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“Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos 

a favor da vida e não da morte, de equidade e não da injustiça, do direito 

e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação. 

Não temos outro caminho se não viver a nossa opção.  

Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre 

o que dizemos e o que fazemos”.  

 

PAULO FREIRE 
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APRESENTAÇÃO 

 

Dada à especificidade da organização do trabalho pedagógico no sistema 

socioeducativo, o presente documento é decorrente de um processo coletivo de escrita 

e reescrita, estudo, reflexão, discussão e de avaliação (SEEDF, 2014a) ao longo dos 

últimos anos, em especial, no ano letivo de 2015, tendo como referência as Diretrizes 

Pedagógicas: Escolarização na Socioeducação (SEEDF, 2014b), e o Termo de 

Cooperação Técnica Nº 02/2013, entre a Secretaria de Estado de Educação e a 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude, cujo 

documento visa a mútua cooperação entre as secretarias para a garantia da política de 

escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.   

De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE 

(2006), a escola é considerada o cerne do processo socioeducativo. Nesse sentido, 

para que a escola possa garantir a escolarização de jovens em privação de liberdade é 

fundamental que toda ação seja pedagógica, administrativa e de segurança, de tal modo 

que estejam previstas e validadas por meio da Proposta Pedagógica na perspectiva da 

incompletude institucional entre as políticas públicas.  

Em linhas gerais, a Proposta Pedagógica da escola da Unidade de Internação do 

Recanto das Emas - UNIRE, vinculada ao Centro Educacional 104 da Regional de 

Ensino do Recanto das Emas, se propõe a apresentar as necessidades e implicações 

para a organização do trabalho pedagógico, o processo avaliativo e a proposta 

curricular adotada, os projetos desenvolvidos, bem como as dificuldades e desafios 

encontrados para garantir a escolarização dos socioeducandos.   

A equipe pedagógica e o coletivo de professores preocupam-se durante as 

coordenações coletivas no início do ano letivo de 2015, em planejar estratégias para 

continuidade da elaboração da PP, observando os movimentos propostos pela 

Orientação Pedagógica: A Proposta Pedagógica e Coordenação Pedagógica nas 

escolas (SEEDF, 2014a), sendo estabelecidos grupos de trabalho para o levantamento 

de informações, seleção de textos e documentos de referência como suporte teórico 

para a elaboração coletiva dos itens que compõe a PP e posterior apreciação dos 

demais profissionais, assegurando a participação de todos os envolvidos na ação 
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educativa. Sendo que os pais/responsáveis participaram de forma indireta por meio de 

informações obtidas em questionários aplicados no início do ano letivo de 2015.  

Portanto, ressaltamos que as mesmas dinâmicas dos anos anteriores foram 

aplicadas nos anos posteriores, onde a coordenação pedagógica juntamente com os 

professores e estudantes realizaram estudos e pesquisas através de questionários para 

reelaboração da Proposta Pedagógica de 2019. A proposta tem como objetivo atender 

aos ideais e anseios da socioeducação/DF, visando ao desenvolvimento integral do 

socioeducandos, à formação para cidadania e à preparação para o prosseguimento dos 

estudos e o mercado de trabalho. Apresentamos a sistematização do documento em 

questão, fruto do trabalho coletivo desenvolvido pelos profissionais da escola até o 

presente momento.  
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1.HISTÓRICO DA ESCOLA E DA COMUNIDADE 

 

 A Unidade de Internação do Recanto das Emas - UNIRE, iniciou suas atividades 

pedagógicas em 17 de julho de 2006, na ocasião intitulada Centro de Internação de 

Adolescentes Granja das Oliveiras - CIAGO, por meio de um convênio estabelecido 

entre a Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal e a 

Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinos de Nossa Senhora das Dores – 

Amigonianos, criado para reduzir a superlotação deadolescentes no Centro de 

Atendimento Juvenil Especializado - CAJE, permanecendo na gestão do até 2008.   

 Baseado na pedagogia amigoniana1, a unidade escolar do CIAGO, começou a 

funcionar em setembro de 2006, com a atuação de apenas quatro professoras 

remanejadas do CAJE, sendo uma de Atividades, uma de História, uma de Artes, e uma 

de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna/Inglês. Ao final do ano de 2006, 

mais professores foram encaminhados para suprir as carências existentes no quadro de 

professores da escola.  

 Com o rompimento do contrato do Governo do Distrito Federal com a 

Congregação Amigoniana, o Instituto de Desenvolvimento Profissional - IDP assumiu a 

direção do Centro de Internação de Adolescentes da Granja das Oliveiras, em regime de 

gestão compartilhada com o governo, na perspectiva do trabalho centrado no eixo 

familiar. O contrato com o IDP foi iniciado em julho de 2009, quando novo contrato foi 

firmado com a Casa da Harmonia do Menor Carente. 

 A direção do CIAGO foi conduzida por nove diferentes representantes do 

Governo do Distrito Federal, sendo que a unidade escolarpassou por oito gestões 

diferenciadas. Por um curto período de tempo, um funcionário da equipe dos 

Amigonianos assumiu a escola, sendo substituído por duas funcionárias da Secretaria 

de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS. Em 

novembro de 2007, a professora de História Beatriz Calazans atuou como gestora da 

escola até maio de 2009, sendo substituída pelo coordenador geral, professor Paulo 

César Rosa. Após alguns anos, o professor Paulo César, foi substituído pela professora 

Maria Leni Camelo da Costa em fevereiro de 2012, gerindo a escola até dezembro de 

2013. Em abril de 2013, a escola foi vinculada pela SEEDF ao Centro Educacional 104 

                                                           
1
A pedagogia Amigonianaé uma proposta centrada no amor, respeito e valorização da pessoa humana.  
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do Recanto das Emas, ficando sob a responsabilidade do professor Sérgio Elias 

Carvalho Machado. Em 20142, o professor Mauro Gleisson Evangelista foi designado 

como supervisor pedagógico do CED 104 para gerenciar a escola, mas em função de 

afastamento para estudos, em março de 2015, foi substituído pela professora Rose 

Meire da Silva e Oliveira que atuou até fevereiro de 2016. Atualmente, a escola da 

UNIRE está sob a supervisão pedagógica do professor Gentil de Souza Silva.    

 Durante esse curto período de existência da Escola na UNIRE, observa-se que a 

descontinuidade da gestão e supervisão pedagógica tem impactado na implantação da 

política educacional prevista pelos órgãos competentes, bem como na incorporação dos 

documentos que norteiam a ação educativa e, consequentemente, na consolidação da 

organização e identidade do trabalho pedagógico socioeducativo.  

Diferentemente de outras Unidades de Internação, a escola da UNIRE se assemelha às 

demais escolas da rede pública do DF, pois não possui grades nas portas e janelas das 

salas de aula, nem mesmo portões de isolamento entre o espaço da escola e os 

módulos onde ficam os adolescentes durante maior parte do tempo quando não estão 

estudando.  

1.1.. HISTÓRICIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DEPENDÊNCIAS. 

 

Foto atual – 01- Fachada Interna  do Bloco A  

                                                           
2
 Em março de 2014, a UNIRE passou a ser a única unidade de internação do Distrito Federal destinada a receber 

adolescentes entre 18 a 21 anos, em conflito com a lei.   
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     Foto atual – 02- Fachada Interna  do Bloco B 

A estrutura física da escola é composta por: 

-02 (dois) blocos, sendo no bloco A - 7 salas de aula e no Bloco B - 8 salas de 

aula, sem recursos audiovisuais instalados. 

