural. Sendo assim, “a Avaliação 

Formativa embasa e direciona fortemente os objetivos educacionais que se materializam, de fato, 

na escola e na sala de aula” (p. 09). 

 

Considerando que o processo avaliativo é complexo, as Diretrizes objetivam organizar, de 

maneira articulada, os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala (ou 

de redes), buscando a dimensão formativa como fator estruturante para garantir a aprendizagem 

de todos, conforme apresentado no documento orientador (p. 10):  

 

“A concepção de educação defendida e almejada pela SEDF é a educação integral. 

Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua 

essência, na inefável complexidade de sua presença”. 

 

Na escola, o estudante deve ser visto e valorizado, portanto, como Ser Humano 

multidimensional de direitos coletivos e, para isso, a Educação Integral provoca rupturas 

estruturais na lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos avaliativos.  
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Ela promove e fortalece o comprometimento com a educação para a Diversidade, 

Cidadania, Educação em e para os Direitos Humanos e a Educação para a Sustentabilidade. 

 

Na proposta avaliativa assumida pelo CIEF, avaliar não pode se resumir a aplicação de 
testes ou exames, nem pode se confundir com medir a aprendizagem. Segundo as Diretrizes 
da Avaliação educacional, medir  

 
“é apenas uma pequena parte do processo avaliativo, correspondendo à 

obtenção de informações. Daí a relevância do que acontece após essa etapa, a 
reflexão e análise das informações para promover as intervenções no processo 
educativo, no cotidiano pedagógico”.  

 

O Projeto Político Pedagógico dessa unidade escolar é composto por uma Proposta 

Avaliativa melhor detalhada e apresentada em um dos capítulos desse documento e preconiza a 

avaliação como categoria central da organização do trabalho pedagógico, mesmo que ainda 

careça de priorização em relação aos tempos e espaços pedagógicos. Um desafio para a escola 

é fazer com que a comunidade se comprometa com a reflexão de sua prática educativa. É 

essencial trabalhar coletivamente para garantir as aprendizagens necessárias para cada um e 

todos. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

                  

Autores: 
 

Paulo Gil Borges de Barros 

Jardel da Silva Câmara 

Délcio Antônio César da Luz 

Gilson Pereira Britto 

 

O trabalho pedagógico no CIEF é organizado a partir dos princípios da participação e da 

autonomia da unidade escolar na perspectiva de ampliação do acesso dos estudantes da Rede 

Pública aos bens e recursos públicos.  

 

Nesse sentido, diante de uma estrutura física ampla, diversificada e específica para a 

prática de diferentes modalidades esportivas, busca-se disponibilizar esses espaços e dinamizar 

os tempos pedagógicos para oportunizar aulas de Educação Física de qualidade para as escolas 

da Rede Pública de Ensino. 

 

Para dimensionar o atendimento às unidades escolares, inicialmente são considerados 

aspectos da estrutura física disponível, que são: as quadras esportivas (7 descobertas e 3 no 

ginásio), as salas (de lutas, de ginástica, de jogos, de multimídia), a piscina (6 raias) e a Pista 

de atletismo. Feito isso, calcula-se a capacidade de atendimento em cada um desses espaços 

(número de estudantes por turma) e chega-se a um volume de matrículas máximo, que atualmente 

atende em torno de 200 a 280 alunos por horário, de escola. 

 

Além da estrutura física, os recursos humanos são essenciais para garantir esse 

atendimento. Anualmente a equipe gestora informa as carências de profissionais à Coordenação 

Regional de Ensino do Plano Piloto – CRE/PP, que aprova e mantém a modulação da escola em 

relação aos servidores da carreira assistência e magistério.  

 

Para o ingresso com lotação definitiva nessa unidade escolar o professor deve passar por um 

processo seletivo com a finalidade de constatar o perfil e a proficiência na modalidade ofertada, 

conforme previsão no edital de remanejamento da SEEDF, do ano em tela.  

 

Ocasionalmente, mediante agendamento ou acordo, a unidade escolar funciona, também, 

no período noturno e aos finais de semana, com realização de atividades complementares ao 

currículo como jogos, festivais e treinamentos.  

 

Para realização de atividades desenvolvidas por entidades que desenvolvem a cultura 

corporal, há os acordos de cooperação com o CIEF. Como exemplos de atividades estão: 

concursos públicos, jogos escolares, cursos, oficinas, campeonatos de federações e atividades 

culturais.  
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Dentro dos limites dos recursos humanos, físicos e materiais, diante das demandas de 

atendimento previstas pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e outras instâncias 

da SEDF, o CIEF, por se tratar de um Centro Integrado de Educação Física Escolar,  organiza 

uma proposta preliminar de atendimento que envolve necessariamente outras unidades de ensino. 

Daí a complexidade de uma organização do trabalho pedagógico que contemple as necessidades 

da Rede Pública e a capacidade da escola em ofertar esse atendimento. 

 

Após elaboração de seu PPP em 2018 o CIEF definiu sua missão e função social. Está 

comprometido em criar, no ambiente escolar, tempos e espaços que favoreçam a oferta da 

Educação Física Escolar de qualidade para estudantes do Ensino Fundamental – Séries Finais e 

Ensino Médio da Rede Pública de Ensino. Seu contexto pedagógico prevê ações voltadas para um 

público diversificado e significativo de pessoas, em diferentes níveis de ensino. Sem dúvida um 

enorme desafio. 

 

Para cada grupo de estudantes e de escolas são previstas estratégias e meios de 

aprendizagem diferenciados, o que requer, além de formação continuada dos sujeitos da ação 

pedagógica, constante interação entre as equipes do CIEF e demais unidades de ensino. 

Orientando toda a prática pedagógica, está o Currículo em Movimento.  

 

Para que teoria e prática se articulem é necessário que a equipe pedagógica adote uma 

atitude interdisciplinar, agindo de forma alinhada com as diversas propostas pedagógicas em 

andamento.  

 

Esse ponto, por si só, já expressa o tamanho do desafio a ser superado: a Coordenação 

Pedagógica. É possível identificar, mediante avaliações do e no processo, que o modelo ora 

desenvolvido precisa ser aprimorado, pois a organização do trabalho pedagógico pode interferir no 

diálogo e na participação dos protagonistas na formação cidadã de seus educandos. 

 

A organização do trabalho pedagógico deve, portanto, contemplar as dimensões políticas, 

pedagógicas, administrativas, financeiras e contribuir para que a comunidade escolar venha 

comprometer-se com o acompanhamento do Projeto Político Pedagógico com a melhoria de seus 

resultados. 

 

8.1 Quanto à carga horária dos professores do CIEF 

  

Cumprem jornada ampliada de quarenta horas de trabalho pedagógico (Ensino Médio, 

Ensino Fundamental séries finais e Projetos Especiais, voltados para a comunidade escolar, sendo 

25 horas de regência de classe e 15 horas em Coordenação Pedagógica. A organização do trabalho 

pedagógico prevê, além das aulas, os seguintes tempos pedagógicos: 

 

- Coordenação Pedagógica Coletiva: 3 horas todas as t e r ç a s ,  q u a r t a s  e  quintas-feiras 

como momentos coletivos para estudo e reflexão sobre o fazer pedagógico. Entremeados aos 

encontros, ocorrem a reuniões com a Direção para tratar de assuntos gerais e da elaboração e 

acompanhamento do PPP; 
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  - Coordenações por área: Todas as segundas-feiras e sexta-feiras o grupo de professores 

se reúne para discutir o cotidiano escolar, seus desafios e suas necessidades, para planejar e 

avaliar suas ações, para interagir de forma mais próxima entre si e com os Coordenadores, para 

organizar os diários de classe, para debater temas de interesse do grupo e outras vezes, para 

participar de cursos oferecidos pela EAPE – Escola de Aperfeiçoamento Profissional de Educação 

– ou pelo CIEF em parceria com outras instituições; 

 

  Outras ações de formação continuada se dão como resultado do permanente diálogo entre 

os representantes do CIEF e os Coordenadores Intermediários de Educação Física do Plano 

Piloto da Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB/PP; 

 

 - Dias Temáticos: conforme calendário escolar da SEDF, o CIEF se organiza a cada 

semestre para planejar e discutir com a comunidade escolar seu processo pedagógico; 

 

 - Atividades Culturais: Festivais, competições, gincanas, desfiles, e outras festividades 

desenvolvidas em complementação ou enriquecimento curricular, com participação dos 

estudantes, pais e servidores ao longo do ano; 

 

 - Pré-Conselhos e Conselhos de Classe do Ensino Médio: os professores e coordenadores se 

reúnem a cada bimestre, no CIEF, para discutirem e avaliarem a aprendizagem dos estudantes 

do ensino médio durante as aulas de Educação Física (Pré-conselho) e, posteriormente, 

participarem e debaterem suas avaliações durante os Conselhos de Classe gerais, realizadas 

bimestralmente no CEMEB; 

 

- Semana Pedagógica: No início do ano letivo são distribuídas as turmas das escolas de 

origem entre os professores do CIEF, que se organizam e elaboram suas unidades didáticas de 

acordo com as turmas e a afinidade entre os componentes curriculares e professores regentes, 

buscando maior articulação entre os conteúdos, as estratégias de ensino e de avaliação 

adotadas.  

 

O calendário escolar é estabelecido pela SEDF e ajustado internamente de acordo com a 

programação do CIEF e Escolas Vinculadas. 

 

8.2  Quanto às aulas de Educação Física Escolar:  

 
 Uma aula dupla por semana (1h e 30 min) por turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Médio (CEMEB). No Ensino Médio, as aulas são desenvolvidas em caráter complementar. Os 

estudantes escolhem a modalidade; 

 Duas aulas duplas por semana (1h e 30 min) por turmas de 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental (CEF 01 Planalto, CEF 214 Sul e CEF 03 de Brasília). Os estudantes escolhem a 

modalidade; 

 Uma aula simples (1h45) por semana, para as turmas de Ensino Fundamental – 

Séries Finais.  

 As turmas são inclusivas, portanto os estudantes com necessidades educacionais 

especiais se integram às turmas e às modalidades de acordo com sua condição física. Os laudos 
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médicos são essenciais para a adequação das aulas às necessidades específicas destes 

estudantes; 

 

 O número de estudantes por turma depende da característica da modalidade esportiva 

e do ambiente disponível para sua prática. 

 

São oferecidas vagas à comunidade escolar no âmbito dos Projetos Especiais, com 

turmas funcionando nos turnos matutino e vespertino, em horários e modalidades que variam 

segundo a carga complementar dos professores e de acordo com o quantitativo mínimo e máximo 

previsto na modulação. São oferecidas as seguintes modalidades:  

 

Atletismo – Basquete – Clube da Corrida – Condicionamento Físico – Educação Física Escolar/ 

Musculação – Futebol de 5 – Futsal – Ginástica – Handebol – Jogos Recreativos – Judô – Karatê 

– Natação – Pilates – Tênis –Tênis de Mesa – Treinamento Funcional – Vôlei – Vôlei de Areia. 

 

8.3  Público Atendido em 2019: 

 

QUADRO I - ENSINO FUNDAMENTAL – MATUTINO E VESPERTINO 

Nº  UNIDADE ESCOLAR Nº DE ESTUDANTES ANOS 

01 CEF 03  DE BRASÍLIA 440 6º ao 9º ano 

02 CEF 214 SUL 370 6º ao 9º ano 

03 CEF 01 PLANALTO 230 6º ao 9º ano 

 TOTAL 1.040  

 

QUADRO II – CENTRO DE ENSINO MÉDIO ELEFANTE BRANCO - CEMEB 

Nº  
ANO TURMA 

Nº DE  TURMAS DE 

ORIGEM 
Nº DE ALUNOS 

01 1º ANO - VESPERTINO 18 630 

02 2º ANO - MATUTINO 16 571 

03 3º ANOS -  MATUTINO 12 445 

 TOTAL 46 1646 

 OBS.: As turmas do matutino e vespertino são atendidas, respectivamente, por 14 e 15 modalidades 

disponíveis. 

 

Quadro III – ATENDIMENTO PROJETOS ESPECIAIS  

Nº  ANO TURMA Nº  ALUNOS 

01 MATUTINO 500 

02 VESPERTINO 600 

03 TOTAL 1100 

 

 

 8.4 Horários de Atendimento em 2019: 

 

HORÁRIO MATUTINO – ANO LETIVO 2019 

Horário/Dia  2ª  3ª 4ª 5ª 6ª 
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07:15 – 08:45 
CEMEB 

7 turmas 

CEMEB 

7 turmas 

CEMEB 

7 turmas 

CEMEB 

7 turmas 

Projetos 

Especiais 

08:45 – 09:00 INTERVALO 

09:00 – 10:30 
Projetos 

Especiais  

Projetos 

Especiais 

Projetos 

Especiais  

Projetos 

Especiais 

Projetos 

Especiais 

10:30 – 10:45 INTERVALO 

10:45 – 12:15 
CEF 214 SUL 

 
CEF 03 DE BSB 

CEF 214 SUL 

 
CEF 03 DE BSB 

Projetos 

Especiais 

12:15 – 13:15 
Projetos 

Especiais 

Projetos 

Especiais 

Projetos 

Especiais 

Projetos 

Especiais 

Projetos 

Especiais 

 

HORÁRIO VESPERTINO – ANO LETIVO 2019 

Horário/Dia  2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

13:15 – 14:45 
Projetos 

Especiais 
CEF 03 DE BSB 

Projetos 

Especiais 
CEF 03 DE BSB 

Projetos 

Especiais 

14:45 – 15:00 INTERVALO 

15:00 – 16:30 
Projetos 

Especiais 

CEF 214 SUL 

 

Projetos 

Especiais 

CEF 214 SUL 

 

Projetos 

Especiais 

16:30 – 16:45 INTERVALO 

16:45 – 18:15 
CEMEB 

6 turmas 

CEF 01 

PLANALTO 

 

CEMEB 

6 turmas 

CEF 01 

PLANALTO 

 

CEMEB 

6 turmas 

18:15 – 19:15 
PROJETOS 

ESPECIAIS 

PROJETOS 

ESPECIAIS 

PROJETOS 

ESPECIAIS 

PROJETOS 

ESPECIAIS 
 

 

Toda essa organização passa continuamente pela avaliação da comunidade escolar, que acompanha e identifica os 
pontos críticos da sua execução. Importante ressaltar que as condições físicas, materiais, financeiras e humanas se 
alteram continuamente, exigindo intervenções que muitas vezes extrapolam a esfera da unidade escolar.  
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9 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

Autores: 
 

Gilson Pereira Britto 

Flávio Madeira Lucci 

Márcio Souza Leite 

Leonardo Tadeu Alves Badaró 

 

 

9.1 Concepções, práticas e estratégias para uma avaliação formativa 
 

 

A Avaliação Formativa está embasada por concepções e práticas com objetivo de orientar 

o desenvolvimento do processo avaliativo no CIEF. Alinhado às Diretrizes da Avaliação 

Educacional para a rede Pública de Ensino, propõe-se um conjunto de estratégias que 

pretendem romper com a forma convencional de avaliação na Educação Física. 

 

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

realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo. A finalidade maior da avaliação 

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação. 

 

Deve-se romper com o modelo de avaliação classificatória, fragmentada e 

descontextualizada de suas vivências. Já a avaliação baseada na progressão continuada consiste 

na construção de um processo educativo ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de 

aprendizagem com promoções automáticas, “o estudante é promovido independentemente de ter 

aprendido” (Currículo em Movimento da Educação Básica, Pressupostos Teóricos, pág. 74).  

 

O mito da reprovação como garantia de melhor desempenho dos estudantes é ainda 

reforçado pela tendência em acreditar que a não reprovação dispensa avaliações e camufla a baixa 

qualidade do ensino. 

 

A SEDF apresenta Diretrizes de Avaliação Educacional (2014) em que se articulam três 

níveis de avaliação educacional: avaliação em larga escala ou em redes de ensino, realizada 

pelo Estado; avaliação institucional da escola, desenvolvida por ela mesma; e avaliação da 

aprendizagem em sala de aula, sob a responsabilidade do professor. A perspectiva é de que 

esses três níveis interajam entre si e possam contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade 

da educação pública no DF. 

 

Na perspectiva curricular, a avaliação, em quaisquer níveis, deverá ser utilizada de 

maneira que promova a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

 

Avaliação de aprendizagem 
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O planejamento e desenvolvimento das práticas avaliativas devem incluir a participação 

dos protagonistas da educação: equipe gestora, coordenadores pedagógicos, professores, 

estudantes e demais integrantes da comunidade escolar. A participação é promovida por diversas 

estratégias pedagógicas tais como: auto avaliação, feedback, avaliação participativa, conselho 

de classe, entre outras. Para acompanhar a ocorrência ou não de aprendizagens, podem se utiliza 

dos seguintes instrumentos e recursos: 

 

 Avaliação diagnóstica inicial; 

 Análise reflexiva a respeito da evidência ou não da aprendizagem; 

 Registro de aspectos que permitam acompanhar, intervir ou promover a aprendizagem; 

 Observação e anotação do que os estudantes ainda não compreenderam ou produziram. 

 

Na Educação Física Curricular, compõe a avaliação formativa, na dimensão de obtenção de 

informações, a avaliação diagnóstica aponta as necessidades das intervenções pedagógicas. 

A avaliação processual tem o intuito de promover aprendizagens significativas, promover a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento de valores e atitudes.  

 

Quanto a s demais dimensões do processo avaliativo, ocorrem bimestralmente n os 

Conselhos de Classe, com participação dos professores do CIEF junto aos demais docentes do 

CEMEB. Devido às peculiaridades do CIEF, são realizados os Pré-Conselhos de Classe com a 

finalidade de serem discutidas as particularidades das turmas e dos estudantes, enriquecendo e 

ampliando a percepção dos professores sobre as aprendizagens dos estudantes, possibilitando 

ou não a revisão de nota. Os conselhos de Classe podem e devem incluir a participação efetiva 

dos estudantes. 

 

Os aspectos observados durante os Conselhos de Classe, na percepção dos professores, 

referem-se às turmas ou aos estudantes individualmente e podem resultar em desdobramentos 

bastante positivos para o crescimento e a formação integral: a indicação do estudante para 

monitoria; a indicação para retomada do processo de ensino, reforçando as aprendizagens em 

novas e diversificadas estratégias; a identificação das lideranças e dos potenciais de cada 

estudante; e outros. Além das notas, são discutidos e considerados aspectos que ampliam a 

percepção dos professores quanto: 

 

 Ao perfil da Turma: como se dá o processo de aprendizagem no coletivo 

 Ao perfil do estudante: como se dá o processo individual da aprendizagem 

 À necessidade de apoio do S.O.E. (Serviço de Orientação Educacional) 

 Aos estudantes que se destacam e aqueles que necessitam de maior apoio e orientação. 

 Aos estudantes que estão infrequentes ou faltosos. 

 À necessidade de maior envolvimento dos (responsáveis) na vida escolar. 

 Aos casos de encaminhamento ao Conselho Escolar para outras deliberações. 

 Observações das atitudes, dos deveres, dos direitos e dos estudantes durante o convívio 

escolar. 

 

Acredita-se que no permanente diálogo entre professores e estudantes, se possam 
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alcançar patamares avaliativos mais participativos, humanizados e transparentes, e assim torna-

los mais democráticos e inclusivos. 

“Na função formativa da avaliação, se pode promover as aprendizagens de todos 
por meio da autoavaliação e do feedback (retorno), que comporão um movimento 
dialético no qual os atores deverão tomar como elemento valioso o diálogo que se 
estabelece”. (Diretrizes para Avaliação Educacional da SEDF, 2014, pag. 13). 

 

Pensando em instrumentalizar o processo de avaliação foi elaborada uma ficha de avaliação 

individual geral (APÊNDICE 02) visando parametrizar os aspectos pedagógicos e desenvolvimento 

dos conteúdos da educação física e os valores atitudinais de participação e cooperação, além dos 

possíveis encaminhamentos. Além de possibilitar o registro pedagógico do processo educativo. 

 

Trata-se inicialmente de propor um diagnóstico amplo, para identificação das potencialidades 

e deficiências. As potencialidades são encaminhadas para os projetos especiais de iniciação 

esportiva e treinamento, visando o aperfeiçoamento técnico e participação em eventos de cunho 

esportivo.  

 

As dificuldades precisam de atenção quanto a intervenção pedagógica para que se auxilie 

os envolvidos no processo, a superá-las. 

 

Paralelamente à ficha de avalição geral, pode-se lançar mão do instrumento PEI - 

ADAPTADO (APÊNDICE 03) como instrumento de avaliação e identificação desta dificuldades na 

aprendizagem capaz de direcionar o planejamento das ações pedagógicas, pautado na teoria 

Feurstein, e por ser processual se pode observar cada aprendizagem, e o contexto próprio que é, 

portanto, o cenário próprio da avaliação da Educação Física Escolar.  

 

Assim sendo, o plano educacional individualizado é uma excelente ferramenta de apoio aos 

professores no universo das dificuldades encontradas e, partindo do princípio que “cada 

aprendizagem se dá em contexto próprio”, não seria adequado e necessário que todos os nossos 

estudantes – e não só os que são público-alvo da educação especial – fossem avaliados e 

acompanhados em suas trajetórias escolares. 

O PEI é um programa de intervenção multidimensional que compreende uma fundamentação 

teórica, um repertório rico de instrumentos práticos e um conjunto de ferramentas analítico-

didáticas, focalizando em cada um dos três componentes de uma interação: o aprendiz, o estímulo 

e o mediador, com o objetivo de aumentar a eficiência do processo de aprendizagem. 

 

O PEI se fundamenta na Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural e na Experiência de 

Aprendizagem Mediada de Reuven Feuerstein que nos oferece uma visão dinâmica das 

capacidades cognitivas do ser humano, esclarecendo como os processos de aprendizagem 

ocorrem e como é possível, através de uma mediação adequada, expandir o potencial para 

aprender aumentando a eficiência do funcionamento intelectual dos indivíduos. 

 

O programa completo é composto de 14 instrumentos (14 conjuntos de tarefas de diversos 

conteúdos e modalidades). Seu crescente nível de complexidade favorece a construção sistemática 

e estrutural de funções cognitivas e operações mentais necessárias à aprendizagem. 
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O PEI pode ser utilizado em grupo ou individualmente em crianças na idade escolar e em 

adultos de vários níveis de funcionamento. O programa está traduzido em 12 línguas e é utilizado 

em diversos países. 

    

Na área educacional – pode ser aplicado para alunos do ensino regular, de sala de recursos, 

superdotados. 

 

   Na área institucional e social – como uma ferramenta adicional para ajudar indivíduos que 

necessitam socializar-se, praticar atividades intelectuais, recuperar a autoestima e melhorar suas 

capacidades cognitivas. 

 

O objetivo central do PEI é a produção de modificações nas estruturas cognitivas dos 

indivíduos, expandindo o potencial de aprendizagem, aumentando a eficiência mental e 

melhorando a qualidade do desempenho intelectual. 

 

Para ajudar a promover este objetivo central, seis objetivos foram formulados:  

 

 Correção da funções cognitivas e motoras deficitárias; 

 Aquisição de vocabulário, rótulos diferenciados e conceitos; 

 Relevantes às tarefas do PEI assim como para a resolução  

de problemas em geral; 

 Suscitação da motivação intrínseca através da formação de  

hábitos; 

 Criação do insight e pensamento reflexivo; 

 Criação da motivação intrínseca pela tarefa; 

 Mudança de um papel passivo e reprodutor para um papel  

ativo e gerador de novas informações. 

 

Os instrumentos do PEI elencam a  

 

 Orientação espacial 

 Comparações 

 Percepção Analítica 

 Classificações 

 Ilustrações 

 Relações Familiares 

 Relações Temporais 

 Progressões Numéricas 

 Instruções 

 Silogismos 

 Relações Transitivas 

 Desenho de Padrões 

 

Dessa forma, compreende-se que o processo de avaliação é responsabilidade de toda a 

escola, e a educação cognitiva-motora, pode ser uma alternativa importante para auxiliar as 
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pessoas com dificuldades de adaptação ao processo educativo e aquisição de competências e 

habilidades, propiciando o desenvolvimento de forma ampla e irrestrita. 
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10 ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DO CIEF 
 

 

Autores: 
 

Paulo Gil Borges de Barros 

Luís Carlos Ferreira da Silva 

Jardel da Silva Câmara 

 

 

A Proposta Curricular do CIEF guarda coerência com o Currículo em Movimento, documento 

oficial para as Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino. Para que sejam contemplados 

seus pressupostos teóricos, a organização curricular deve resultar de uma concepção emergente 

de ciência, que possibilite ao professor e ao estudante a ampliação do conhecimento com visão 

reflexiva. 

 

De acordo com as orientações da Secretaria de Educação e com base nos documentos 

oficiais da UNIEB, ao se organizar uma proposta curricular, está se “fortalecendo a equipe 

educativa da escola, sua cultura de colaboração e de colegialidade, ao desenvolver o currículo 

oficial, superando a lógica burocrática, uniforme e padronizada”. 

 

O Currículo em Movimento é desdobrado em conteúdo, objetivos e estratégias (Unidades 

Didáticas) de acordo com cada nível de ensino, modalidade e turma, numa perspectiva de 

entrelaçamento entre o saber e o fazer pedagógico, integrando o Projeto Político Pedagógico ao 

conhecimento produzido e apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto está relacionado aos tempos e espaços em que as ações se desenvolvem. 

Os protagonistas da ação pedagógica refletem sobre o fazer pedagógico e planejam as aulas 

didáticas. O CIEF, conforme orientação da SEDF, disponibiliza todas as quartas-feiras o espaço 
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da Coordenação Pedagógica Coletiva para um trabalho direcionado às discussões, reflexões, 

planejamento e organização dos objetivos curriculares e seus conteúdos. 

 

Quem participa? Estes encontros semanais são promovidos pelos coordenadores 

pedagógicos com a equipe de professores das diversas modalidades, com apoio da equipe gestora. 

 

A s discussões são contextualizadas e focadas nas relações interpessoais sempre 

embasadas pelos eixos transversais respeitando as particularidades de cada modalidade.  

 

Leva-se em consideração a interdisciplinaridade, o planejamento das unidades didáticas e 

suas progressões, a organização dos conteúdos culturais e, finalmente, as divergências e as 

afinidades entre as d i versas concepções que permeiam a formação continuada dos professores. 

 

Nas relações teóricas e práticas, acontecem diálogos concretos sem sobreposição da 

teoria em relação à prática e vice- v e r s a . O conhecimento é integrado, há visão articulada 

de áreas do conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências.  

 

As orientações da Secretaria de Educação para as escolas públicas indicam que nessa 

perspectiva integradora as metodologias de ensino são mais dinâmicas, diversificadas e 

articuladas aos objetivos de aprendizagem. São utilizadas estratégias de integração que 

promovam reflexão e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, tendo 

como base os eixos transversais. 

 

A interdisciplinaridade nas aulas do CIEF tem como referência, além dos temas 

transversais ao currículo, as diversas bases de formação oferecidas pelas modalidades esportivas 

e suas peculiaridades e motivações, comparando-as e utilizando Jogos de diversas naturezas para 

integrar e relacionar as aulas de educação física aos demais componentes curriculares da 

educação básica.  

 

Devido à natureza específica do CIEF como escola pública voltada para a educação física 

escolar, uma proposta deve ser estudada coletivamente para trabalhar a interdisciplinaridade. 

 

Para superar o atual quadro de um currículo fragmentado e “estilo coleção”, será 

necessário romper com estratégias pedagógicas isoladas, individualizadas e centradas no 

ensino. Devem ser diversificadas, integradas e contextualizadas desde o planejamento, a 

execução e avaliação, retornando ao processo de reflexão sobre a própria vivência do Currículo.  

 

Este PPP pretende apresentar uma proposta de organização curricular a partir da 

elaboração de Unidades Didáticas que se articulem de forma interdisciplinar ao Currículo em 

Movimento, com definição das possíveis progressões na aprendizagem em cada nível ou fase da 

educação Básica. 
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As aulas são ministradas e contextualizadas com explanações teóricas a respeito das 

atividades que estão sendo desenvolvidas. Os professores podem apresentar o embasamento 

teórico aos educandos e usando exemplos, propiciar discussões e comparações com as situações 

do cotidiano. Às vezes, mesmo na Educação Física, as aulas teóricas podem ser de grande 

importância e interesse. 

 

A Educação Física nos anos finais trata pedagogicamente de saberes relativos a 

movimentos corporais produzidos com intencionalidade em diversos contextos sociais e históricos, 

constituindo campo da Cultura Corporal. 

 

Como campo de conhecimento pedagógico ligado à cultura corporal, a Educação Física 

contribui para formação integral do estudante nas dimensões afetiva, cognitiva, social e motora. 

 

As práticas que constituem a cultura corporal podem ser compreendidas como o conjunto 

de danças, esportes, ginásticas, jogos, lutas, atividades rítmico-expressivas e outras intimamente 

ligadas a práticas sociais, construídas e reconstruídas no transcorrer da história humana. Tais 

práticas expressam formas e representações simbólicas de realidades vivenciadas pelo homem 

com sentido lúdico, artístico, agnóstico e estético entre outros (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

 

Diante dessa condição multifacetada da Educação Física, propostas curriculares ora 

apresentadas visam estimular o professor em sua prática pedagógica, seu desenvolvimento de 

aulas atraentes, contextualizadas que provoquem nossos estudantes para a reflexão e a 

experiência acerca das variadas práticas corporais. 
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10.1  Ensino Fundamental - 6º ano 
 

OBJETIVOS: 

 

 Compreender o corpo como instrumento de expressão e sensibilidade, a partir de diversas 

formas de movimento e linguagens. 

 Participar de atividades recreativas que possibilitem combinação de habilidades motoras 

básicas e introdução de habilidades motoras específicas. 

 Conhecer e participar de jogos, lutas, ginásticas e atividades rítmico-expressivas de forma 

orientada, recreativa e competitiva. 

 Conhecer e participar de jogos, lutas, ginásticas e atividades rítmico-expressivas e suas 

relações com o desenvolvimento de capacidades físicas e elementos psicomotores. 

 Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações através de atividades rítmicas, expressivas e esportivas; 

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

 Resgatar brincadeiras e jogos, vivenciando-os para ampliação de oportunidades lúdicas. 

 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação de todos em 

atividades propostas. 

 Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 

 Compreender o processo histórico-social relacionado a brincadeiras, jogos, lutas, atividades 

rítmico-expressivas e ginásticas. 

 Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, recreativas ou cooperativas 

desvinculadas do resultado. 

 Valorizar o outro como agente formador, e parte integrante do processo de aprendizagem. 

 Compreender de forma saudável a disputa como elemento inerente à competição e não 

como atitude de rivalidade frente aos demais. 