- 01. (uma) sala para a direção;  

- 01 (uma) sala para os coordenadores;  

- 02 (duas) salas para professores;  

- 02 (dois) banheiros para os professores; 

- 01 (um) para os alunos em cada bloco; 

- 01 (um) banheiro desativado utilizado como depósito para materiais diversos;  

- 01 (uma) sala de arte com mesas grandes e banquetas apropriadas (doadas por 

uma professora da escola);  

- 01 (um) pátio em cada  bloco, onde os alunos deveriam  lanchar e circular 

durante o intervalo; 

- 01 (uma) biblioteca com acervos literários diversos; 

 - 01 (um) armários em cada bloco para a colocação do material escolar do aluno 

(pasta com caderno, caneta, lápis e borracha).   

Não existem espaços para a realização de atividades escolares diferenciadas, 

tais como: sala de informática, sala de música, salas ambientes para as disciplinas afins, 

sala multiuso (anfiteatro), o que dificulta a realização de projetos pedagógicos, entre 

outras atividades escolares, no interior da escola. 
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As aulas de Educação Física, tão desejadas pelos socioeducandos, são 

realizadas na quadra poliesportiva coberta, reformada pela Igreja Universal no ano de 

2018. Outros espaços externos à escola, o que demanda maior número de Atendente 

de Reintegração Social - ATRS para garantia das aulas práticas.  

 

1.2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E QUADRO DE PESSOAL 

Atos de Regularização da Regulação da Instituição:Termo de Cooperação Processo 

nº 080.008619/2012,  Decreto nº 21.396, de 31/07/2000, sujeitando as normas da Lei nº 

8.66/93. 

Escola vinculada ao Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, localizado na Q 

104, Conj 11-  CEP72600-412 

Etapas de ensino ofertadas pela escola: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio da Educação Básica.  

Endereço: Estrada Contorno Taguatinga/Gama, Km 03 - Recanto das Emas. 

CEP: 72.667-500/Brasília-DF 

Telefones: (61) 3404-8756 - secretaria  

                  (61) 3404-8712 - direção 

                  (61) 3901 - 3353 - escola vinculante (CEd 104) 

E-mail: escoladaunire@gmail.com 

Ano de 2019:  

Diretor da escola vinculante 

 Joilson Werner 

Supervisor Pedagógico 

 Gentil de Souza Silva 

Coordenadores Pedagógicos:  

● Matildes de Jesus Souza Almeida 

● Pedro Jorge de Castro Silva 

Profissionais da Carreira Magistério: 28 professores, entre efetivos e contratos 

temporários que atuam no ano letivo de 2019. 

 Alessandra Godoi C. Kostopoulos 
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 Anna Rosa S. de Oliveira 

 Adélia de Andrade Rodrigues 

 Beatriz Calazans Dounis 

 Cariaci Tavares de O. Souza 

 Claudia Cândida de Oliveira 

 Eduardo Alves Sampaio 

 Erika Pereira Gonçalves da Mata 

 Francisco das Chagas Batista 

 Izaac Azevedo dos Santos 

 Jaqueline Ornelas de Oliveira 

 João Paulo G. da Costa Pereira 

 Leyla da Silva Martins de Castro 

 Juliana Souza Bonfim 

 Luciana dos Santos Silva 

 Maria Carla de Barros Faria 

 Maria Leni Camelo da Costa 

 Milena Batista da Cruz 

 Paulo Cesar Machado Silveira 

 Paulo César Rosa 

 Reibe Reinaldo Albuquerque da Silva 

 Rubens de Macedo Couto 

 Sandra dos Reis Amancio 

 Tatiana Gonçalves da Silva 

 William Tannuri Fogaça Junior 

 Veronica do Amaral Cordeiro 

 Visleine Reis Barbosa 

Carreira Assistência: 

 Adalton de Almeida Ferreira         

 

  

1.3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Para realização do diagnóstico da realidade escolar da UNIRE, os dados 

estatísticos encontrados foram pesquisados junto à própria instituição.  

 Durante um período, a unidade escolar atendeu adolescentes de ambos os 

sexos, com idade entre 12 e 21 anos, oriundos de família de baixo poder aquisitivo, 
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onde, na maioria há a ausência da figura paterna, e caracterizam-se pelo o 

envolvimento com atos infracionais e com o uso de substâncias entorpecentes.  

 Os professores mais antigos da Unidade relatam que houve uma época que os 

alunos tomavam suas refeições juntos dos educadores e dos monitores (hoje chamados 

de ATRS) e este convívio ajudava na ressocialização dos adolescentes. Outra coisa 

relevante é que para um professor dar aula na Unidade, ele deveria passar por 

capacitação para o trabalho com os socioeducandos e por crivo psicológico e isso 

contribuía para um ambiente educativo mais humanizado.  

 Atualmente, a Unidade atende apenas adolescentes do sexo masculino com 

idade mínima de 18 até 21 anos incompletos, advindos de todas as regiões 

administrativas e do entorno do DF, o que justifica o fluxo de entrada e saída de alunos 

durante todo o ano letivo.  

 A maioria dos adolescentes possui um histórico de defasagem escolar, com 

sucessivos anos de repetência e evasão, além do comprometimento cognitivo e de 

ordem biopsicossocial. Faltaram para esse público, condições reais de acesso, 

permanência e de aprendizagem, devido à própria trajetória de vida anteriormente à sua 

internação.  

 Todos esses fatores caracterizam os alunos de forma diferenciada daqueles que 

estudam em condições regulares em outras escolas. Um dos elementos que torna a 

escolarização destes adolescentes um desafio para educadores e toda a equipe 

pedagógica é a intolerância e a dificuldade (incapacidade) de concentração por longos 

períodos dentro de sala de aula.  

 Além dessas características outro elemento que está presente nas atitudes dos 

alunos, é o imediatismo, pois os mesmos exigem que suas solicitações sejam atendidas 

prontamente, sendo insistentes e desconhecendo limites em relação ao tempo de 

espera usual.  

 Devido à inexistência de uma pedagogia voltada exclusivamente para os alunos 

que cumprem medidas socioeducativas, foram adaptadas outras modalidades de ensino 

que não atendem inteiramente as especificidades e necessidades presentes na escola. 

Até 2012, a modalidade de ensino era Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo que 

a partir de 2013, foi definido pela Secretaria de Educação de Estado do DF que as 

escolas dos Centros de Internação Estrita implantariam a Correção da Distorção 

Idade/Série (CDIS). Atualmente a organização (modalidade) do ensino adotada pela 
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escola é Ensino Ciclado, o mesmo utilizado por algumas escolas regulares da rede 

pública do DF para os anos finais do Ensino Fundamental.      

No intuito de organizar o trabalho pedagógico da escola, no ano de 2019, foi 

aplicado questionário em todas as turmas por amostragem de alunos, visando identificar 

o perfil, as necessidades e percepções/expectativas dos adolescentes em relação à 

escola. O questionário continha 21 questões, sendo a maioria de múltipla escolha e 

algumas abertas.  