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

 Identificar a postura corporal adequada, evitando situações prejudiciais em ações do 

cotidiano. 

 Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre musculaturas diretamente 

relacionadas ao equilíbrio corporal. 

 Vivenciar danças folclóricas e regionais, compreendendo seus contextos de manifestação. 

 Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura afro-brasileira e indígena por meio 

de sua expressividade corporal. 

 Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo seu contexto 

cultural. 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando qualquer espécie 

de discriminação e preconceito, reforçando conceitos de cidadania. 

 Perceber, respeitar e valorizar as diferenças individuais, aproveitando situações de conflito 

como momentos de aprendizagem e de valorização do diálogo. 

 Conhecer conceitos necessários para a  prática de atividade física que proporcionem 

benefícios à saúde. 

 Compreender a diversidade de padrões e de saúde, beleza e estética corporal, analisando 
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criticamente padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

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

e sustentável. 

 

CONTEÚDO 

 

 Habilidade de estabilidade axial: Inclinar-se em diferentes direções, alongar-se, movimentar 

 O tronco, a cintura pélvica e escapular em rotação e circundação, girar. 

 Posturas estáticas e dinâmicas: Praticar a autocorreção postural no caminhar, sentar, 

carregar, equilibrar-se em deslocamento. 

 Jogos cooperativos, jogos populares, de estafeta, adaptados, jogos pré-desportivos, 

iniciação aos esportes e lutas, atividades circenses, brincadeiras, jogos e brinquedos 

cantados e exercícios ginásticos: força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, 

flexibilidade, lateralidade, percepção espaço-temporal, percepção viso-motora (óculo-pedal 

e óculo-manual) 

 Regras de inclusão e participação em atividades. Regras de inibição à violência. 

 Origem e evolução das ginásticas e atividades circenses, dos Jogos cooperativos, jogos 

populares, esportes e lutas. 

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

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

 Autocorreção postural no caminhar, sentar, deitar, levantar carregar, equilibrar-se em 

deslocamento, desvios posturais (lordose, cifose, escoliose), etc. 

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

 Street Dance, Funk, Danças Circulares, Break, etc. 

 Repouso, Ritmo, Intensidade, Frequência, Repetição Intervalos, etc. 

 Diversidade de biotipos, padrões de estéticos impostos socialmente, marketing e consumo, 

anorexia, bulimia, vigorexia, alcoorexia. 

 Conhecimento do próprio corpo. Asseio Corporal. Uso adequado de vestuário. Cuidados 

na manipulação e higienização de alimentos. Noções de alimentação equilibrada e 

hidratação. 

 

 

10.2 Ensino Fundamental - 7º ano 
 

OBJETIVOS 

 

 Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de habilidades motoras 

básicas e a introdução de habilidades motoras específicas. 

 Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas 

de forma orientada, recreativa e competitiva. 

 Colaborar na organização de campeonatos, gincanas e outros eventos em âmbito escolar. 

 Reconhecer jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas e suas 

relações com o desenvolvimento de capacidades físicas e elementos psicomotores. 
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 Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo autoconhecimento, reconhecendo 

suas capacidades e limitações através de atividades rítmico-expressivas e esportivas. 

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

 Criar, recriar   e   resgatar   brincadeiras   e   jogos   vivenciando-os   para   ampliação   de 

oportunidades lúdicas. 

 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação de todos nas 

atividades propostas. 

 Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 

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

esportes, atividades rítmico-expressivas e ginásticas. 

 Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, recreativas ou cooperativas 

desvinculadas de resultado. 

 Vivenciar os variados papéis que podem ser assumidos no contexto esportivo (goleiro, 

defesa, atacante, técnico, torcedor, árbitro). 

 Valorizar o outro como agente formador e parte integrante do processo de aprendizagem. 

 Compreender de forma saudável a disputa como elemento inerente à competição e não 

como atitude de rivalidade frente aos demais. 

 Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre musculaturas diretamente 

relacionadas ao equilíbrio corporal. 

 Conhecer e vivenciar as práticas de manifestações corporais radicais, alternativas ou não 

convencionais associadas a um estilo de vida ativo e sustentável. 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, reforçando conceitos de 

cidadania. 

 Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais, aproveitando situações de conflito 

como momentos de aprendizagem e valorização do diálogo. 

 Reconhecer e valorizar diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, 

analisando criticamente padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o 

preconceito. 

 Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas corporais que possibilitem novas 

aprendizagens de movimentos e expressões. 

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

e sustentável. 

 Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade física que proporcionem 

benefícios à saúde. 

 Conhecer funções orgânicas relacionadas com a atividade. 

 

CONTEÚDO 

 

 Habilidades locomotoras: caminhar e correr coordenando membros superiores e inferiores; 

saltar obstáculos verticais e horizontais; deslocar-se lateralmente. Posturas estáticas e 

dinâmicas: praticar a autocorreção postural ao caminhar, sentar, carregar, equilibrar-se em 

deslocamento. 

 Habilidade manipulativas propulsivas: arremessar em deslocamento, coordenando os 
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membros inferiores e superiores, chutar em deslocamento anteroposterior e lateral, 

arremessar para tingir alvo em deslocamento, receber e rebater arremessos em diferentes 

distâncias, quicar em deslocamento. 

 Habilidade de estabilidade axial: inclinar-se em diferentes direções, alongar-se, movimentar 

o tronco, a cintura pélvica e escapular em rotação e circundução, girar. 

 Jogos cooperativos, jogos populares, de estafeta, adaptados, jogos pré-desportivos, 

iniciação em esportes e lutas, atividades circenses, brincadeiras, jogos e brinquedos 

cantados e exercícios ginásticos. 

 Sistemas básicos de disputa. Organização de equipes e competições. Elaboração de 

regulamentos simples e Arbitragem. 

 Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, percepção 

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

 Regras de inclusão e participação nas atividades. Regras de inibição à violência. 

 Origem e evolução das ginásticas e atividades circenses, dos  Jogos  cooperativos,  jogos 

populares, esportes e lutas. 

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

 Cooperação, integração, mediação não violenta de conflitos, 

 Exercício do diálogo 

 Yoga, pilates, slackline, etc. 

 Conhecimento do próprio corpo. Asseio corporal. Uso adequado de vestuário. Cuidados na 

manipulação e higienização de alimentos. Noções de grupos alimentares. Pirâmide 

alimentar 

 Repouso, Ritmo, Intensidade, Frequência, Repetição, Intervalos, etc. 

 Funções de aparelhos e sistemas orgânicos. 

 

 

10.3 Ensino Fundamental - 8º ano 
 

OBJETIVOS 

 

 Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas utilizadas em diversas 

modalidades esportivas, ginásticas e atividades rítmico-expressivas. 

 Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, relacionando-as com normas 

de convívio social. 

 Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas a jogos, lutas, esportes, ginásticas 

e atividades rítmico-expressivas. 

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

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

esportes, atividades rítmico-expressivas e ginásticas. 

 Vivenciar danças folclóricas e regionais compreendendo seu contexto sociocultural. 

 Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e jogos da cultura afro-brasileira e indígena por meio 

de sua expressividade corporal. 

 Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo seu contexto 
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cultural. 

 Identificar e analisar a postura corporal adequada, evitando situações prejudiciais nas ações 

do cotidiano. 

 Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre musculaturas diretamente 

relacionados ao equilíbrio corporal. 

 Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de atividade física que 

proporcionem benefícios à saúde. 

 Compreender a diversidade d e padrões d e saúde, beleza e estética corporal, analisando 

criticamente padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

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

 Conhecer, interagir e experimentar diferentes práticas corporais que possibilitem novas 

aprendizagens de movimentos e expressões. 

 Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos. 

 Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo (goleiro, defesa, atacante, 

técnico, torcedor, árbitro). 

 Relacionar os jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas com o 

desenvolvimento das capacidades físicas e elementos psicomotores. 

 Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o autoconhecimento, reconhecendo 

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

 Compreender a disputa como um elemento da competição e não como uma atitude de 

rivalidade frente aos demais, reconhecendo o desempenho do outro como base para a 

própria evolução. 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando qualquer espécie 

de discriminação e preconceito, reforçando os conceitos de cidadania. 

 Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, recreativas ou cooperativas 

desvinculadas do resultado. 

 Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais, aproveitando situações de conflito 

como momentos de aprendizagem e valorização do diálogo. 

 Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e danças vivenciando-os para 

ampliação de oportunidades motoras. 

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

 Conhecer e vivenciar práticas de manifestações corporais radicais alternativas ou  não 

convencionais associadas a um estilo de vida ativo e sustentável. 

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

 Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática de atividade física que 

proporcione benefícios à saúde. 

 Compreender a diversidade de padrões d e saúde, beleza e estética corporal, analisando 

criticamente padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

 Estabelecer a relação entre funções orgânicas e a atividade física. 

 

CONTEÚDO 

 Regras de inclusão e participação nas atividades 

 Jogos adaptados, jogos pré-desportivos, iniciação a esportes e lutas, atividades circenses, 
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ginásticas e danças. 

 Sistemas de disputa, organização de equipes e competições e elaboração de regulamentos 

de Arbitragem. 

 Origem e evolução das ginásticas e atividades circenses, de jogos cooperativos, jogos 

populares, esportes e lutas. 

 Street dance, funk, danças circulares, break, etc. 

 Autocorreção postural no caminhar, sentar, carregar, deitar, levantar, centro de equilíbrio, 

equilibrar-se em deslocamento, desvios posturais, etc. 

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

planos anatômicos. 

 Repouso, ritmo, intensidade, frequência, repetição, intervalos, etc. 

 Diversidade de biotipos, padrões de estética imposta socialmente, marketing e consumo, 

anorexia, bulimia, vigorexia, alcoorexia, cooperação, integração, mediação não violenta de 

conflitos, exercício do diálogo 

 Yoga, pilates, etc. 

 Força, velocidade, agilidade, resistências, equilíbrio, flexibilidade, lateralidade, percepção 

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

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

 Gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, ética, inclusão, respeito 

mútuo, cooperação, solidariedade, participação social, princípios democráticos. 

 Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças 

 Skate, slackline, le parkour, escalada, alpinismo, rapel, arvorismo, circuitos e trilhas, etc. 

 Asseio corporal. Uso adequado de vestuário. Cuidados na manipulação e higienização 

de alimentos. Noções de grupos alimentares, pirâmide alimentar. Queima de calorias, 

hidratação, eliminação e reposição de nutrientes, gasto Energético. 

 Funções de aparelhos e sistemas orgânicos. 

 

 

10.4  Ensino Fundamental - 9º ano 
 

 

OBJETIVOS 

 

 Conhecer e vivenciar técnicas e ou táticas relativas a jogos, lutas, e esportes, ginásticas 

e atividades rítmico-expressivas. 

 Participar da organização de campeonatos, gincanas e outros eventos no âmbito escolar. 

 Compreender os processos  histórico-sociais  relacionados  a  brincadeiras,  jogos,  lutas, 

esportes, atividades rítmico-expressivas e ginásticas. 

 Vivenciar variados papéis  assumidos  no  contexto  esportivo  (goleiro,  defesa,  atacante, 

técnico, torcedor, árbitro). 

 Aplicar e aperfeiçoar diversas habilidades inerentes a jogos, esportes, lutas, ginásticas 

e atividades rítmico-expressivas. 

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

 Conhecer  e  identificar  conceitos  necessários  para  a  prática  de  atividade  física  que 

proporcione benefícios à saúde. 

 Conhecer conceitos básicos de primeiros socorros. 

 Vivenciar e valorizar a consciência Corporal, permitindo o autoconhecimento, reconhecendo 

capacidades e limitações através de atividades rítmicas, expressivas e esportivas. 

Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando 

criticamente padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito. 

 Criar,  recriar  e  resgatar  brincadeiras,  jogos,  esportes  e  danças,  vivenciando-as  para 

ampliação de oportunidades motoras. 

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

 Conhecer e  vivenciar  práticas  de  manifestações  corporais  radicais,  alternativas  ou  não 

convencionais associadas a um estilo de vida ativo e sustentável. 

 Estabelecer relação entre funções orgânicas e atividade física, sendo capaz de elaborar 

um programa básico de condicionamento físico. 

 Compreender criticamente condições de trabalho ligadas ao mundo profissional relativo às 

atividades físicas. 

 

CONTEÚDO 

 

 Jogos adaptados, jogos pré-desportivos, iniciação em esportes e lutas, atividades circenses, 

ginásticas e danças. 

 Sistemas de disputa. Organização de equipes e competições. Elaboração de 

regulamentos. 

 Arbitragem. 

 Origem  e  evolução  de  ginásticas  e  atividades  circenses,  de  jogos  cooperativos,  

jogos populares, esportes e lutas. 

 Força, velocidade,  agilidade,  resistência,  equilíbrio,  flexibilidade,  lateralidade,  percepção 

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

 Gênero, etnias, orientações sexuais, classes sociais, biotipos, ética, inclusão, respeito 

mútuo, cooperação, solidariedade, participação social, princípios democráticos. 

 Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e danças. 

 Funções de aparelhos e sistemas orgânicos. 

 Profissionalismo no esporte (atletas, árbitros, dirigentes, mídias, médicos, fisioterapeutas, 

psicólogos, nutricionistas, etc.). 

 

10.5 Ensino Médio 
 

Com as questões que permeiam o Ensino Médio no Brasil e no DF, como os altos 

índices de reprovação e evasão escolar, torna-se fundamental uma mudança estrutural nessa 

etapa. Nesse sentido, justifica-se a necessidade de uma reorganização pedagógica e curricular nas 

escolas. 
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A SEDF apresenta atualmente duas formas de organização do Ensino Médio: a seriada, 

em regime anual, e a organização escolar em semestres, com dois blocos de componentes 

curriculares, em regime anual. 

 

Essa organização vem ao encontro de uma reformulação espaço-temporal do trabalho 

pedagógico e do currículo com vistas a funcionalidade e ao aproveitamento do tempo e do espaço 

da escola, o que melhora as condições de trabalho do professor e de aprendizagem dos estudantes 

e centrada no processo de aprendizagem, possibilita uma reconfiguração das relações com o 

conhecimento e das relações inter e intrapessoais, na medida em que amplia os horizontes 

interacionais entre estudantes e estudantes, professores e estudantes, gestores e estudantes, 

gestores e professores, escola e comunidade. 

 

No CIEF, o ensino médio está organizado com aulas curriculares (na grade curricular) e 

segue a carga horária prevista pela SEDF, sendo duas aulas semanais. Os objetivos e conteúdo 

são trabalhados dentro das diversas modalidades esportivas que servem de meio para as 

aprendizagens e formação integral dos estudantes. 

 

A Educação Física integra o conjunto de componentes curriculares da área do 

Conhecimento das Linguagens. Essa área visa principalmente sistematizar aprendizagens ligadas 

a pesquisa, seleção de informações, analise, síntese, argumentação, negociação de significados, 

apreciação estética e cooperação, de forma que o estudante possa participar da sociedade 

contemporânea altamente informatizada. 

 

10.6 Ensino Médio - 1º ANO 
 

I – Multiletramentos, Criatividade e Movimento. 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer práticas sociais e culturais 

marcadas por diversas linguagens, mídias e tecnologias que constroem a dinâmica da 

contemporaneidade. Nesse sentido, e preciso considerar o papel que os gêneros textuais escritos, 

orais, visuais e multimodais desempenham nas esferas da vida cotidiana e dos contextos de uso 

artístico, musical, literário, jornalístico, publicitário, institucional, esportivo e de entretenimento.  