 Em 2019, dos alunos que cumpriam medida socioeducativa na UNIRE, 48% 

estavam com 18 anos, 39% -19 anos e 13% - 20 anos. Sobre a faixa etária, pode-se 

dizer que os jovens e adolescentes entre 10 e 25 anos, estão num período de maior 

risco de vulnerabilidade. O SINASE prevê que os jovens que se envolvem em atos 

infracionais, cumpram medidas socioeducativas em Unidades de Internação, sendo que 

os menores de 18 anos não devem dividir o mesmo espaço com os que já atingiram os 

18 anos.  Isso é uma das justificativas da UNIRE receber apenas alunos que já tenham 

essa idade. Além disso, deve-se considerar o amplo espaço físico. 

6.1. Alunos que cumprem medida socioeducativa na UNIRE entre 18 e 21 anos? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Antigamente, relacionava-se a procedência dos alunos às proximidades das 

unidades de internação onde estavam cumprindo a medida socioeducativa, mas pode-

se observar que apenas 1% dos alunos, são oriundos do Recanto das Emas e Riacho 

Fundo. A maioria dos jovens que cumprem medida na UNIRE é proveniente de 

Ceilândia, de Samambaia e de Planaltina. Mas pelo fato supracitado, a UNIRE recebe 

alunos de todas as regiões do DF e entorno, são elas: Sobradinho, Gama, Taguatinga, 

Gráfico 01 

  

                   Gráfico - 01 
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Candangolândia, Paranoá, Estrutural, Santa Maria, Itapoá, Mestre Darmas, Areal, 

Brazlândia e Luziânia, como pode ver no gráfico.  

6.2. Cidade de origem do estudante? 

    

  Gráfico - 02 

 

A maioria dos discentes moravam com a mãe antes da internação, figura com a 

qual eles têm bastante afeto. E embora muitas pessoas acreditem que jovens que 

cometeram atos infracionais não tenham uma família estruturada, 41% dos jovens 

afirmaram morar com o pai e a mãe. Os demais adolescentes responderam que 

moravam com  a mãe, pai, tios, irmãos, ou com os avós. Pouquíssimos moravam 

sozinhos, com amigos ou com outros familiares.  

6.3.Com quem o estudante reside? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 70% dos jovens afirmaram não ter filhos, 30% deles têm entre 1 e 2 

filhos. Percebe-se certa preocupação e cuidado de alguns adolescentes que possuem 

filhos, sendo que a maioria dos alunos relata que quando cumprirem a medida 

 

Gráfico - 03 
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socioeducativa irá constituir família. Alguns jovens ainda relatam suas ansiedades, 

perspectivas e preocupações em conversa informal com os professores.  

6.4. Alunos que cumprem medidas socioeducativas na UNIRE e que possuem ou não 

filhos. 

 

 

        Gráfico -04 

 

  Mais da metade dos alunos em 2018 afirmaram que estudavam antes da 

internação. Em 2019 esse número cresceu, 76% disseram que não estavam estudando. 

A evasão escolar é comum entre os estudantes, é tanto que somente 24% deles 

afirmaram estar estudando antes da internação. Observa-se que na socioeducação há 

um crescente número de distorçã  idade/série/ano. 

6.5. Alunos que frequentavam a escola antes da internação? 

 

Gráfico - 05 

Cerca de 9% afirmaram fazer uso de remédios controlados para ansiedade e o 

mais preocupante é que a maioria toma remédio para dormir.        

Cabe ressaltar que as medidas socioeducativas podem durar de 6 meses a 3 anos, 

conforme o ato infracional cometido, o desempenho do socioeducando na Unidade e na 



 

 

18 

 

Escola e claro, com sua ressocialização. Por isso, os alunos são avaliados durante todo 

o período de cumprimento da medida socioeducativa e a cada 6 meses são elaborados 

relatórios sobre cada um deles e apresentados a(o) juiz(a)da Vara de Infância e da 

Juventude do DF 

6.6. Uso de medicamentos controlados? 

 

 

                          Gráfico - 06 

 

A maioria dos socioeducandos entrevistados responderam fazer uso de 

entorpecentes diariamente.  

6.7.Uso de substâncias  entorpecentes? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico - 07 

 

Em 2018 43% afirmara que algum familiar cumpre ou cumpriu medida 

socioeducativa. Este número cresceru em 2019 para 68% que afirmaram que familiares 

cumprem ou cumpriram medidas socioeducativa ou prisional. Isso reforça a teoria de 



 

 

19 

 

Vygostky, que o desenvolvimento intelectual ocorre em função das interações sociais e 

condições de vida.  

6.8. Algum familiar cumpriu medidas socioeducativas/ prisional? 

 

           Gráfico – 08 

 

Em 2018 62% afirmaram que são reincidentes no sistema socioeducativo, este 

número aumentou para 93% em 2019. Sendo assim se faz necessária uma política 

pública séria para os egressos.  

6.9. Reincidente no sistema socioeducativa? 

                           Gráfico - 09 

 

Acerca do tempo de cumprimento da medida, 7% deles cumpre a medida de seis 

meses a um ano, aumentou de 52% em 2018 para 77% em 2019  que cumpre medida 

há mais de um ano e 16% dos adolescentes cumprem medida há menos de seis meses.  

Alguns adolescentes durante o usufruto de alguns benefícios3 concedidos pela Vara de 

Infância e da Juventude, acabam evadindo e não retornam à Unidade de Internação. 

                                                           
3
 Esses benefícios incluem o“saidão” de Páscoa e o “saidão” de Natal.  
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Outros lamentavelmente, após serem liberados acabam reincidindo em algum ato 

infracional e retornam para cumprirem outras medidas socioeducativas. 

6.10. Tempo de cumprimento de medida socioeducativa na UNIRE? 

 

          Gráfico - 10 

 

Em 2018 69% afirmaram acreditar na ressocialização, 2019 a credibilidade caiu 

para 57%. Os motivos apontados pelos adolescentes podem ser percebidos por meio 

dos seguintes registros: “cadeia não regenera ninguém”, “falta de oportunidades”, “o 

sistema não oferece o suporte devido”. Outros apontam motivos relacionados aos 

profissionais envolvidos na Socioeducação, a saudade que sentem dos familiares, os 

motivos pessoais (como as guerras com seus rivais) etc. Observa-se que é necessária 

uma política pública eficiente para ressocializar os jovens com oficinas 

profissionalizantes, atividades esportivas, cursos diversos e oportunidades concretas; 

para oferecer espaços físicos mais adequados à Socioeducação e também para 

qualificar os profissionais que atuam no sistema. Cabe ressaltar a importância da  

prática desportiva prevista nas Diretrizes Pedagógicas de Escolarização na 

Socioeducação,que garante 3 aulas  semanais de Educação Física, para o ensino 

fundamental, 2 para o ensino médio entendendo sua  importância para além aspectos 

básicos, os psicossociais, amenizando sintomas apresentados pelos alunos como 

ansiedade, insônia e outros.  

6.11. Você acredita no processo de ressocialização?  
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    Gráfico - 11 

 

Pode parecer contraditório o que será dito agora, mas 89% dos alunos 

consideram-se aptos a voltar a sociedade, o que é natural, afinal estão privados de 

liberdade e querem tê-la a qualquer custo. Uma pequena parcela 11% não considera 

apto a voltar a sociedade.  