 

Além disso, os conteúdos desta dimensão devem submeter-se a convicção de que o 

movimento não se restringe ao corpo físico, mas que se expande para a relação entre ele, a 

natureza e a cultura, de modo dialético e recursivo, em articulação com as condições humanas de 

criatividade, inventividade e capacidade de gerar o novo. 

 

 Modalidades esportivas: futebol, voleibol, basquetebol e handebol. 

 Cultura corporal: o movimento como construção históricosocial. 

 Funcionamento do organismo humano:  capacidades  fisiológicas,  motoras,  psíquicas  e 

afetivas. 

 Conceito de Arte. 



 78 

 Linguagens artísticas: visual, teatral, musical e dança. 

 Elementos formais e morfológicos da linguagem teatral: ator, público, texto ou contexto, 

voz, corpo, espaço, movimento, ação, expressão corporal, dramática, improviso. 

 Práticas circenses. 

 Aparelho fonador, emprego da voz humana e do corpo no processo de produção musical. 

 Expressão corporal no contexto das manifestações populares. 

 Jogos dramáticos, ações e improvisações teatrais. 

 Estudo dos elementos do movimento: criatividade, energia, velocidade, desenho. 

 Corpo, espaço, movimento, ação dramática, ritmo. 

 Elementos da anatomia e da fisiologia aplicados à dança. 

 Jogos corporais coreográficos – iniciação a coreografia.  

 

II - Multiletramentos, Apreciação Estética e Ética. 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer as práticas sociais, de cunho 

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e na 

contemporaneidade.  

 

O trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências artísticas construídas e 

vivenciadas por meio das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, apreciação, 

presença corporal e prazer estético, concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua 

contra os aspectos restritivos da normalização moral.  

 

 Cooperação como pratica social: jogos de integração. 

 Esporte e sexualidade. 

 Nutrição esportiva. 

 Manifestações populares brasileiras: folguedos, congadas, folia de reis, carnaval, 

pastorinhas, bumba-meu-boi, festa do divino, cavalhada, quadrilha e brincantes. 

 Origem da dança no contexto histórico do Brasil e do mundo. 

 Produções e manifestações da dança no Distrito Federal e no entorno. 

 História Geral da Dança: manifestações da dança na pré-história, no Egito, na Grécia (dança 

dionisíaca) e em Roma. 

 

III - Multiletramentos, Ciência, Reflexão e Análise Reflexiva: 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer a reflexão em torno do papel 

que as diversas linguagens exercem quando realizamos práticas sociais de natureza textual, 

discursiva, artística e desportiva. Nesse sentido, o trabalho pedagógico deve propiciar ao 

estudante experiências de reflexão sobre a construção de sentidos nos textos por meio de reflexão 

sobre o caráter heterogêneo das línguas. 

 

Além disso, os conteúdos desta dimensão devem contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade do estudante em realizar avaliação reflexiva de si mesmo, do outro e do mundo. 
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 Noções de primeiros socorros. 

 Benefícios da prática de atividade física. 

 Importância da atividade física para a saúde. 

 Problematização de regras de jogos (instrumento de criação e de transformação). 

 

10.7 Ensino Médio - 2º ANO 
 

I - Multiletramentos, Criatividade e Movimento. 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer práticas sociais e culturais 

marcadas por diversas linguagens, mídias e tecnologias que constroem a dinâmica da 

contemporaneidade.  

 

Nesse sentido, e preciso considerar o papel que os gêneros textuais escritos, orais, visuais 

e multimodais desempenham nas esferas da vida cotidiana e dos contextos de uso artístico, 

musical, literário, jornalístico, publicitário, institucional, esportivo e de entretenimento.  

 

Além disso, os conteúdos desta dimensão devem submeter-se a convicção de que o 

movimento não se restringe ao corpo físico, mas que se expande para a relação entre ele, a 

natureza e a cultura, de modo dialético e recursivo, em articulação com as condições humanas de 

criatividade, inventividade e capacidade de gerar o novo. 

 

 Caminhadas e corridas: trabalho aeróbio e anaeróbio. 

 Jogos Cooperativos. 

 Aspectos fisiológicos, pedagógicos e socioculturais da capoeira. 

 Cultura afro-brasileira e esporte. 

 Avaliação física. 

 Cooperação como pratica social: jogos de integração. 

 Concepção de mundo solidário. 

 Cultura corporal: o movimento como construção historicosocial. 

 Brinquedos e brincadeiras da cultura afro-brasileira e seu contexto. 

 Jogos corporais coreográficos. 

 Busca pelo movimento individual 

 

II - Multiletramentos, Apreciação Estética e Ética 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer as práticas sociais, de cunho 

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e na 

contemporaneidade.  

 

O trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências artísticas construídas e 

vivenciadas por meio das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, apreciação, 
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presença corporal e prazer estético, concebendo-se que o estético emerge da pluralidade e atua 

contra os aspectos restritivos da normalização moral.  

 

Além disso, e necessário que os conteúdos desta dimensão recuperem as representações 

artísticas canônicas universais, as contribuições de origem africana e indígena, mas que também 

favoreçam a fruição estética de manifestações culturais populares e daquelas próprias de contextos 

locais. 

 

 Avaliação física: testes, protocolos e softwares utilizados. 

 Capoeira na formação da identidade e cultura nacional (racismo, preconceito, inclusão e 

discriminação). 

 Atividades aeróbias e anaeróbias. 

 História da Dança: Idade Media (danças macabras), Bale de corte, Dança Clássica, (Luís 

XVI, Jean-Georges Noverre), Romantismo, Bales Russos (Diaghilev, Nijinsky). 

 História da dança no Brasil: período colonial, desenvolvimento e escolas de bale, dança 

moderna, danças populares. 

 História da Dança na América, na África e no Oriente.  

 

 

III - Multiletramentos, Ciência, Reflexão 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer a reflexão em torno do papel 

que as diversas linguagens exercem quando realizamos práticas sociais de natureza textual, 

discursiva, artística e desportiva.  

 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências de 

reflexão sobre a construção de sentidos nos textos por meio de reflexão sobre o caráter heterogêneo 

das línguas. 

 

Além disso, os conteúdos desta dimensão devem contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade do estudante em refletir sobre si mesmo, do outro e do mundo. 

 

 Promoção e preservação da saúde. 

 Qualidade de vida. 

 Esporte e a sexualidade. 

 Esporte e economia. 

 

10.8 Ensino Médio - 3º ANO 
 

I- Multiletramentos, Criatividade e Movimento. 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer práticas sociais e culturais 

marcadas por diversas linguagens, mídias e tecnologias que constroem a dinâmica da 
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contemporaneidade.  

 

Nesse sentido, e preciso considerar o papel que os gêneros textuais escritos, orais, visuais 

e multimodais desempenham nas esferas da vida cotidiana e dos contextos de uso artístico, 

musical, literário, jornalístico, publicitário, institucional, esportivo e de entretenimento.  

 

Além disso, os conteúdos desta dimensão devem submeter-se a convicção de que o 

movimento não se restringe ao corpo físico, mas que se expande para a relação entre ele, a 

natureza e a cultura, de modo dialético e recursivo, em articulação com as condições humanas de 

criatividade, inventividade e capacidade de gerar o novo. 

 

 Ginástica de academia. 

 Jogos e os sistemas táticos das modalidades esportivas. 

 Esportes radicais e natureza. 

 Danças folclóricas e planejamento de eventos esportivos. 

 Estratégias de equipe, regras combinadas, integração pelas práticas, solução de problemas. 

 Os jogos de salão no auxílio da cognição, raciocínio logico e solução de problemas. 

 Esporte e Arte. 

 Cooperação como pratica social: jogos de integração. 

 Educação Física para pessoas com necessidades especiais. 

 Esportes adaptados. Brinquedos e brincadeiras da cultura juvenil. 

 Brinquedos  e  brincadeiras  da  cultura  indígena.  Espaço  bidimensional,  tridimensional  

e noções de perspectiva. 

 Elementos básicos do movimento expressivo vocal. 

 Ações corporais: movimento, espaço, tempo, peso, fluência. 

 Jogos dramáticos e a expressão corporal. 

 Jogos corporais coreográficos. 

 Improvisação. 

 Técnicas de dança contemporânea. 

 

II- Multiletramentos, Apreciação Estética e Ética 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer as práticas sociais, de cunho 

notadamente artístico e estético, desempenhadas pela humanidade ao longo dos tempos e na 

contemporaneidade.  

 

Assim, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências artísticas 

construídas e vivenciadas por meio das atividades de linguagem, leitura, interpretação, simbologia, 

apreciação, presença corporal e prazer estético, concebendo-se que o estético emerge da 

pluralidade e atua contra os aspectos restritivos da normalização moral.  

 

Além disso, e necessário que os conteúdos desta dimensão recuperem as representações 

artísticas canônicas universais, as contribuições de origem africana e indígena, mas que também 
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favoreçam a fruição estética de manifestações culturais populares e daquelas próprias de contextos 

locais. 

 

 Saúde, padrão de beleza e discursos midiáticos. 

 Esportes radicais e a natureza. 

 Danças folclóricas. 

 Planejamento de eventos esportivos. 

 Lutas: história e concepções. 

 Jogos e sistemas táticos de modalidades esportivas. História da dança: dança moderna 

(Martha Graham, Isadora Duncan), escola germânica (Rudolph Van Laban) dança 

contemporânea (Maurice Bejart). 

 História da dança no Brasil. 

 Dança contemporânea no Brasil: características e escolas, Ivaldo Bertazzo. 

 Dança, cinema e musicais: sapateado, jazz, street dance. 

 Indústria cultural, cultura de massa e dança. 

 

III- Multiletramentos, Ciência, Reflexão e Análise Reflexiva: 

 

Os conteúdos trabalhados nesta dimensão devem favorecer a reflexão em torno do papel 

que as diversas linguagens exercem quando realizamos práticas sociais de natureza textual, 

discursiva, artística e desportiva.  

 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico deve propiciar ao estudante experiências de 

reflexão sobre a construção de sentidos nos textos por meio de reflexão sobre o caráter heterogêneo 

das línguas. 

 

Além disso, os conteúdos desta dimensão devem contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade do estudante em realizar avaliação reflexiva de si mesmo, do outro e do mundo. 

 

 Educação Física e mundo do trabalho. 

 Educação Física e lazer. 

 Interpretação  e  expressão  critica  relativa  a  atividade  física  por  meio  de  jogos,  dança, 

esporte, ginasticas e lutas. 

 

O Planejamento do Ensino proposto a cada ano pelos professores é baseado nos 

conteúdos e objetivos acima apresentados e organizados em Unidades Didáticas para o 

trabalho pedagógico interdisciplinar.  

 

Cada Professor elabora e discute junto ao coletivo as melhores estratégias e a forma do 

atendimento nos espaços e tempos pedagógicos do CIEF. 

 

Os Conteúdos devem ser trabalhados de forma continua e crescente, criando-se situações 

didáticas que favoreçam a compreensão e o conhecimento de acordo com as necessidades e 
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dificuldades de cada estudante; avanço contínuo, retrabalhados em forma de espiral. 

 

No conjunto de estratégias de ensino e de avaliação da aprendizagem, encontram-se 

diversificados elementos de modalidades esportivas. Cada professor, diante as expectativas e 

escolha dos alunos, trabalham os aspectos curriculares por meio dos elementos do desporto, 

respeitando a formação integral dos estudantes e a abordagem curricular para cada nível de 

ensino (do ensino médio às séries iniciais do ensino fundamental). 

 

O cronograma de trabalho é definido coletivamente, a partir de distribuição e organização 

interna dos professores, que propõem um trabalho articulado entre as modalidades esportivas e 

o currículo da educação física escolar.  

 

Ressalta-se a importância da articulação entre a proposta do CIEF com as propostas 

pedagógicas das demais escolas envolvidas. Nessa perspectiva, as modalidades são um meio 

para que os objetivos do CURRÍCULO EM MOVIMENTO sejam atingidos durante o ano letivo. 

 

A organização curricular se estrutura por Unidades Didáticas, e segundo objetivos e 

conteúdos culturais, as ações pedagógicas são articuladas aos Eixos Transversais do Currículo em 

Movimento. 

 

O aspecto interdisciplinar do Currículo em Movimento exige que a educação física e as 

outras disciplinas se articulem cada vez mais, desde o momento do planejamento até o 

desenvolvimento das aulas, e nesse aspecto o CIEF vem trabalhando com várias estratégias, 

dentre elas as comparações e jogos que utilizam conceitos de outras disciplinas como a 

matemática, a física, o português dentre outras. 

 

No entanto, enquanto ação pedagógica sistemática, o espaço das coordenações 

pedagógicas é que fortalece a prática interdisciplinar, de tal forma que os conteúdos transversais 

sejam percebidos na educação física tanto quanto nos demais componentes curriculares. Por sua 

natureza específica, a Educação Física poderá se integrar ao currículo mediante sua capacidade 

socializadora e motivadora. Com relação ao modelo pedagógico atualmente em curso, 

necessário de faz realizar ajustes para garantir efetivamente os encontros entre todos os 

professores e assim, facilitar o diálogo interdisciplinar entre o CIEF e as demais escolas atendidas. 

 

As aulas são espaços de formação humana, acadêmica e profissional em que se 

desenvolvem processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar e que pressupõe uma relação 

fundamental, a relação professor e alunos mediados pelo conhecimento. A aula concretiza os 

objetivos e intencionalidades dos projetos político-pedagógicos das escolas. 
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O trabalho com projetos especiais consiste no oferecimento de aulas em diversas 

modalidades desportivas, lutas, ginásticas, práticas corporais relacionadas à saúde e à qualidade 

de vida. São atendidos, preferencialmente, os alunos do CEMEB em turno contrário ao das aulas; 

os alunos da rede pública de ensino em geral; os servidores da rede pública de ensino e a 

comunidade escolar. 

 

Um aspecto fundamental da proposta curricular é a relação da teoria com a prática, em que 

saberes (teoria) e a prática (ação) se entrelaçam. As explanações a respeito das atividades que 

são desenvolvidas trazem o embasamento teórico previsto nas unidades didáticas curriculares 

/ educação física escolar e os professores, mediante utilização de exemplos e comparações 

com as situações do cotidiano dos estudantes, contextualizam os conteúdos e atribuem significado 

às aprendizagens. 

 

A contextualização dos conhecimentos parte do diálogo permanente entre professores 

e estudantes, com o reconhecimento dos saberes e práticas de cada um e da vivência e 

experiência pedagógica. Todos ensinam e todos aprendem, considerando o respeito aos eixos 

transversais do Currículo em Movimento. 

 

O enfoque do eixo da Educação para o debate das contextualizações dos temas durante as 

aulas, nos debates entre os estudantes, nos exemplos do dia a dia, na convivência entre os 
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estudantes de turmas diferentes e de idades diferentes e nas atividades temáticas. 

 

No eixo estruturante do Currículo em Movimento, a Educação para os Direitos humanos, 

durante as aulas, os professores criam situações nas quais se possam debater com os estudantes 

as questões relacionadas aos Direitos Humanos, e aprofundam o conhecimento sobre o assunto 

e sua inserção na vida cotidiana, na e além da escola. 