6.12. Você considera ressocializado? 

 

 

     Gráfico – 12 

 

Entre as opções dadas aos alunos sobre o que desejariam fazer no futuro, a 

maioria 50% deles aponta o interesse de continuar os estudos e fazer faculdade, 21% 

continuar os estudos, 15% disseram arrumar um emprego, 8% fazer faculdade e 21% 
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desejariam voltar para o “corre”4, mas sabe-se que há muita reincidência e que pela falta 

de oportunidades citada anteriormente, é o que acontece. Não é necessário perguntar 

para os alunos sobre o que de fato ocorrem, os próprios profissionais envolvidos na 

Socioeducação podem testemunhar isto em curto período de trabalho.  

6.13. O que pretende fazer quando sair da Unire? 

 

      Gráfico - 13 

 

Quando perguntado se o estudante tem problemas com outros internos, 32% em 

2018 responderam que sim, este número em 2019 cresceu mais de 100%, isso 

demonstra que os conflitos gerados fora da Unidade desencadeiam dentro do sistema. 

Tais dados são de fundamental relevância na justificativa a cerca da quantidade de 

turmas e de alunos em cada uma delas. Somos uma escola especial em suas 

peculiaridades e a secretaria de nossa escola necessita de autonomia no momento de 

enturmar cada indivíduo, além de números, nossas turmas representam grupos e nosso 

modo de enturmar cada aluno é pensado de forma protetiva.  

6.14. Conflitos e problemas de convivência na Unire? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 “Corre” na linguagem codificada entre adolescentes internos, refere-se a voltar a cometerem atos infracionais.  
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             Gráfico - 14 

 

Em 2018 28% responderam sobre as atividades oferecidas na unidade e  2019 

71%  reconhecem que a escola e cursos contribui para o processo de ressocialização, 

20% acreditam apenas na escolarização e 9% cursos profissionalizantes. O fato é que 

os cursos profissionalizantes e a escola se complementam e dão condições aos 

socioeducandos para retornarem ao convívio social, mas faltam oportunidades efetivas. 

6.15. Atividade oferecida pela unidade que mais contribui para a ressocialização? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

A escolarização e cursos profissionalizantes oportuniza o estudante e melhora 

sua alto estima, além de levá-lo a compreender sobre a importância dos mesmos para 

sua vida depois da ressocialização. Assim quando pergunta quais cursos gostaria que 

fosse oferecido na unidade, paralelo aos estudos. Nota-se que alguns cursos são 

poucos evidentes como panificação interesse em 2018-19% e 2019-11%, percebe o 

baixo interesse. Informática em 2018 - 24% e 2019 - 6%, também baixo interesse. 

 

Gráfico - 15 
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Mecânica 2018-25% e 2019-3% pouco interesse. Outros cursos também foram 

sugeridos  com 37% entre eles estão: auxiliar administrativo, serigrafia, cabeleireiro, 

horta  entre outros.  

Curioso que ao perguntar aos alunos as sugestões de cursos, muitos citam cursos já 

ofertados, ou porque desconhecem a existência dos mesmos ou porque não têm 

oportunidades de participar dos mesmos. O que nos chamou atenção foi o expressivo 

número 37% não gostariam de fazer curso.  

6.16. Qual Curso deveria ser oferecido na Unidade? 

 

 

             Gráfico - 16 

 

Sobre o que deve mudar na escola (atividades) para melhor ressocialização? Em 

2018 38% sugeriram mais aula, contra 40% em 2019. Este aumento significa que estão 

refletindo sobre a importância da escolarização para a socioeducação. 2018  10% 

sugeriram ofertas de cursos e em 2019 este número aumentou para 30%, aumento 

significativo. 27% sugerem a continuidade dos projetos (gincanas, feiras culturais, 

filmes, exposições e os demais citam outras atividades como natação, videogame, 

futebol e campeonatos e outros).  

6.17. Atividade desenvolvida que mais contribui para a ressocialização? 
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           Gráfico - 17 

 

A preferência por projetos, os alunos sinalizam gostar de aulas criativas e em que 

há um bom relacionamento com o professor, sugeriram ainda aulas de reforço,uso de 

laboratório, uso de recursos tecnológicos (Data show,TV) e um grande numero solicitou 

aulas praticas de Educação Física. Os entrevistados  apontam gostar de aulas objetivas, 

outros dizem que gostam das aulas em que o professor faz uso de recursos 

tecnológicos. 

Sobre a avaliação dos alunos em relação aos eventos pedagógicos que ocorrem 

no pátio da escola, 44% consideram que são ótimos, 28% que são bons e 28% que são 

regulares. O que sinaliza a necessidade de ouvir e discutir com os alunos acerca das 

atividades/projetos pedagógicos propostos.  

A pedagógia de projetos na Escola Unire, tem obtidos grandes sucessos no 

decorrer da sua história. Em 2018 o Projetos Show do Milhão das Exatas fez um grande 

diferencial no aprendizado e dinamização das aulas, assim como tantos como o 

Diboísmo, redação, Copa na Escola, Jogos interclasses e o da Controladoria na Escola. 

Esse último a escola foi premiada em $ 5.000,00 reais pelo ótimo trabalho realizado com 

a comunidades escolar.  

6.18. Avaliação dos Projetos Escolares? 
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              Gráfico - 18 

  

2. A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA NA SOCIOEDUCAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

A escolarização na socioeducação envolve grandes desafios. Um deles é a 

escola ser de fato reconhecida como espaço privilegiado para a ressocialização e, 

sobretudo, para as aprendizagens dos socioeducandos, o que implica o 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica diferenciada para garantir uma educação 

que faça sentido para adolescentes que cumprem medida socioeducativa.  

Assim sendo, os desafios impostos por uma política pública socioeducativa 

exigem ações educativas efetivas tanto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEEDF, bem como da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude, respaldadas pelo Termo de Cooperação Técnica nº 02/2013.    

Outro aspecto fundamental reconhecido pelos professores que atuam na escola 

refere-se à práxis pedagógica. A ação educativa não pode prescindir do 

estabelecimento e fortalecimento do vínculo afetivo para a promoção de aprendizagens 

e para o desenvolvimento dos projetos de vida dos socioeducandos.  

Nesse sentido, não há como desvincular o trabalho escolar socioeducativo da 

prática social do conhecimento sistematizado a partir dos saberes dos adolescentes, 

tendo como cerne a formação e do desenvolvimento do estudante para tomada de 

consciência sobre seus atos, uma vez que: 

[...] Os conhecimentos a serem trabalhados nesse contexto podem 
ter como foco a transformação de uma realidade. As atividades junto 
aos jovens que cometeram ato infracional podem ser direcionadas 
para a mudança de suas realidades. Mas a mudança de realidade 
vai começar por esses jovens, do conhecimento deles sobre si e 
sobre o mundo, da apropriação dos conceitos científicos que foram 
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historicamente construídos. (MEDEIROS et al, BISINOTO, p. 312, 
2014). 
 

Transformar a realidade vivida pelos socioeducandos, atribuindo significado e 

sentido aos conteúdos desenvolvidos, impõe aos docentes um compromisso social e 

ético com esses adolescentes, dos quais muitos no decurso de suas vidas escolares 

foram despojados do direito à aprendizagem por inúmeros motivos.   

Sendo assim, a proposta pedagógica apresentada nesse PP visa estabelecer 

condições objetivas e reais para o desenvolvimento do trabalho docente, considerando 

a realidade escolar, dentro de uma Unidade de Internação, bem como seu principal 

público alvo, os socioeducandos.  