 

Quanto ao eixo Educação para a Sustentabilidade, a abordagem do uso consciente do 

espaço físico privilegiado do CIEF, com sua natureza abundante e áreas sombreadas por 

inúmeras árvores frutíferas (abacateiros, mangueiras, amoreiras, jaqueiras e outras), pode se 

transformar o conhecimento em vivência, e dar significado ao aprender a conviver de todos os 

estudantes, de todas as séries e níveis de ensino. As campanhas temáticas, filmes, debates, 

palestras, jogos e festivais também são estratégias para abordar os temas transversais. 
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11. PLANO DE AÇÃO 

 

Autores: 
 

Paulo Gil Borges de Barros 

Luís Carlos Ferreira da Silva 

Jardel da Silva Câmara 

Alexandra Fernandes de Lima Gadelha 

 

11.1 Dimensões da Gestão 
 

11.1.1 Dimensão: Administrativa 
 

Objetivos:  

 

 Articular ações pedagógicas para a consolidação da Política Pública do Governo do 

Distrito Federal voltada à Educação e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Proporcionar melhores condições de trabalho a todos os funcionários da escola; 

 Manter a documentação da escola e Diários de Classe atualizados. 

 

 Metas: 
 

 Acompanhamento e orientação das atividades realizadas pelos terceirizados; 

 Manutenção e conservação dos espaços da escola; 

 Manter a circulação dos documentos, diários de Classe, processos e declarações, bem 

como o arquivamento e o atendimento ao público; 

 Promover estudos visando o entendimento das ações pedagógicas propostas, 

garantindo que as práticas educacionais se alinhem ao (PPP-CIEF); 

 Promover durante o biênio 2018/2019: encontros semestrais com participação, de no 

mínimo 50%, de representantes de todos os segmentos da comunidade escolar e 

encontros bimestrais com os docentes para discussão e estruturação do (PPP-CIEF); 

 Assegurar, a participação dos membros da equipe gestora nos Fóruns de Gestores das 

Escolas promovidos pela Gerência de educação Básica – GRE/ PP. 

 
Ações: 
 

 Acompanhamento e orientação dos funcionários terceirizados; 
 Manutenção e reparos das dependências da escola, bem como reposição de material 

didático, paradidático, de consumo e administrativo; 
 Acompanhamento dos despachos e diários de classe; 
 Planejamento e execução da escrituração escolar; 
 Atendimento a tempo dos estudantes e familiares; 
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 Articulação com os profissionais da equipe gestora; 
 Planejamento das reuniões, fóruns e assembleias. 

 
Avaliação das ações: 

 
 Processual, através da devolutiva do trabalho realizado; 
 Observação e acompanhamento dos espaços da escola; 
 Otimização da devolutiva dos processos. Diários atualizados e acompanhamento 

sistemático das ações. 
 

 
Responsáveis: Direção, Chefe de secretaria e Supervisão (administrativa). 

 

Cronograma: Durante o período/ano letivo.  

 

11.1.2 Dimensões da Gestão: Pedagógica e Participativa. 
 

Objetivos:  

 

 Elaborar e implantar democraticamente o PPP do CIEF, monitorando e avaliando 

periodicamente a efetividade da observância das metas, resultados evidenciados, a 

cada período letivo; 

 Oportunizar a todos o ensino de qualidade, garantindo a valorização das 

potencialidades; 

 Promover encontros com a comunidade e conselho escolar bimestralmente ou quando 

necessário extraordinariamente; 

 Manter a comunicação com a comunidade e conselho escolar facilitada, por 
intermédio de bilhetes e e-mails; 

 Garantir aos alunos conhecimento sobre a importância da atividade física. 

 

  Metas: 
 

 Garantir aos alunos conhecimento sobre a importância da atividade física, 

proporcionando a oferta de diversas modalidades de acordo com o currículo do CIEF, 

trabalhando a Educação Física e suas funcionalidades; 

 Promover reuniões pedagógicas junto às escolas, aproveitando 80% dos dias letivos 

temáticos e outras oportunidades; 

 Promover reuniões periódicas com as Direções e Coordenações das Escolas 

vinculadas com participação de representantes da comunidade escolar, no âmbito 

da CRE PP; 

 Promover ao longo do ano letivo momentos de avaliação interna e externa sobre a 

ação pedagógica do CIEF, discutindo junto à comunidade escolar e demais 

instâncias da SEDF novas estratégias de ação e ajustes, se necessário. 
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Ações:  

 Participação nos projetos da rotina escolar, como pesquisas,  reuniões e  fóruns 

direcionados a atividade física. 

 

Avaliação das ações: 
 

 Participação e desempenho dos alunos nas atividades físicas; 
 

 Conjunto de ações planejadas e conduzidas a fim de promover o envolvimento e 
comprometimento dos alunos com suas atividades. 

 
Responsáveis: Equipe gestora, supervisor, a lunos e Conselho Escolar. 

 

Cronograma: Diariamente, durante todo o ano letivo de 2019. 

 
11.1.3 Dimensões da Gestão: Pedagógica 

 

Objetivos:  

 

 Perceber as dificuldades/habilidades apresentadas pela turma e/ou individual; 

 

 Propor e praticar estratégias de intervenções necessárias, pela Coordenação 

Pedagógica e Supervisão; 

 
 Fazer o encaminhamento para as equipes adequadas; 

 
 Realizar o pré Conselho de Classe com uma semana de antecedência ao término do 

bimestre, bem como o Conselho de Classe; 

 
 Promover a Coordenação Pedagógica coletiva e individual semanalmente; 

 
 Promover curso de formação continuada semestralmente ao corpo docente;  

 
 Propor a avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem, formativo e participativo de 

forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração as estratégias 

didático-pedagógicas propostas como os processos de aprendizagens dos estudantes. 

 
 Promover a participação de estudantes, pais, responsáveis e demais integrantes da 

comunidade escolar do CIEF e de suas escolas tributárias no acompanhamento e 

avaliação das atividades curriculares. 

 

Metas: 

 

 Promover eventos, voltados para disseminação do (PPP-CIEF) com participação da 
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comunidade escolar. 

 Divulgar semestralmente, por meio das diversas mídias, as ações e Projetos 

Especiais do CIEF. 

 Promover a participação de Coordenadores Pedagógicos e Professores do CIEF 

nas Coordenações Coletivas das UE vinculadas, principalmente nos dias letivos 

temáticos. 

 Promover e participar de reuniões periódicas com as Direções e Coordenações das 

Escolas vinculadas e dos Projetos Especiais CIEF, identificando e propondo ações 

articuladas, integradas ou contextualizadas. 

 Tentar atingir o aproveitamento das observações e intervenções realizadas diante 

às habilidades apresentadas pelos alunos e turmas; 

 Participação de representantes do CIEF ao longo de cada ano letivo, nas reuniões 

de pais promovidas pelas escolas vinculadas, incentivando a participação e o 

acompanhamento das ações. 

 Organizar a eleição do Conselho Escolar do CIEF, com representação de todos 

os segmentos escolares. 

 Desenvolver ao longo de cada ano uma avaliação institucional, garantindo a 

participação da comunidade escolar do CIEF e escolas vinculadas. 

 Divulgar semestralmente junto à comunidade escolar, por meio de diversas mídias, os 

resultados das avaliações do CIEF, incentivando a participação no acompanhamento do 

processo educativo.  

 

Ações:  
 
 Uma semana antes, os professores devem preencher a ficha do Pré Conselho, em 
que serão apontados o desempenho da turma, a assiduidade, os alunos destaques, a 
assiduidade, os alunos com dificuldade e demais sugestões de intervenções; 
 
 No Conselho de Classe estarão reunidos a equipe da gestão, coordenação e 
professores do turno para conversa e conselho de como a turma tem desenvolvido diante 
das atividades propostas. 
 
 Informes, cartazes, vídeos, fotografias, textos, exposições, festivais, festividades, 

Dias Temáticos, reuniões, e-mails, Facebook e outros. 

 

Avaliação das ações: 
 
 A avaliação será feita através da participação, apreciaçãoe aproveitamento da equipe 
pedagógica. 

 
 
Responsáveis: Professores, coordenadores, gestores – toda equipe pedagógica e 

convidados. 
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Cronograma: As coletivas são bimestralmente e as ações propositivas de acordo com 

a necessidade, quinzenalmente. 

 
 

11.1.4 Dimensões da Gestão: Resultados Educacionais 

 

Objetivos: 

 

 Desenvolver projetos especiais para atendimento aos demais alunos da rede pública de 

ensino e da comunidade escolar, considerando as capacidades físicas, humanas, 

materiais e administrativas do CIEF; 

 Melhorar a cada ano o índice de desempenho dos nossos alunos. 

 

Metas: 

 

 Propor 100% de ensino de Qualidade durante todo o ano letivo, valorizando as 

potencialidades de cada indivíduo. 

 

 Ações:  

 

 Respeito e valorização das diferenças individuais em todos os momentos  

 Realização das atividades diárias, teste da psicogênese, atividades físicas avaliativas; 

 Acompanhamento sistemático dos resultados da avaliação diagnóstica dos alunos; 

 Oferecer condições ao professor para realizar o trabalho diversificado e diferenciado, 

com apoio da equipe pedagógica.  

 
Avaliação das ações: 

 
 Por intermédio da avaliação formal e processual das atividade e projetos. 

 
 

Responsáveis: Direção da escola, docentes, coordenação pedagógica, 

funcionários e pais e/ou responsáveis. 

 

Cronograma: Processual e contínua, diariamente durante todo o ano letivo. 

 

11.1.5 Dimensões da Gestão: de Pessoas 

 

Objetivos: 

 

 Qualificar os profissionais de educação; 

 Promover uma coordenação coletiva e sistemática com toda equipe escolar; 

 Envolver toda comunidade escolar na efetivação das ações propostas na PP; 
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 Organizar espaços propícios para discussões pedagógicas. 

 

Metas: 

 

 Oferecer para 80% dos profissionais ou mais; 

 100% dos professores regentes; 

 Média de 70% da comunidade; 

 100% da equipe escolar. 

 

 Ações:  

 

 Cursos oferecidos pela Secretaria de Educação; 

 Incentivar a qualificação dos professores e agentes de educação e gestão educacional; 

 Garantir o tempo de coordenação pedagógica de professores, coletiva e individual; 

 Garantir a discussão, avaliação e reestruturação com a comunidade e conselho escolar; 

 Estabelecer relações interpessoais através de confraternizações coletivas de final de 

ano. 

 
 

Avaliação das ações: 
 

 Bimestralmente; 
 Nas coordenações coletivas; 
 Nas avaliações institucionais e coordenações coletivas; 
 Aos finais dos eventos. 

 
 

Responsáveis: SEEDF, EAPE, Coordenação local e Comunidade escolar, Equipe 

gestora e Coordenação, professores. 

 

Cronograma: Anual, semanalmente, bimestral e semestralmente e ao longo do ano 

letivo e dos eventos. 

 
   

11.1.6 Dimensões da Gestão: Financeira 

 

Objetivos: 

 

 Atender as principais necessidades da escola; 

 Aquisição de material pedagógico de uso coletivo para utilização em atividades físicas; 

 Proporcionar melhores condições de trabalho aos professores; 

 Ofertar aos alunos, ambiente favorável ao processo de aprendizagem; 

 Melhorar as instalações físicas e os materiais para desenvolvimento das atividades 

esportivas, incluindo aspectos de acessibilidade dos portadores de necessidades 

especiais; 
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 Eleger, dar posse do Conselho Escolar, e apresentar, com base na receita oriunda 

do PDAF e das demandas identificadas para melhoria do ambiente escolar, das 

condições de trabalho, e da atividade pedagógica, uma proposta de investimento e 

de manutenção do CIEF para cada ano letivo. 

 

Metas: 

 

 Atender 100% das demandas internas da escola; 

 

 Atender 100% das demandas dos professores e alunos; 

 Monitorar os processos administrativos para a reforma e ampliação do CIEF (reforma do 

ginásio, pista de atletismo, cobertura das quadras, construção de nova área 

administrativa, piscina olímpica e outros) nas instâncias superiores;  

 Acompanhar a execução das obras no CIEF; 

 A partir das demandas dos professores e coordenadores, analisar, aprovar e adquirir de 

acordo com os recursos disponíveis, os materiais esportivos e pedagógicos 

necessários para o desenvolvimento das atividades no CIEF; 

 Monitorar e conferir anualmente o património do CIEF, promovendo sua manutenção 

ou reposição; 

 Executar, de acordo com a Ata de Prioridades do PDAF, as aquisições e contratações 

validadas pela comunidade escolar, prestando contas a cada quadrimestre.  

 

 Ações:  

 

 Conferência do Patrimônio, memorandos, consulta aos sistemas de gestão pública para 

monitoramento dos Processos, reunião da Assembleia Escolar para apresentação e 

aprovação das Contas, Organização da Ata de Prioridades, e outros. 

 Utilização do recurso público PDAF, para as melhorias. 

 
Avaliação das ações: 

 
 Registro de todo o material adquirido e os avanços realizados na escola com tais 

investimentos; 
 Registro dos avanços realizados na escola, objetivando suprir a demanda. 

 
 

Responsáveis: Direção e Conselho Escolar. 

  

Cronograma: Durante todo o ano letivo. 

 

11.2 Ações Técnico-Pedagógicas 

 

 I – Aspectos Pedagógicos 
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 Desenvolver Projetos Especiais para atendimento aos alunos da rede pública de ensino e à 

comunidade escolar, considerando os recursos humanos e as condições físicas e materiais do 

CIEF, também observando a possibilidade de oferta de esportes paralímpicos afins, em acordo com 

o que é previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) - Lei N° 13.146, de 06 de Julho de 2015. 

 

 Propiciar aos estudantes das escolas com CEMEB acesso às modalidades esportivas e à 

prática de atividades físicas disponibilizadas pelo CIEF, compatíveis com a faixa etária e com os 

interesses e necessidades individuais e da comunidade escolar. 

 

 Dar continuidade ao Programa de Esportes Radicais e incentivar o desenvolvimento da 

prática de esportes de aventura no CIEF, conforme Base Nacional Comum e o currículo escolar. 

 

 Desenvolver no CIEF ações inerentes à Gestão de Pessoas, visando à qualificação do 

trabalho pedagógico e ao desenvolvimento de competências. 

 

 

METAS PRIORITÁRIAS 

01 
Desenvolver plano de ação visando à concretização do PPP do CIEF, consolidando a 

identidade e o ensino com qualidade.  

02 
Instituir mecanismos periódicos de avaliação e revisão das metas, a fim de promover a 

melhoria contínua das atividades desenvolvidas. 

03 

Divulgar, no início e ao longo do ano letivo, proposta de atendimento à comunidade 

escolar, informando as modalidades e atividades oferecidas, horários e vagas por turma, 

público participante, locais e materiais requeridos; 

04 
Elaborar estratégias que promovam a melhoria dos processos pedagógicos e da 

avaliação da aprendizagem, a partir da gestão dos resultados educacionais; 

05 
Apresentar no início do ano letivo de 2018 uma proposta de Projetos Especiais voltados 

ao atendimento dos alunos da rede pública de ensino e à comunidade escolar;  

06 
Divulgar, semestralmente, junto à comunidade escolar do CIEF e demais escolas públicas 

da Coordenadoria Regional de Ensino - CRE, os Projetos a serem desenvolvidos; 

07 
Viabilizar meios para a realização dos Projetos Especiais aprovados pelo Conselho 

Escolar e validados pela CRE;  

08 

Disponibilizar aos estudantes do CEMEB  as modalidades e atividades desenvolvidas no 

período letivo, para escolha de participação conforme interesses e necessidades 

individuais e da comunidade escolar; 

09 Implementar o  Programa de Esportes Radicais e de Aventura no CIEF; 

10 
Disponibilizar os recursos didáticos e as estruturas específicas para a prática das 

atividades, com exelência e otimização. 

 

II – Aspectos Administrativos 

 

 Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação interna e externa, assegurando um canal de 
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diálogo e resolução de demandas com a comunidade escolar; 

 

 Melhorar e modernizar as instalações físicas do CIEF, para adequação ao desenvolvimento 

das atividades e visando ao bem-estar da comunidade escolar; 

 

 Promover a modernização tecnológica do CIEF; 

 

 Promover a melhoria contínua do clima organizacional e das  condições de trabalho; 

 

 Promover a excelência no atendimento à comunidade escolar, da atividade docente e nos 

serviços administrativos prestados; 

 

 Implementar medidas de segurança e controle do acesso às dependências do CIEF. 

 

METAS PRIORITÁRIAS 

01 

 Viabilizar meios para garantir a eficácia da comunicação interna e externa; 

 Divulgar o cronograma de atendimento à comunidade escolar, conforme previsto no 

calendário do CIEF. 

02 
Identificar e priorizar os pontos críticos na estrutura física do CIEF, a partir das demandas 

dos professores, coordenadores e demais membros da comunidade escolar;  

03 
Buscar soluções visando garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

04 
Mapear a demanda de equipamentos de informática e multimídia no CIEF, necessários ao 

atendimento pleno à comunidade escolar; 

05 

Avaliar a percepção dos servidores e colaboradores acerca do clima  organizacional, a partir 

de indicadores, tais como: divisão de tarefas, sentido do trabalho, reconhecimento e estilo 

de gestão;  

06 

Elaborar propostas de melhorias para o desenvolvimento da atividade laboral no CIEF, a 

partir da análise do contexto institucional e diagnóstico realizado com os profissionais da 

unidade escolar – docentes, demais servidores e funcionários terceirizados; 

07 Otimizar os processos de trabalho, visando à proficiência administrativa; 

08 Identificar os pontos críticos quanto à segurança do ambiente escolar;   

09 
Desenvolver e utilizar instrumentos de avaliação para aferir o grau de satisfação social, 

como feedback do desempenho dos diversos segmentos da unidade escolar; 

10 Divulgar os resultados obtidos, a nortear ações com vistas ao aprimoramento. 

 

III – Aspectos Financeiros 

 

 Promover a eficácia e transparência por meio da utilização de mecanismos de gestão 

financeira, alinhando o planejamento de gastos com o disposto no Projeto Político Pedagógico do 

CIEF; 

 Apresentar junto ao Conselho Escolar uma proposta de investimento e de manutenção do 

CIEF em 2019, com base na receita de 2018;  
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 Mapear e gerenciar as demandas em relação aos materiais necessários ao desenvolvimento 

das atividades no CIEF.  

 

METAS PRIORITÁRIAS 

01 

Utilizar mecanismos de gestão financeira, acerca do planejamento, execução e prestação 

de contas, visando à eficácia e transparência pela verificação, validação e indicação de 

investimentos disposta nas diretrizes do PPP; 

02 
Implantar as orientações continas na Portaria 134/2012 PDAF para garantir o 

funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas no CIEF ; 

03 
Avaliar os reflexos da aplicação dos recursos na qualidade do ensino e na aprendizagem 

dos alunos; 

04 
Analisar, aprovar e adquirir os materiais esportivos, pedagógicos e demais materiais 

necessários para o desenvolvimento das atividades no CIEF; 

05 
Manter o controle do inventário dos bens patrimoniais do CIEF, promovendo a manutenção 

e reposição. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO  PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
Autores: 

 
Paulo Gil Borges de Barros 

Luís Carlos Ferreira da Silva 
Jardel da Silva Câmara 

Maurício Matos Maia 
 

 

 

 A construção de um Projeto Político-Pedagógico não se encerra em um determinado período, 

mas é algo que deve ser continuamente revisto. Desde o início do ano letivo foi dada a 

oportunidade de uma construção coletiva do PPP-CIEF e, para tanto, os professores dos 02 (dois) 

turnos, os servidores, a direção os alunos e os pais também participaram das reuniões realizadas 

nos horários de coordenação pedagógica, priorizando a participação do maior número possível de 

todos os integrantes. 

 

 Após alguns encontros ficou decidido que, para facilitar a organização do trabalho, os grupos 

seriam divididos por tema (capítulos), embora isso não significasse que a participação efetiva 

estaria limitada ao assunto do grupo; ao contrário, todos os participantes do grupo teriam liberdade 

para opinar a respeito de qualquer assunto. Encontros foram realizados, debates e trocas de 

ideias aconteceram, contribuições foram trocadas e enviadas para um e-mail central criado 

especificamente para tornar contínua a participação de todos. 

 

Surge, então, o questionamento relativo ao que fazer e como fazer para avaliar o Projeto, 

quais métodos, práticas, procedimentos, instrumentos, registros ou recursos semelhantes para 

utilizar. Há uma colocação de Pimenta (2002), relativa à avaliação, que explicita os resultados 

alcançados, qualquer que sejam os procedimentos, com caráter secundário, afirmando que o mais 

importante é como o agente que está avaliando agirá com estes resultados em mãos. 

 

Este é o caminho que será trilhado pelo grupo para avaliar o PPP-CIEF; relembrando a 

contribuição de Morales (2003): “Em princípio, não há métodos bons ou ruins em si mesmo.”, 

ou seja, pais, alunos, servidores, professores e direção devem estar atentos às manifestações de 

todos os segmentos escolares no que diz respeito às reflexões, aos elogios e às sugestões relativas 

a toda realidade do CIEF. 

 

O mais importante é deixar sempre um espaço reservado para estes momentos, usando 

questionários, enquetes, pesquisas, reuniões, conselhos de classe, coordenações pedagógicas e 

até mesmo conversas informais. Além das diversas maneiras de coletar opiniões e informações 

acerca do trabalho desenvolvido no CIEF, fica a sugestão de um grande encontro ao final de cada 

ano para tentar sistematizar as modificações que porventura sejam pertinentes ao cotidiano escolar. 
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A proposta para o acompanhamento dar-se-á através das atividades realizadas durante o 

processo e com culminâncias bimestrais, compostas por atividades físicas, lúdicas e acadêmicas 

realizadas. Os professores e equipe, em reuniões coletivas, farão estudos e análises, sempre 

visando o melhor para o estudante.  

 

O Plano de Ação é flexível, dinâmico e alvo de avaliações diárias, semanais, bimestrais, 

entre outros. Serão utilizados instrumentos avaliativos como a ficha de acompanhamento individual, 

atividades físicas desenvolvidas pelo professor, além dos Conselhos de Classe, registrados em 

relatórios descritivos, com intervenções da equipe escolar, quando necessário. Assim, a avaliação 

da Educação vai acontecendo ao longo do processo, no intuito de redimensionar as ações, quando 

necessário, a fim de possibilitar maior qualidade à dinâmica da aprendizagem significativa, no seu 

âmbito geral e individual, discutido em todos os bimestres com todos os segmentos envolvidos. 

 

12.1 Projetos especiais do CIEF  
 

Em complementação às atividades curriculares ofertadas pelo CIEF aos estudantes da Rede 

Pública de Ensino são desenvolvidos projetos voltados para iniciação esportiva e melhoria da 

qualidade de vida de seus praticantes, nas diversas modalidades, de acordo com a disponibilidade 

de professores de educação física lotados no CIEF, com os espaços físicos necessários e as 

demandas identificadas. São ações pedagógicas contextualizadas ao PPP e regidas por seus 

princípios e valores. 

 

Os Projetos Especiais foram criados para ampliar o leque de atividades oferecidas aos 

estudantes das escolas públicas e a comunidade em geral. O volume de turmas e vagas varia ano 

a ano dependendo das demandas prioritárias. Em 2019 serão oferecidos projetos voltados para 

desenvolvimento da qualidade de vida passando pela simples vivência no desporto e chegando ao 

treinamento competitivo. 

 

A instituição se organiza para oferecer modalidades esportivas para Escolas Tributárias da 

Rede Pública visando suprir a disciplina de Educação Física. Além disso, oferece Projetos que são 

direcionados a outros Estudantes da Rede Pública– não tributários.  

 

O CIEF atenderá, prioritariamente, estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino, 

devidamente matriculados no Ensino Fundamental – Anos Finais, no Ensino Médio e na EJA (2º e 

3º Segmentos). As vagas remanescentes nos Projetos serão ofertadas aos Servidores da 

Secretaria de Educação e, posteriormente, à comunidade. 

  

Dessa forma, a cada novo ano, novas vagas para a matrícula nos projetos são ofertadas ao 

público externo (comunidade), caso haja vaga remanescente. Portanto, não há garantia de vaga 

por continuidade da modalidade, uma vez que as vagas dos Projetos dependem da Modulação e 

do Planejamento da Grade Curricular do ano em curso, a qual é definida na semana pedagógica. 
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PROJETOS ESPECIAIS 

01 ATLETISMO 

02 BASQUETE 

03 CLUBE DA CORRIDA 

04 CONDICIONAMENTO FÍSICO 

05 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR/ MUSCULAÇÃO 

06  FUTEBOL DE 5 

07 FUTSAL 

08 GINÁSTICA 

09 GINÁSTICA RÍTMICA 

10  HANDEBOL 

11 JOGOS RECREATIVOS 

12 JUDÔ 

13  KARATÊ 

14 NATAÇÃO 

15  PILATES 

16  TÊNIS 

17 TÊNIS DE MESA 

18  TREINAMENTO FUNCIONAL 

19  VOLEIBOL 

20 VOLEI DE AREIA 
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ANEXO 01 - ORGANIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

DO CIEF 

 

AÇÕES Orientações para nortear a escrita 

COMISSÃO 

ORGANIZADORA 

 

Favorece o planejamento coletivo e encaminhamento de ações 

Composta por: diretor, vice-diretor, supervisor, coordenador, orientador educacional, 

professores atuantes na biblioteca escolar, secretario escolar e outros indicados; 

Atribuições: 

Sensibilizar a Comunidade Escolar em torno da elaboração e reelaboração do PPP; 

Coordenar todas as ações relativas à construção do PPP; 

Elaborar cronograma com ações e datas; 

Apresentar a metodologia de elaboração coletiva; 

Delinear, junto aos profissionais da escola, as atribuições de cada um; 

Coordenar e sistematizar as discussões com todos os membros da Comunidade Escolar por 

meio de reuniões sistemáticas; 

Sistematizar as discussões elaborando os textos e apresentando ao grupo para análise e 

sugestões; 

Registrar em ata e ou memórias todas as decisões, discussões, reuniões com a Comunidade 

entre outros; 

Apresentar a Comunidade Escolar a versão preliminar para ajustes finais; 

Apresentar a versão final para a Comunidade Escolar; 

Acompanhar a operacionalização do PPP e avaliá-lo conforme planejado. 

HISTORICIDADE  

 

História da constituição da escola, sua construção como patrimônio da Comunidade, trajetória, 

resgate de fatos, situações, pessoas que ajudaram e que ajudam a construir a escola; 

Caracterização física; 

Dados de Identificação. 

DIAGNÓSTICO  

Características social, econômica e cultural da comunidade; 

As discussões realizadas nos dias letivos temáticos também devem ser consideradas para 

apresentação desse cenário diagnóstico; 

Levantamento de índices, resultados, indicadores, dados que mostrarão a realidade da escola 

e sinalizarão os objetivos/metas e ações. 

 

MISSÃO 

 

 

Retrata o que a escola almeja ser; 

Curta, clara e de fácil entendimento. 



 
102 

 

PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES DA 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA E 

ADMINISTRATIVA 

 

 

Conjunto de princípios e crenças fundamentais para a escola e sustentam suas principais 

decisões e ações pedagógicas e administrativas; 

Concepções que fundamentam as práticas pedagógicas e administrativas na escola; 

Visões sobre educação e as diretrizes que serão a base teórico- filosófica do PPP. 

Questões: 

O que é educação pública? 

O que é qualidade social em educação? 

Como adequar nossas práticas pedagógicas para atingir a qualidade social? 

Quais os valores que orientam nossa prática? 

O que significa educar para a sustentabilidade, para a diversidade, educação em e para os 

direitos humanos? 

Qual a função social da escola? E sua finalidade? 

Quais as concepções e formas de gestão pedagógica e administrativa defendida pelo grupo? 

Quais as concepções sobre: currículo, avaliação para as aprendizagens, gestão escolar, 

formação continuada na escola, educação integral, escola inclusiva? 

Para que a escola pública existe? 

ESTRATÉGIAS: 

Estudo do Currículo, das Diretrizes e Orientações - Pedagógicas da SEDF por meio de 

palestras, leituras, vídeos; 

Levantamento das concepções. 

Oficinas com preenchimento de fichas/quadros. 

 

OBJETIVOS 

 

É o que se espera alcançar; 

Necessário diferenciar o geral e os específicos. 

 

 

CONCEPÇÕES 

TEÓRICAS QUE 

FUNDAMENTAM A 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

Concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas; 

Constituição, LDB, Resoluções, Portaria, Currículo em Movimento da Educação Básica, 

Orientações Pedagógicas, Diretrizes de Avaliação, Regimento; 

Vale retomar as expressas no Currículo: Aprendizagens, Educação Integral, Eixos 

Transversais, Avaliação para as aprendizagens. 

ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO 

PEDAGÓGICO  

Organização dos tempos e espaços; 

De que forma são utilizados os diferentes tipos de tempos; 

Como são utilizados os espaços dentro e fora da escola; 

Organização escolar: anual; 

Relação escola-comunidade; 

Atuação do educador social e monitores;  

Sala de leitura. 

 

CONCEPÇÕES, 

PRÁTICAS E 

ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO  

Relativo ao processo de ensino e aprendizagem 

Como se dá a prática avaliativa: conselho de classe, procedimentos e instrumentos avaliativos, 

reuniões de pais; 

Observar as Diretrizes de Avaliação - SEDF, 2017. 

ORGANIZAÇÃO DA 

PROPOSTA 

CURRICULAR DA 

ESCOLA 

Como a escola implementa do Currículo; 

De que forma promove a interdisciplinaridade; 

Como se dá o trabalho com projetos; 

A relação da teoria com a prática; 

O trabalho com os temas transversais; 

As atividades de Educação curriculares e projeto Mais Educação e outros projetos; 

A aplicação dos projetos interventivos. 
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PLANO DE AÇÃO e 

ALIAÇÃO DO PPP 

 

 

Consta os  objetivos, metas, ações, avaliação das ações, cronograma - para cada uma 

dimensão de gestão. 

Dimensões de Gestão: 

Pedagógica - quais as ações relacionadas a gestão da Organização do Trabalho Pedagógico: 

sucesso da aprendizagem dos alunos, formação continuada, coordenação pedagógica, 

projetos, programas, todos os serviços ofertados, a interdisciplinaridade, os temas 

transversais, coordenação pedagógica coletiva e individual entre outros. 

Resultados Educacionais - quais são os processos e práticas que são o f e r t a d o s  para 

a melhoria dos resultados p a r a  o  desempenho da escola: rendimento, frequência e 

proficiência dos estudantes. Como se planeja e orienta as avaliações para as aprendizagens. 

Quem avalia e quem é avaliado, como se negocia e estabelece critérios para a avaliação?  