Desse modo, os aspectos fundamentais referentes à organização do trabalho 

pedagógico, elencados pelo coletivo dos professores e equipe pedagógica consistem 

em: 

● Ruptura de paradigmas tradicionais do processo ensino e aprendizagem e 

avaliativo com vistas ao sucesso escolar;  

● Discussão e reflexão acerca da organização do ensino ciclado e planejamento de 

estratégias pedagógicas, conforme estabelecem as Diretrizes Pedagógicas: 

Escolarização na Socioeducação da SEEDF (2014). 

● Suporte pedagógico aos professores nos espaços/tempos institucionalizados de 

formação por meio da coordenação pedagógica. 

● Estudos temáticos, compartilhamento de experiências e saberes entre os 

docentes e equipe pedagógica nas coordenações pedagógicas coletivas; 

● Formação continuada in lócus, visando à especificidade do trabalho pedagógico 

socioeducativo; 

● Discussão do processo avaliativo condizente com a concepção formativa da 

avaliação, considerando os seus diferentes níveis, conforme estabelecem as 

Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014-2016); 

● Desenvolvimento de conteúdos na perspectiva interdisciplinar e de forma 

transversal, integrando as diferentes áreas de conhecimento e consonante com o 

Currículo em Movimento da SEEDF (2014);  

● Levantamento dos anseios e expectativas tanto dos profissionais da educação 

como dos servidores que atuam da Unidade de Internação referente à 
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organização do trabalho escolar, bem como junto ao segmento dos pais ou 

responsáveis e alunos, para levantamento de sugestões, críticas propositivas no 

intuito de aprimorar ações educativas; 

● Estabelecimento e fortalecimento do vínculo afetivo como meio para a promoção 

de aprendizagens;  

● Desenvolvimento de conteúdos significativos que venham colaborar para a 

realização do projeto de vida dos socioeducandos;  

● Valorização de estratégias pedagógicas com vistas à resolução pacífica dos 

conflitos causados pela intolerância e desrespeito às diferenças entre os sujeitos 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, em parceria com a equipe técnica5 

que atuajunto aos alunos;  

● Monitoramento e avaliação das relações interpessoais entre os Atendentes de 

Reintegração Social6 (ATRS) e profissionais da educação para o 

desenvolvimento do trabalho escolar e proposição de estratégias mediadoras, 

caso necessário; 

● Valorização das potencialidades e habilidades dos socioeducandos por meio dos 

projetos pedagógicos.  

Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (Resolução nº 119/2006 e Lei nº 

12.594/2012), o socioeducando está em processo de desenvolvimento e como sujeito 

de direitos, faz-se necessário que a escola desenvolva um trabalho pedagógico ético e 

humanizado para a superação do fracasso escolar. 

 

3. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Após as avaliações institucionais de 2015 e 2016 junto ao corpo docente e 

gestores, foi possível observar a intenção e a necessidade da continuidade dos estudos 

desenvolvidos no ensino fundamental e ensino médio, a garantia da escolarização e a 

                                                           
 
5
 A equipe técnica é formada pelo assistente social, pedagogo e psicólogo vinculados à Unidade de Internação, 

responsáveis pelo acompanhamento dos socioeducandos que cumprem medida socioeducativa, conforme prevê o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.   
6
 Os Atendentes de Reintegração Social são responsáveis pela segurança e deslocamento dos adolescentes para que 

possam participar das atividades pedagógicas referente à escola.  
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importância de uma instrumentação básica para o trabalho e a cidadania, com o 

aprimoramento da pessoa humana, que inclua a formação ética, o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico, valorizando também a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos de produção, proporcionando um 

processo de ensino e aprendizagem coerente com o público alvo em questão, visando 

solucionar os diversos conflitos advindos da falta de uma escolarização sistematizada 

que não ocorreu fora do centro de internação. 

A relevância social das práticas pedagógicas e seus objetivos devem destacar-se 

pela contribuição na reconstrução da socialização nos espaços familiar, escolar e 

profissional. É importante mostrar para a sociedade que o adolescente em medida 

socioeducativa não pode sofrer nenhum processo de exclusão, buscando valorizar 

dessa forma, a didática adequada utilizada pelo professor, a contextualização, a 

interdisciplinaridade e outros instrumentos de ensino que poderão despertar o interesse 

do aluno e, por isso, faz-se necessário uma busca incessante por estratégias e 

metodologias voltadas para o nosso público específico respeitando suas 

individualidades, bem como nossas capacidades técnicas e estruturais, para que os 

objetivos educacionais propostos sejam contemplados. 

            De acordo com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, os 

jovens em conflito coma lei, cumprindo medida socioeducativa, têm direito a educação, 

visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa e cabe ao Estado assegurar-lhe: 

● Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

● Direito de ser respeitado por seus educadores; 

● Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer ás instâncias escolares 

superiores. 

● Direito de organização e participação em entidades estudantis. 

Dessa forma, o programa de trabalho desenvolvido pela UNIRE (Unidade de 

Internação Recanto das Emas), destinado ao atendimento de adolescentes em 

conflito coma lei que se encontram em regime de privação de liberdade, trabalha 

conforme preconiza o ECA. 

 É nesta perspectiva que a escola da UNIRE vem se adaptando à legislação atual, 

procurando cumprir o que determina o ECA no que diz respeito às medidas 

socioeducativas em regime de privação de liberdade.  Nesse intuito, os objetivos das 

práticas pedagógicas são: 
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● Delinear os problemas que as salas multisseriadas7 causam no processo 

pedagógico da escola. 

● Destacar os benefícios que a proposta em ciclos pode trazer para os alunos, 

professores e todo o processo pedagógico. 

De acordo com o SINASE (2006), “as ações socioeducativas devem propiciar 

concretamente a participação crítica dos adolescentes na elaboração, monitoramento e 

avaliação das práticas sociais desenvolvidas, possibilitando, assim, o exercício – 

enquanto sujeitos sociais – da responsabilidade, da liderança e da autoconfiança.”. 

Assim é necessário o professor planejar sua aula levando sempre em consideração os 

interesses e as experiências de nossos alunos, desenvolvendo metodologias que 

promoverão inclusão social, interligando as ações de promoção de saúde, educação, 

cultura, profissionalização e cidadania na execução de medidas socioeducativas. 

Por isso, não devemos adotar uma perspectiva clássica da educação onde a 

ênfase está no domínio do professor, no ensino em sala de aula e nos conteúdos a 

serem trabalhados (Gil, 1997), considerando que nossos alunos não são receptores 

passivos, que apenas aprendem e aceitam orientações, mas, muitas vezes não são 

capazes de construir um conhecimento significativo dos conteúdos trabalhados e nós 

professores, meros transmissores de conteúdo, que procuram modelar o 

comportamento dos alunos (Gil, 1997, p 25). 

 Nessa perspectiva o currículo deve ser voltado em sua totalidade, para o aluno, 

respeitando suas atitudes, valores e objetivos, sendo o professor o facilitador da 

aprendizagem, enfatizando assim, a liberdade em detrimento da eficiência. 