Participativa - ações que respondam ao princípio da gestão democrática do ensino público: 

conselhos escolares, APM, grêmios estudantis, estabelecimento de articulações e parcerias, 

a utilização de canais de comunicação com a comunidade escolar. 

de Pessoas - visa o envolvimento e compromisso das pessoas com o PPP: integração dos 

profissionais da escola  - pais, mães, responsáveis e estudantes; o desenvolvimento 

profissional contínuo; o clima organizacional; a avaliação do desempenho; a observância 

dos direitos e deveres; a valorização e o reconhecimento do trabalho escolar; a substituição de 

professores ausentes. 

Financeira - processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos 

públicos oriundos de diferentes fontes. 

Administrativa - abrange processo de gestão de materiais, da estrutura física, patrimônio 

entre outros. 

ACOMPANHAMENT

O E AVALIAÇÃO DO 

PPP  

Como o projeto será avaliado pelo coletivo da escola, periodicidade, procedimentos, forma de 

registro. 

 

PROJETOS 

ESPECÍFICOS 

 

Todos os projetos individuais ou interdisciplinares 

Partes componentes: projeto, objetivos, principais ações, responsáveis, avaliação do 

projeto e no projeto. 

REFERÊNCIAS 

 

Relacionar material utilizado para consulta e/ou citado 

ANEXOS 

 

Cópias de documentos, fotos, registros de reuniões. 

APÊNDICES 

 

Roteiros elaborados para construção do PPP, fichas, questionários, atas de reunião, 

memórias de reunião entre outros. 
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ANEXO 02 - CRONOGRAMA DA ELABORAÇÃO DO PPP CIEF 

 

O QUE QUEM COMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudo de documentos, 

discussão e escrita de 

texto preliminar para o 

PPP 

Componentes de 

cada frente de 

trabalho. 

Relato dos grupos 

para socializar os 

primeiros textos. 

Utilizando-se de fontes de pesquisa e dados coletados, definindo 

estratégias, dividindo responsabilidades dentro do grupo, registrando 

cada passo da construção, citando as fontes de consulta para a escrita 

do texto preliminar. 

Discussão 

Coletiva do texto PPP 
Servidores CIEF 

Leitura e discussão do texto, nas coordenações por turno e nos 

encontros gerais. 

Entrega do material 

escrito, via eletrônica, 

contendo as fontes de 

pesquisas. 

O Coordenador de 

cada grupo de 

trabalho 

Encaminhar para o email 

cief.educacaofisica@gmail.com a versão preliminar de sua parte no 

texto do PPP/CIEF, incluindo as fontes de consulta e as estratégias 

utilizadas para o estudo. 

Discussão 

Coletiva do texto PPP 
Servidores CIEF 

Leitura e discussão do texto, nas coordenações por turno e nos 

encontros gerais. 

Apresentação do 

material à UNIEB 

Comissão 

organizadora CIEF 

Após consolidação dos diversos textos produzidos pelos grupos de 

trabalho 

Entrega do texto escrito 

para análise e 

considerações 

Comissão 

Organizadora 

Após a entrega da versão escrita, a apresentação do PPP e os ajustes 

ocorrrerão ao longo do ano letivo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cief.educacaofisica@gmail.com
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APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 
 

 
 
 
 

 

SEEDF - GDF   

CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CIEF 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPP – PLANO DE ATUAÇÃO 2018 / 2019



  

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 
 
 
 

A Constituição Federal estabeleceu a educação como direito de todos e um dever do 
Estado e da Família, devendo em razão dos princípios da proteção integral e da prioridade 
absoluta, dispensando aos estudantes, todos os esforços para oferecer serviços educacionais 
públicos de qualidade. 

 
O presente questionário tem como objetivo a coleta de dados para a atualização do 

diagnóstico sobre as condições estruturais, pedagógicas e administrativas do CIEF e programar 
ações que possam contribuir com a melhoria nesses aspectos. 

 
A sua participação é essencial para o sucesso desta atividade. Não podemos esquecer: 

“Educação de qualidade é um compromisso de todos”.   
 
Antecipadamente agradeço o envio das respostas e das sugestões. 

 
 
 
 

Paulo Gil Borges de Barros 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
SEGMENTO:        (  )SERVIDOR (  ) ALUNO -  ESCOLAS TRIBUTÁRIAS (  ) ALUNO - PROJETOS 
 

 
I - IDENTIFICAÇÃO  

  

1.1 NOME 
 
 

1.2 ENDEREÇO                                                                                                                                                                       1.3 GÊNERO 
                                                                                                                                                                                   MASC  FEM    OUTROS 

______ 
1.4 ETNIA:                                                                                                                                                                                   ESPECIFICAR: 

                 INDÍGENA         AMARELO          PARDO      NEGRO            BRANCO 

 
1.5 TELEFONE:  CELULAR                       1.6 FIXO                                                       1.7  E-MAIL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - ASPECTOS ESTRUTURAIS/ INSTALAÇÕES FÍSICAS
 

2.1         O piso e a paredes da escola são de material resistente e lavável?                 SIM 

 NÃO 
 

2.2         Possui portaria com porteiro?                                                                            SIM 

 NÃO 
 
       2.3.        Possui quadra de esportes   adequadas?                                                                                                        

 SIM 

 NÃO 
 

2.4         O material é suficiente para o desenvolvimento das atividades?                      SIM 

 NÃO 
2.5         Possui auditório e anfiteatros?                                                                           SIM 

 NÃO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quais materiais?

 
 

2.7        Possui bebedouro em número suficiente para os alunos e em boas 
condições de funcionamento? 

 NÃO 
 
 

 SIM 

 NÃO
 

2.8        Possui almoxarifado?                                                                                             SIM 

 NÃO 
 

2.9        Dispõe de cantina?                                                                                                SIM 

 NÃO 
 
 

2.10        A ventilação e iluminação dessas salas são boas?                                              SIM 

 NÃO
 

2.11        Dispõe de banheiros em número compatível com a quantidade de 
alunos? 

 
2.12        Estes se encontram em boas condições de higiene, com sabonete, papel 

higiênico e toalha de papel? 

 

 SIM 

 NÃO 
 

 SIM 

 NÃO

 
2.13        O mobiliário é adequado e suficiente para o funcionamento da escola?             SIM 

                                                                                                                       NÃO 

 

 

O que falta?

2.14        A água utilizada na escola é proveniente do sistema público ou dispõe de 
poço artesiano? 

 SIM 

 NÃO

    2.15        Existem problemas na rede elétrica?                                                             SIM 

    NÃO 

 

Qual(is)?

     
 

.



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III - GERENCIAMENTO DE RISCOS

 
3.1         Dispõe de extintores de incêndio?                                                                     SIM 

 NÃO 

 
Quantos?

3.2         Dispõe de saídas adequadas para escoamento em casos de 
emergência? 

 
3.3         Existe treinamento para primeiros socorros? 

 SIM 

 NÃO 

 
 SIM 

 NÃO 

 
 
 
Especificar.

 

3.4         A escola dispõe de vigilância?                                                                           SIM 

 NÃO 

 

IV - CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
 

4.1         A escola proporciona condições de acessibilidade para portadores de 
deficiência? 

 
 SIM 

 NÃO

 
4.2         Dispõe de escadas e rampas?                                                                          SIM 

 NÃO 
 

4.3         Estas possuem corrimão em ambos os lados                                                   SIM 

 NÃO 
 

4..4         As escadas e rampas possuem piso antiderrapante                                         SIM 

 NÃO
 

4.5         As portas da escola possuem condições para circulação de 
cadeirantes? 

 

 SIM 

 NÃO

 
4.6         Há dificuldade de acesso à escola de portadores de deficiência?                      SIM 

 NÃO 

 

V - TRANSPORTE ESCOLAR 
 

5.1         Dispõe de serviços de transporte do aluno ESCOLA-CIEF?                              SIM 

 NÃO 
 

5.2         Os veículos estão em boas condições de manutenção e segurança?               SIM 

 NÃO 
 

5.3         Atende a demanda escolar?                                                                              SIM 

 NÃO 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 
VI -  GESTÃO ESCOLAR

 
 

6.1         Possui coordenação pedagógica?                                                                     SIM 

 NÃO 
 
     6.2             É realizada por profissional com formação da área?                                       SIM 

 NÃO 
 

6.3           A direção da escola é eleita pelos professores e alunos?                                 SIM 

 NÃO 
 

6.4            Os alunos participam das decisões da escola? 

 SIM 

 NÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
De que forma?

 

6.5            O conselho escolar está regular e em pleno funcionamento?                           SIM 

 NÃO 

 
           

   MULTIDISCIPLINAR E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
 
   6.6          Dispõe de orientadores educacionais na equipe de servidores escola?                        
 
 
 

6.7           Temas transversais  como a igualdade racial, filosofia, ECA e direitos e           
                liberdades constitucionais?                                                                                

 
 
 
 
De que forma?

 

6.8         Há programas extracurriculares em funcionamento na escola?  
 SIM 

 NÃO 

Quais?

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
 

6.9          Existe projeto político pedagógico (PPP) da escola? 
 

 SIM 

 NÃO 

 
Se encontra atualizado?

6.10        Este PPP é conhecido pela comunidade escolar?                                            SIM 

 NÃO
 

6.11        A escola dispõe de normas de convivência claramente definidas e 
critérios de apuração de faltas disciplinares pelos professores, 
servidores e alunos? 

 
 SIM 

 NÃO

 

 
 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IX - ASPECTOS SOCIAIS 

9.1 ASPECTOS SANITÁRIOS E DE SAÚDE
 

9.1.1        A escola é contemplada com ações do Programa Saúde na Escola 
(PSE)?                                                                                                                SIM 

 NÃO 

 
Quais?

9.1.2        Há integração da escola para receber a visita do PSF (Programa de 
Saúde da Família)?                                                                                            SIM 

 NÃO 

Como é feito?

 
9.1.3        Possui sala de atendimento médico e/ou odontológico?                                   SIM 

 NÃO 
 

9.1.4        Há profissionais habilitados para realiza o atendimento?                                  SIM 

 NÃO 
 

9.1.5        Desenvolve programas de educação em saúde bucal?                                    SIM 

 NÃO 
 

9.1.6        Há controle sanitário para verminose? 

 SIM 

 NÃO 

Se existente, especificar condições. 

 
 
 
 
 

 
Como é feito?

9.1.7        Há focos de larvas do mosquito da dengue?                                                     SIM 

 NÃO 
 

9.1.8        A escola recebe visita dos agentes de combate à dengue?                              SIM 

 NÃO 
 

9.1.9        Há casos de gravidez de adolescentes? 

 SIM 

 NÃO 

 

 
 
Com qual freqüência? 
 

 
Que encaminhamentos são dados pela escola?

9.1.10        Proporciona orientação sexual aos alunos?                                                     SIM 

 NÃO 
 

9.1.11        Debate o tema das drogas?                                                                             SIM 

 NÃO 
 

9.1.12        Realizam diagnóstico de saúde dos alunos? 

 SIM 

 NÃO 

 
 
 
 
 
Em caso afirmativo, como? Quem?

 SITUAÇÕES DE RISCO 
 

6.12        Há casos de violência dentro da escola? Há casos de ameaças a 
gestores, professores, servidores ou alunos de escola?                                   SIM 

 NÃO 

 
 
 
Quais as medidas tomadas no sentido de evitar tais tipos de 
ocorrências?

6.13        Há casos de violência racial e/ou de gênero?                                                   SIM 

 NÃO 
 

6.14        Possui registro de trabalho infantil? 

 SIM 

 NÃO 

 

 
 
Quantos? Medidas adotadas.

6.15        Há bares e barracas nas imediações da escola que vendam bebidas 
alcoólicas? 

 SIM 

 NÃO
 

6.16        Na imediações da escola há jogos?                                                                  SIM 

 NÃO 
 

6.17        Há registro de alunos vitimas de violência doméstica e/ou sexual? 

 SIM 

 NÃO 

 
 
 
Quais as medidas adotadas?



  

 

 

 

 
VII - ASPECTOS FINANCEIROS 

 
7.1        VOCÊ ACOMPANHA O EMPREGO DOS RECURSOS DO PDAF e os valores que a escola recebe? 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2        Tais verbas são suficientes?                                                                              SIM 

 NÃO
 

7.3        Onde são empregadas? 
 Manutenção de equipamentos 

 Manutenção predial/instalações 

 Materiais de apoio 
 

 

Outros. Especificar:



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que sugestões podem ser dadas para melhorar a qualidade da escola? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO                                                                                                         DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

APENDICE 02 – FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E CRUZEIRO 
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CIEF 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DO ALUNO – ANO LETIVO /2018 

ESTUDANTE:  
ESCOLA DE ORIGEM:                       SÉRIE/TURMA:                  MODALIDADE/PROFESSOR: 

 
REGISTRAM-SE AS SEGUINTES OBSERVAÇÕES CONFORME O 
ACOMPANHAMENTO DURANTE OS BIMESTRES – LEGENDAS: 

AA – (ALCANÇOU AS APRENDIZAGENS) 
AP – (ALCANÇOU AS APRENDIZAGENS PARCIALMENTE) 
NA – (NÃO ALCANÇOU AS APRENDIZAGENS) 
GRAU DE PROFICIÊNCIA:    
O - ÓTIMO       B - BOM        R - REGULAR       I -INSUFICIENTE 

1º 
BIMESTRE 

2º 
BIMESTRE 

3º 
BIMESTRE 

4º 
BIMESTRE 

A
A 

A
P 

N
A 

A
A 

A
P 

N
A 

A
A 

A
P 

N
A 

A
A 

A
P 

N
A 

A
S

P
E

C
T

O
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 E
 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 D
O

S
 C

O
N

T
E

Ú
D

O
S

 D
A

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 F
ÍS

IC
A

  

*Compreende e utiliza os conhecimentos da cultura corporal 
Identificando os elementos e funcionalidade do corpo, em forma 
de jogo, esporte, dança, ginástica e luta, para livre expressão 
gestual, relatando suas experiências e aprimorando sua 
capacidade motora, cognitiva e afetivo-social. 
*Vivência jogos pré-desportivos individuais e coletivos, dentro 
do contexto participativo, cooperativo e crítico, envolvendo-se 
de forma democrática no processo de criação e construção de 
regras.  

            

*Combina habilidades motoras visando a deslocamentos 
variados, com ou sem material, em tempo e espaços diferentes.  
*Vivencia os jogos populares recreativos e/ou competitivos sob 
regras estabelecidas pelo grupo ou pelo professor.  
*Demonstra concentração na execução das atividades 
propostas, percebendo o movimento corporal a ser utilizado. 

            

*Aprimora as capacidades físicas de coordenação e destreza 
(velocidade, força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade). 
*Entende os efeitos da atividade física sobre o organismo. 
*Identifica as modificações ocorridas nas funções orgânicas 
durante as atividades físicas. 

            

A
S

P
E

C
T

O
S

 

A
T

IT
U

D
IN

A
IS

 

* Reconhece a necessidade do espírito esportivo e da 
solidariedade nas atividades esportivas coletivas (ajudar o 
outro, dar segurança, contribuir com um ambiente favorável 
etc.).  
* Demonstra respeito pelos(as) professores(as) e colegas.  
* Participa das atividades desenvolvidas nas aulas. 
* Demonstra responsabilidade com as tarefas e o material, 
procurando ser pontual na entrega dos trabalhos. 