Com isso, trabalhar de maneira diversificada e utilizar diferentes ferramentas 

pedagógicas proporcionará ao aluno uma experiência pessoal que facilitará a 

aprendizagem, voltada para educandos com histórias de vida tão distintas. Não existe 

formação sem respeitar a história de vida que cada indivíduo constrói ao longo de sua 

existência para que a aprendizagem seja significativa e transformadora. Lidar com a 

diversidade e com as dificuldades de cada aluno é uma habilidade obrigatória de cada 

professor para atuar nas escolas das unidades de Socioeducação que tem como 

objetivo acima de tudo, respeitar a pessoa humana em todos os seus aspectos e 

                                                           
7
Em função da falta de espaço, as turmas são formadas por alunos que se encontram em anos de escolaridade 

diferenciados, atentando para a enturmação de alunos conforme os blocos previstos para o 3º Ciclo e as séries do 

Ensino Médio. 
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promover uma educação para todos, conforme Gairin (1999, p.89-90), quando afirma 

que pensar em diversidade não quer dizer pensar simplesmente na diferença entre as 

pessoas, trata-se de pensar em todos e fazer uma escola para todos. 

Assim, perceber o papel da educação como fator transformador e fazer uma 

escola mais voltada para o aspecto humano é o caminho a ser percorrido por todos os 

profissionais envolvidos nesse trabalho. Nesse sentido, foi feita uma pesquisa 

intersetorial (anexo) para que fosse dado a escola um feedback sobre o processo de 

ressocialização do socioeducando em outros momentos dentro da unidade. 

Com relação a questões propostas aos profissionais de saúde, é importante 

salientar que as funções mais importantes elencadas pelos mesmos referem-se a 

procedimentos emergenciais e uma educação continuada aos internos no que se refere 

a ações preventivas.  

      Atuam, na enfermaria da Unidade, técnicos administrativos, técnicos de 

enfermagem, um médico, assistente social e um gerente de saúde.  

 Os profissionais de saúde salientem que, entre as principais dificuldades 

encontradas pelos mesmos estão o baixo efetivo na enfermaria, a ausência de 

treinamento e de adequações a realidade do Centro, e questões relacionadas a 

prevenção de doenças, devido as especificidades do ambiente. Estes profissionais 

acreditam que a escolarização é muito importante, e que as problemáticas que 

dificultam o atendimento as demandas da saúde interferem no desempenho escolar dos 

mesmos, destacando que a gerência de saúde é de suma importância para o 

desenvolvimento global do socioeducando.  

Embora, a atenção integral à saúde seja direito garantido aos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa previsto pelo ECA e pelo SINASE, foram inúmeras as 

dificuldades enfrentadas pela escola para que os alunos não fossem prejudicados em 

suas aprendizagens em função do não atendimento médico especializado.  

Em pesquisa realizada com a equipe de segurança, foi exposto pelos 

profissionais que a principal função desta gerência é garantir a segurança e 

consequentemente, propiciar a garantia de outros setores que compõe a Unidade, 

preservando a integridade física dos internos. Atualmente a movimentação dos alunos 

para as atividades escolares, está fragilizado em função do baixo efetivo de ATRS por 
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plantão. Para a gerência de segurança, a escolarização esta sendo a única atividade 

direcionada na ressocialização. 

Para o setor de Manutenção, que expôs a importância de suas tarefas como 

atividades importantes em todos os setores da Unidade, para que seja garantida a 

estrutura do local, a escolarização é relevante, pois prepara o jovem para o trabalho e 

promove a responsabilidade e a ética.  

A equipe técnica, formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, 

apontou como função da referida equipe o acompanhamento global do jovem durante o 

cumprimento da medida socioeducativa, sendo que este acompanhamento inclui a 

elaboração de pareceres técnicos, o acompanhamento individual e grupal, e o 

encaminhamento dos internos para a rede de políticas articuladas.  

Os técnicos atendem também a família dos socioeducandos, convidando os 

familiares para participar e acompanhar o jovem durante seu período de internação. Os 

técnicos apontaram como dificuldades principais para o exercício de suas funções o 

baixo efetivo, as condições precárias de trabalho, as dificuldades de comunicação entre 

os demais servidores para qualificar o trabalho junto aos adolescentes. 

Para a gerência de técnicos, a escolarização do jovem é considerada de suma 

importância, tanto pelo aspecto do crescimento pessoal como pelo subsídio em relação 

à produção de relatórios que avaliarão o jovem com vistas ao judiciário.  

Atualmente os jovens participam de oficinas ocupacionais, programação áudio 

visuais, câmera, vídeo e arbitragem, ofertadas pela ONG Transforme por um tempo de 

seis meses, sendo que as oficinas duram em media de duas semanas a um mês e meio, 

o que permite fazer um rodízio com os jovens e atender o maior numero possível. 

Cabe ressaltar a importância de um trabalho bem articulado e de apoio entre as 

equipes técnicas que atendem aos adolescentes e a escola, pois a função de mediação 

e intervenção dos pedagogos junto aos alunos e suas respectivas famílias são de 

extrema importância para o processo educativo e de ressocialização dos adolescentes.  

Por meio da participação dos pedagogos em reuniões de formação e do Conselho de 

Classe e compartilhamento de experiências realizadas no ambiente escolar é possível 

estreitar essa parceria para além dos estudos de casos8solicitados. 

                                                           
8
 Os estudos de casos são reuniões convocadas pela escola ou pela gerência sociopsicopedagógica/equipe técnica do 

adolescente para tratar acerca de encaminhamentos, elucidar fatos, ocorrências disciplinares e/ou situações 

específicas que envolvam o aluno no contexto escolar.  
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A educação na escola da UNIRE, não se faz apenas com conteúdos a serem 

cumpridos, segurança, métodos e técnicas preestabelecidos, mas com criatividade, 

afetividade, vivência, convivência, diálogo e pela busca incessante do conhecimento. 

Esta é a razão pela qual o fazer opressor não pode ser humanista, enquanto o 

revolucionário necessariamente o é (Freire 2007 p. 130). Neste sentido, não há como 

desenvolver um trabalho educativo com este público alvo tão específico sem uma 

motivação e um pensar revolucionário, ou seja, um olhar diferente para alunos que são 

diferentes, mas que precisam ser inseridos em uma igualdade maior: a sociedade. 

4. MISSÃO 

Promover a reintegração social do adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa viabilizando a sistematização do saber escolar por meio da relação entre 

os sujeitos e o conhecimento acumulado pelas ciências, pela filosofia, pelas artes e pelo 

senso comum e constituir uma educação de qualidade no desenvolvimento da 

edificação de valores, cooperação e da construção de seu projeto de vida.  

 

4.1. OBJETIVOS GERAIS 

Implementar a Proposta Pedagógica elaborada com a participação da 

comunidade socioeducativa, proporcionando uma educação de qualidade, com base no 

respeito ao ser humano na sua diversidade, coerente com a doutrina da proteção 

integral e legislações correlatas, proporcionando aos adolescentes privados de 

liberdade condições para o desenvolvimento da autonomia, do aprendizado, da 

cooperação e da participação social. 

 

4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar a formação de uma comunidade socioeducativa responsável e 

comprometida com o processo educativo do adolescente; 

 Possibilitar o uso do laboratório para atividades envolvendo todas as áreas do 

conhecimento; 

 Orientar as ações desenvolvidas pelos profissionais que atuam com 

Socioeducação, visando à garantia dos direitos humanos e ao exercício da 

cidadania; 
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 Buscar a interação das políticas públicas, assegurando o acesso dos 

adolescentes e familiares à rede de serviços e programas sociais; 

 Corresponsabilizar e envolver a família em todas as etapas do processo de 

cumprimento da medida socioeducativa; 

 Realizar o acompanhamento pedagógico dos estudantes por meio do 

preenchimento de relatório técnico-pedagógico; 

 Facilitar o diálogo e tornar as aulas mais atraentes para possibilitar a 

aprendizagem do socioeducandos; 

 Incentivar a participação dos alunos em concursos, Olimpíada de Matemática das 

escolas públicas – OBMEP, exames avaliativos como PAS, ENEM, PROUNI, 

SISU, ENCEJA, entre outros da área federal; 

 Proporcionar a execução de projetos pedagógicos que despertam interesse nos 

adolescentes; 

 

5. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

Com base na Lei de Gestão Democrática nº 4.751/2012 a unidade escolar 

formulará e implementará seu projeto político-pedagógico, em consonância com as 

políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal.  Parágrafo único. “Cabe à unidade escolar, considerada a sua 

identidade e de sua comunidade escolar, articular o projeto político-pedagógico com os 

planos nacional e distrital de educação”. 

A autonomia administrativa da UNIRE, observada a legislação vigente, será 

garantida por:I – formulação, aprovação e implementação do plano de gestão da 

unidade escolar;II – gerenciamento dos recursos oriundos da descentralização 

financeira;  III – reorganização do seu calendário escolar nos casos de reposição de 

aulas. 

A equipe gestora do Centro educacional 104, composta por diretor e vice-diretor, 

são os responsáveis pela Escola Vinculante, e que a Unire tem a frente de seu trabalho  

um supervisor que na ausência do diretor e do vice-diretor desempenha as funções  

administrativas e pedagógicas da Unidade Educacional. Tendo este como apoio  um 

chefe de secretaria, conforme a modulação de cada escola, em consonância com as 

deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais. 
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A escolha do diretor e do vice-diretor será feita mediante eleição, que também 

realiza na Escola Vinculante, por voto direto e secreto, vedado o voto por 

representação, sendo vitoriosa a chapa que alcançar a maior votação, observado o 

disposto no art. 51. 

A Proposta Pedagógica da escola da Unidade de Internação do Recanto das 

Emas – DF (UNIRE), para o Ensino Fundamental e Médio, tem como fundamentos os 

pressupostos teórico-metodológicos contidos no Currículo em Movimento: Teoria Crítica 

e Pós-Crítica, Concepção de Educação Integral Espaços de Tempos, Espaços e 

Oportunidades, a Pedagogia Histórico-Crítica, a Psicologia Histórico-Cultural, Eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, Justiça 

Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade, Os Quatro Pilares da 

Educação (Jaques Delors); além de documentos orientadores da Socioeducação como: 

o SINASE (Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo), o Estatuto da Criança e 

Adolescente, o Termo de Cooperação nº 2 de 2013 e as Práticas Educativas da Rede 

das Unidades do DF. 

 

5.1. TEORIA CRÍTICA E PÓS-CRÍTICA 

 

A educação é política, e possui também um significado de classe. Nas relações 

entre a educação e a política, manifesta-se uma lógica de classes. Esta relação 

estabelece os modelos culturais e os ideais, que orienta a organização interna da 

instituição educativa (CHARLOT, 2013, p.67). 

Também consideramos que a educação é um processo cultural e um fenômeno 

social, sendo discutida a partir de argumentos filosóficos.  

A teoria crítica é um conceito histórico, cuja análise precisa ser feita a partir dos 

princípios conceituais do estruturalismo e do pós-estruturalismo. “Desde o início da 

teorização crítica da educação a ideologia tem sido um dos conceitos centrais a orientar 

a análise da escolarização em geral, e do currículo em particular”. (MOREIRA e SILVA, 

1997, p.21).  

A teoria crítica é oposta a teoria tradicional. O pensamento crítico promove o 

interesse emancipatório, ou uma reflexão voltada para a responsabilidade e a 

autonomia em uma perspectiva que considera a realidade social como um processo 
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advindo de transformações nos aspectos culturais voltado para o registro de ocorrências 

repetitivas (HORKHEIMER, 2006).  

As dificuldades referentes à construção de uma teoria crítica estão relacionadas 

com a ideia de concepção de uma sociedade como totalidade e propõe uma alternativa 

a sociedade. A teoria crítica não só questiona a educação e o currículo no quadro das 

estruturas sociais, políticas e econômicas, que legitimam o conhecimento, mas também 

relaciona o conhecimento escolar com as questões de poder e de controle. 

Seguindo as denominações pós-modernidade, pós-modernismo, pós-

estruturalismo, entre outras, pode-se afirmar que a teoria pós-crítica é composta por 

uma diversidade de pressupostos conceituais segundo uma ideia central de valorização 

da subjetividade. Os critérios de reflexão partem da diferença e da semelhança, pelas 

identidades e diferenças, mais múltiplas e plurais, se for considerado o pensamento de 

Lacan (1998). Outros autores já apontam a ruptura com o paradigma crítico, para ouvir 

os atores, sendo que o sujeito pós-moderno é o resultado, segundo Silva (1999) do 

cruzamento dessas múltiplas dinâmicas e de diferentes culturas que o contém.  

A formação da identidade e da subjetividade são categorias dominantes na teoria 

pós-crítica sendo que não há uma certeza absoluta, mas sim a presença de ideias que 

representam questões que podem somente ser analisadas a partir de contextos 

históricos e discursivos específicos (SALIH, 2012, p. 13). 

Foucault (1975, p.44) afirma que o sujeito cuida de si mesmo, enquanto 

reconhece o seu déficit de instrução, ainda que neste processo sejam criadas as 

tecnologias de docilização do corpo e da mente, institucionalizadas pela escola.  

As teorias pós-críticas divergem de forma significativa do pensamento crítico no 

entendimento da noção de emancipação, pois o entendimento pós-crítico de 

emancipação distancia-se de uma visão totalizante e estável, cuja visão possui uma 

oposição radical, mantendo uma operacionalidade social e uma produtividade política, 

sendo que a emancipação, no dizer de Santos (1999) é um pensamento de rebeldia. Há 

uma referência ao perigo de que o modelo crítico se reduzisse a uma utopia, a uma 

esperança quando centrada na radicalidade da luta de classes com pilar social do 

princípio de divisão.  

De acordo com Freire (2006), o significado exposto nas teorias pós-críticas é 

pessoal, contribuindo para abrir novos espaços possíveis para a ação humana, em 

particular a ação do dominado, sem que se deixe de reconhecer na emancipação o lado 
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social, de natureza política, sobretudo na contestação e denúncia de realidades sociais 

opressoras.  

5.2. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: AMPLIAÇÃO DE TEMPOS, ESPAÇOS 

E OPORTUNIDADES. 

 

“A educação está em todos os lugares e no ensino de todos os saberes” 

(Brandão, 1995). Não há um modelo definido de educação e um único espaço para 

ocorrer o processo de aprendizagem. A existência de várias sociedades com sua 

estrutura social e cultural possibilitam o desenvolvimento de variações educacionais. 

A construção do processo educativo está associada na formação integral do 

sujeito em suas histórias e vivências. A participação do coletivo no ambiente escolar 

constituirá no mecanismo de transformação social destes indivíduos. Como afirmava 

Freire (1921-1997) “a educação é um ato de amor e de coragem”. 