            

M
O

T
IV

O
S

 

Responsabilidade     

Comportamento     

Interesse     

Participação     

Frequência     

Faltou avaliação/atividades sem justificativa ( ) Sim  ( ) Não ( ) Sim  ( ) Não ( ) Sim  ( ) Não ( ) Sim  ( ) Não 

Conversa excessiva – 
Ocupa-se de outras atividades alheias aos conteúdos 

( ) Sim 
( ) Por vezes 
( ) Não 

( ) Sim 
( ) Por vezes 
( ) Não 

( ) Sim 
( ) Por vezes 
( ) Não 

( ) Sim 
( ) Por vezes 
( ) Não 

GRAU DE PROFICIÊNCIA GERAL     

M
E

D
ID

A
S

 
E

N
C

A
M

IN
H

A
M

E
N

T
O

S
 SOE     

Contatar a família     

Conselho tutelar     

Outros     

OBSERVAÇÕES: 
 
 

ASSINATURA/MATRÍCULA: 

1º BIM  ________________2º BIM ___________________ 3ºBIM_________________  4ºBIM __________________ 

 

 



  

 

 

APÊNDICE 03 - PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO 
APLICADO À EDUCAÇÃO FÍSICA – PEI – CIEF. 

* Adaptado - Plano de Ensino Individualizado Aplicado à Educação Física: validação de inventário na versão em 
Português. Mey de Abreu van Munster. Universidade Federal de São Carlos. Revista da Sobama, Marília, v. 15, n. 1, 
p. 43-54, Jan./Jun., 2014 

 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome do estudante: 

Gênero: (  ) Masculino (  ) 

Feminino 

Data de Nascimento: 

Idade: 

Nível de escolarização: ano/série/turma Nome do Professor de EF: 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDANTE 

Tipo de DIFICULDADE MOTORA/ DEFICIÊNCIA: Assinalar uma ou mais alternativas. 

□ Deficiência Auditiva □ Transtorno do Espectro Autista 

□ Cegueira □ Dificuldades de Aprendizagem 

□ Deficiência Intelectual □ Desordem de Coordenação Motora - DCD  

□ Deficiência Motora □ Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade  

□ Outras condições:    

Aspecto Cognitivo: 

Descrição do comportamento adaptativo do estudante e respectivas habilidades adaptativas - conceitual, social ou prática. 

Aspecto Social: 

Descrição das habilidades intra e interpessoais do estudante 

1. envolvimento do estudante nas atividades 
propostas: 

(    ) 

Excelente 

(    ) 

Muito bom 

(    ) 

Bom 

(    ) 

regular 

(    ) 

Insuficiente 

(    ) não se aplica 

2. Interação entre o estudante e seus 

companheiros de turma: 

(    ) 
Excelente 

(    ) 
Muito bom 

(    ) 
Bom 

(    ) 
regular 

(    ) 
Insuficiente 

(    ) não se aplica 

3. Interação entre estudante e colega 

tutor: 

(    ) 
Excelente 

(    ) 
Muito bom 

(    ) 
Bom 

(    ) 
regular 

(    ) 
Insuficiente 

(    ) não se aplica 

4. Interação entre estudante com 

deficiência e professor de EF: 

(    ) 

Excelente 

(    ) 

Muito bom 

(    ) 

Bom 

(    ) 

regular 

(    ) 

Insuficiente 

(    ) não se aplica 

 
 
 
 

 
Aspectos Motores: 

Descrição dos marcos do desenvolvimento motor com a idade 

correspondente. 

Colorir os segmentos não funcionais. 
 

 



  

 

 

 
Experiências motoras anteriores ou atividades extracurriculares: 

Descrever com base nas experiências indicadas pelo estudante. 

 

 

 

 

Expectativas e interesses pessoais relacionados à Educação Física: 

Descrever com base nas preferências indicadas pelo estudante. 

 

 

 

 

Comentários: 

Inserir observações quando pertinente. 

 

 

 

AVALIAÇÃO MOTORA 

Domínio Tipo de Avaliação 
Resultados da Avaliação 

Avaliação Inicial Avaliação Final 

Motor: □ Teste de Desenvolvimento Motor   

Dominância lateral: □ Teste de Aptidão Física   

□ Destro □ Análise de tarefas Data e descrição. Data e descrição. 

□ Sinistro □ Lista de checagem   

□ Ambidestro □ Outro      

 
Cognitivo: 

□   
Data e descrição. 

 
Data e descrição. 

Social: 
□ Lista de checagem de habilidades sociais 

□ Cenário comportamental 

□ Outro    

 
Data e descrição. 

 
Data e descrição. 

TIPOS DE APOIO NECESSÁRIOS AO ESTUDANTE 

Indicação das áreas de desempenho ótimo ou insuficiente: RI AV DV AFP AFT NR 

Descrever as situações em que o aluno necessita de assistência e assinalar o 

tipo de apoio indicado. 

      

       

RI= Realiza de forma independente, sem assistência; AV = Assistência 

verbal; 

DV = Demonstração visual; 

AFP = Assistência física 

parcial; AFT = Assistência 

física total; NR = Não 

realiza. 
 

NÍVEL DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE 

1. Descrição do nível de desempenho do estudante com base nas avaliações realizadas. 

 

2. 

3. 



  

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVOS 
Descrição do que se pretende alcançar, com base em parâmetros 

curriculares 
nacionais, estaduais ou outros referenciais. 

METAS 
Estimativa de quanto e quando (em quanto tempo) pretende-se 

alcançar o 
objetivo proposto. 

 
1. 

( ) semanal: Descrição da(s) meta(s) em curto prazo. 

 

 

( ) Bimestral: Descrição da(s) meta(s) em médio prazo. 

 

 

( ) Anual: Descrição da(s) meta(s) em longo prazo. 

 

 

 
2. 

( ) semanal: Descrição da(s) meta(s) em curto prazo. 

 

 

( ) Bimestral: Descrição da(s) meta(s) em médio prazo. 

 

 

( ) Anual: Descrição da(s) meta(s) em longo prazo. 

 

 

Assinalar com um X a alternativa que melhor representa a condição de seu aluno. 

1. O estudante participa dos mesmos conteúdos e 
atividades que os demais? 

( ) sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes (  ) raramente ( ) nunca ( ) não se aplica 

2. O estudante é avaliado pelos mesmos critérios 
que seus colegas? 

( ) sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes (  ) raramente ( ) nunca ( ) não se aplica 

3. Com que frequência é necessário recorrer a 
mudanças na forma de avaliação? 

( ) sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes (  ) raramente ( ) nunca ( ) não se aplica 

4. Com que frequência é necessário fazer 
ajustes nas orientações/ instruções? 

( ) sempre ( ) Frequente 
( ) Às 
vezes 

(  ) raramente ( ) nunca ( ) não se aplica 

5. Com que frequência é necessário fazer 
ajustes no equipamento/ materiais? 

( ) sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes (  ) raramente ( ) nunca ( ) não se aplica 

6. Com que frequência é necessário fazer 
ajustes no ambiente/ local? 

( ) sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes (  ) raramente ( ) nunca ( ) não se aplica 

7. Com que frequência é necessário fazer 
ajustes nas regras dos jogos e atividades? 

( ) sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes (  ) raramente ( ) nunca ( ) não se aplica 

ADAPTAÇÕES NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Assinalar uma ou mais alternativas e relatar as adaptações empregadas. 

Estilos de ensino: 
(    ) Comando 
(    ) Tarefa 
(    ) Recíproco 
(    ) Autochecagem  
(    ) Inclusão 
(    ) Descoberta Guiada 
(    ) Solução de Problemas - Convergente  
(    ) Solução de Problemas - Divergente 
(    ) Programa individualizado 
(    ) Iniciado pelo aluno  
(    ) Auto-Ensino 

 
 
 

 
Descrição dos estilos de ensino recomendados: 

Estratégias de ensino: 
(   ) Instrução verbal 
(   ) Orientações por escrito ou ilustrações 
(   ) Demonstração visual 
(   ) Assistência física 
(   ) Condução do movimento 

 

 
Descrição das diferentes estratégias de ensino empregadas: 

Recursos materiais: 
(  ) Convencionais 
(  ) Adaptados  
(  ) Ambos 

 
Descrição dos ajustes necessários nos materiais e equipamentos: 

Ambiente: 
(  ) Sem modificações 
(  ) Modificações mínimas  
(  ) Modificações extensas 

 
Descrição das modificações no ambiente: 

Regras: 
(  ) Convencionais 
(  ) Parcialmente modificadas 
(  ) Amplamente modificadas 

 
Descrição dos ajustes nas regras: 

Forma de avaliação: 
(  ) Convencional ou usual 
(  ) Parcialmente modificada 
(  ) Amplamente modificada 

 
Descrição das mudanças na forma de avaliação: 

Avaliador: 

 

Assinatura/Matricula: 



  

 

 

GLOSSÁRIO 

Classificação Topográfica: conforme a região do sistema nervoso central (medula e/ou encéfalo) afetada pela lesão, a perda ou diminuição da função 

motora pode envolver segmentos corporais distintos. O sufixo “plegia” indica a ausência de função dos movimentos corporais e o termo “paresia” indica 

a presença de movimentos parcialmente funcionais (Munster, 2012). De acordo os segmentos afetados, a perda da função motora pode ser 

classificada em: 

 Monoplegia/ Monoparesia: comprometimento de um único segmento corporal; 

 Diplegia/ Diparesia: os quatro segmentos corporais são acometidos, sendo que os membros inferiores são mais afetados que os 

superiores; 

 Triplegia/ Triparesia: acometimento de três membros, podendo ser dois membros inferiores e um superior, ou dois membros superiores 

e um inferior; 

 Quadriplegia/ Quadriparesia: acometimento dos quatro membros (inferiores e superiores), tronco, pescoço e face, podendo envolver 

dificuldades de comunicação e na deglutição; 

 Paraplegia/ Paraparesia: comprometimento dos movimentos de membros inferiores e tronco; 

 Tetraplegia/ Tetraparesia: comprometimento dos movimentos dos quatro membros (inferiores e superiores) e tronco; 

 Hemiplegia/ Hemiparesia: envolvimento dos segmentos corporais (membro inferior e membro superior) de um dos lados do corpo; 

 Dupla hemiplegia/ Dupla hemiparesia: quatro membros corporais acometidos, sendo um hemisfério corporal mais afetado que o outro. 

Deficiência: caracteriza-se por impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas 

barreiras, podem restringir a participação plena e efetiva do indivíduo na escola e na sociedade (Brasil, 2008). 

Diferença entre meta e objetivo: o objetivo remete à definição daquilo que é almejado, enquanto a meta responde a duas perguntas: quanto? e até 

quando? A título de exemplificação: se o objetivo de um indivíduo é perder peso, a meta é estabelecida a partir de quantos quilos o mesmo pretende 

eliminar dentro de tanto tempo. 

Dificuldades de Aprendizagem: são ocasionadas por transtornos funcionais específicos como dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia entre outros 
(Brasil, 2008). 

Estilos de ensino: em 1966, Muska Mosston propôs um contínuo de estilos de ensino com base nas diferentes possibilidades de tomada de decisão 

durante o processo de ensino aprendizagem, propondo um espectro de transição gradual no nível de autonomia do educando entre os estilos de A a 

K (Mosston & Ashworth, 2008): 

A. Comando: Sua característica básica é o estímulo-resposta, o ensino é centrado no professor e no conteúdo. Este estilo é baseado na 

reprodução do conteúdo. O professor determina o conteúdo, o local, ordem das tarefas, início e fim, intervalo, descreve o exercício, 

demonstra e informa sobre a qualidade da resposta, cabendo ao aluno seguir, realizar, obedecer. 

B. Tarefa: a característica básica deste estilo é a mudança de certas decisões do professor para o aluno durante o período de execução. 

O professor explica ou demonstra a tarefa e o aluno a executa com algum grau de independência, mantendo a função do professor 

em fazer a retroalimentação sobre a execução. 

C. Recíproco: este estilo tem como característica principal a interação social em parceria, conduzindo a um trabalho em duplas. Os alunos 

aprendem a executar a tarefa e receber retroalimentação de seus companheiros, ainda com base nos critérios estabelecidos pelo 

professor. 

D. Auto-checagem: a característica deste estilo é a mudança da responsabilidade da retroalimentação do professor (nos estilos A e B) ou 

de outro aluno (estilo C) para si próprio. O aluno aprende a realizar sua auto-avaliação, usando critérios da execução propiciados 

pela própria tarefa. 

E. Inclusão: neste estilo são planejados para uma mesma tarefa, vários níveis de dificuldade, com a intenção de incluir todos os alunos na 

atividade, de acordo com as possibilidades de cada um. O professor explica a atividade e oferece algumas opções de níveis de 

dificuldade, o aluno determina o nível de execução da tarefa. 

F. Descoberta guiada: A característica deste estilo é o relacionamento particular professor-aluno, no qual a sequência de questões do 

professor acarreta ou ocasiona uma sequência de respostas do aluno em um processo convergente levando o aluno a descobrir o 

conceito desejado. 
G. Solução de problemas (Convergente): a característica básica deste estilo é a proposição de um problema com possibilidade única 

de solução. Os alunos são estimulados a descobrir a solução para um problema por meio de raciocínio e pensamento lógico, 

chegando a determinada solução. 
H. Solução de problemas (Divergente): a característica básica deste estilo é a busca de respostas múltiplas e divergentes contribuindo 

para ampliação do repertório motor e cognitivo. Os objetivos deste estilo baseiam-se na compreensão e percepção da estrutura da 

atividade, desenvolver a criatividade e a habilidade de verificar várias soluções para um problema determinado. 

I. Programa individualizado: este estilo visa maior independência do aluno, por meio da individualização do programa, ainda com base 

no conteúdo decidido pelo professor. Neste estilo o professor planeja a área geral de conteúdo, cabendo ao aluno escolher o tópico, 

demonstrar disciplina e desenvolver sua capacidade criativa, além de propiciar a oportunidade de praticar as habilidades aprendidas 

nos estilos anteriores. 

J. Iniciado pelo aluno: o aluno é responsável por conduzir seu processo de ensino e aprendizagem. As decisões são tomadas pelo aluno, 

cabendo ao professor ouvir, observar e alertar sobre essas decisões, quando solicitado. 

K. Auto-ensino: dispensa a presença do professor. O aluno é o único responsável pela tomada de decisões em todas as fases do 

processo, dispensando a presença do professor. 

Habilidades adaptativas: constelação de habilidades que permite às pessoas se adaptarem efetivamente, nas atividades diárias, em casa, na 

escola, no trabalho e na comunidade (Harrison; Oakland, 2008). As habilidades adaptativas são subdivididas em três grupos ou domínios do 

comportamento adaptativo: 

 Habilidades conceituais: relacionadas aos aspectos como linguagem, leitura e escrita, conceitos de dinheiro e capacidade de 
autodirecionamento; 

 Habilidades sociais: baseadas na capacidade de relacionamento interpessoal, responsabilidade, autoestima, credulidade, ingenuidade, 

capacidade de seguir regras, etiqueta e solução de problemas. 

 Habilidades práticas: envolvem atividades pessoais e instrumentais da vida diária, habilidades ocupacionais, saúde e segurança. 

Objetivo: descrição daquilo que se pretende alcançar. 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: caracterizado por déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, tal transtorno inicia-

se na infância e pode perdurar até a vida adulta, eventualmente acarretando inadequações psicossociais (Munster, 2012). 

Transtorno do Espectro Autista: conjunto de manifestações que afetam o funcionamento social, a capacidade de comunicação, implicando em 

um padrão restrito de comportamento, geralmente acompanhado por deficiência intelectual (Brasil, 2008). 
Transtornos Globais do Desenvolvimento: alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil (Brasil, 2008). 
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