A educação integral enfatiza a oferta de atividades diversificadas, articuladas a 

outros setores da sociedade (escola, família e comunidade). Diferente em relação 

horário, tempo e jornada integral corroborado por Moll (2009, p.18) como “tratando de 

tempos e espaços escolares reconhecidos, graças à vivência de novas oportunidades 

de aprendizagens”. 

O princípio da educação integral também se encontra nas abordagens 

interdisciplinares, experiências e conhecimentos diversos. O coletivo de professores 

elabora as atividades de aprendizagens articuladas com projetos temáticos. Assim, a 

educação integral é instrumentalizada para a formação total do sujeito e não apenas de 

acordo com a concepção de educação integral vinculada ao tempo de permanência na 

escola. (COELHO,2004) 

Partindo destas reflexões, faz-se necessário avançar no campo pedagógico: na 

organização curricular, elaboração da Proposta Pedagógica, na democratização da 

Gestão Intersetorial de ações que favoreçam a escolarização (educacional e 

profissionalizante) e formatação de critérios e reestruturação do ambiente escolar em 

benefício aos próprios alunos. Porém, a realidade encontrada na UNIRE é adversa das 

condições ideais, devido a diversos fatores extra escolares que interferem no processo 

ensino-aprendizagem e na efetivação da oferta da educação integral para os 

socioeducandos. 
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5.3. PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: 

BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Pedagogia histórico-crítica 

 “Não existe pedagogia, isto é, teoria que implique os fins e os meios 
 da ação educativa, que não tenha, em sua base, proclamados  

ou não, um conceito de homem e um conceito de mundo”. 
 (Freire, 1982). 

 

Podemos considerar o homem como um ser capaz de se assumir como sujeito de 

sua história e da História, agente de transformação de si e do mundo, fonte de iniciativa 

e liberdade. Assim sendo, o homem não é um ser puramente determinado pelas 

condições de seu meio, pois ao mesmo tempo em que é influenciado ele influencia o 

meio em que vive. 

A História do homem não acontece nas condições escolhidas por ele, mas sim 

em condições dadas que o antecedem e ultrapassam a sua condição de opções 

individuais e sociais. A diversidade do pensamento humano provoca diferentes 

situações que alteram, continuamente, a História. O sujeito da História é o homem, que 

enquanto um ser social encontra-se em mudança constante, e dentro deste contexto, o 

reconhecimento da Pedagogia Histórico-Crítica respeita esta trajetória de luta e 

reconstruções humanas. 

Segundo Saviani (2008), a Educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, 

ou seja, ao mesmo tempo uma exigência para o mercado de trabalho e ela mesma vem 

a ser um processo de desse. A educação pertence ao grupo do trabalho não material, 

estando relacionada diretamente com as ideias, conceitos e valores, assim como 

atitudes e habilidades. 

A função da escola é possibilitar a aquisição de mecanismos que originem o 

acesso do saber elaborado, que correspondem ao conhecimento dito cientifico. 

 
“Por trás de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção do valor que se atribui o 

ensino, assim como certas ideias mais ou menos formalizadas e explicitas em relação aos processos e 
ensinar e aprender”(ZABALA, 2007, p.27). 

 

Nas últimas décadas a pedagogia histórico-crítica tem sido considerada como 

uma perspectiva educacional que visa resgatar a importância da escola, e a 

consequente reorganização do processo educativo. Ela é histórica por que nesta 

perspectiva a educação é considerada como um elemento que interfere na sociedade, 
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contribuindo para a sua transformação e crítica por possuir consciência da determinação 

exercida pela sociedade sobre a educação. 

Na pedagogia histórico-crítica há o objetivo de valorizar a escola, pois “esta 

pedagogia busca resgatar a importância da escola, a reorganização do processo 

educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade 

do saber escolar” (GASPARIN, 2008). 

Nos aspectos filosóficos que servem de embasamento para esta pedagogia, está 

presente o materialismo histórico-dialético, que, preconizado por Karl Marx, tem como 

pilares a interpretação da realidade, a visão de mundo, a materialidade, a concreticidade 

e a práxis, que representa a prática associada à teoria. 

O movimento dialético parte da realidade empírica que é baseada na experiência, 

no que é real e também por meio de abstrações, que são teorias elaboradas do 

conhecimento, que almeja chegar ao concreto pensado. 

De acordo com a concepção da lógica dialética, o professor pode superar o senso 

comum que está arraigado no ambiente escolar, para, por meio de uma reflexão teórica, 

atingir e provocar o alcance de uma consciência filosófica. É preciso partir do 

conhecimento da realidade da educação e chegar à realidade concreta da educação, 

realidade essa plenamente compreendida. 

No aspecto da Psicologia, a base da Pedagogia Histórico-Crítica é a Teoria 

Histórico-Cultural de Vigotsky, que defende a ideia de que o homem é considerado um 

ser histórico, construído por meio de suas relações com o mundo social. O homem é 

diferente das outras espécies porque pode transformar a natureza através de seu 

trabalho, com o uso de instrumentos criados por ele mesmo. O conhecimento, na 

perspectiva histórico-cultural é construído a partir da interação sujeito-objeto, a partir de 

ações que são socialmente mediadas. Suas bases são constituídas por meio do 

trabalho e com a utilização de ferramentasem sociedade e na interação dialética que 

existe entre homem e natureza. 

De acordo com Gasparin (2005), a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica, que 

possibilita a aplicação desta metodologia, tem como ponto de referência a construção 

do conhecimento a partir da base material, que é a prática social dos homens e os 

processos de transformação da natureza por eles forjados. As organizações culturais, 

artísticas, políticas, econômicas, jurídicas e religiosas são consideradas expressões 

sociais que inferem na construção do conhecimento. Portanto, é a existência social dos 



 

 

40 

 

homens que gera o conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, no processo 

histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre este 

processo. 

O conhecimento, enquanto um elemento que é, ao mesmo tempo, histórico e 

social, tem como pressupostos as continuidades, assim como as rupturas e 

reconstruções, pois é um processo vivo e não estático na perspectiva dos processos 

sociais de mudança. 

Em uma perspectiva prática, os conteúdos devem ser enfocados pelos 

professores de uma forma contextualizada, para que adquiram significado para aqueles 

que vão aprender. É preciso evidenciar que o conhecimento humano é produto da 

história dos homens nas relações sociais e do trabalho. 

  Aplicando a teoria histórico-crítica na escolarização ofertada especificamente 

aos adolescentes e jovens em conflito com a lei que perfazem o público alvo da Escola 

da UNIRE. Ao aplicar a teoria é importante observar que os mesmos precisam ser 

continuamente motivados. 

Para uma motivação efetiva, a consideração de que os conteúdos e práticas 

pedagógicas estejam vinculados a uma validação efetiva dos mesmos é essencial. 

Quando a teoria pedagógica cita a questão da continuidade e da contextualização, isto é 

de suma importância na reconstrução da prática de aprendizagem que foi perdida por 

grande parte dos alunos enquanto os mesmos encontravam-se marginalizadosà parte 

do processoeducativo. 

Através da socialização do saber sistematizado, é possível possibilitar ao 

educando a construçãode aprendizagens significativas. Estas mesmas aprendizagens, 

por possuírem aspectos de significado real, são capazes de produzir mudanças reais, 

tanto no comportamento dos educandos quanto em sua conscientização enquanto 

participantes da História, sendo que os mesmos devem se posicionar como integrantes 

da sociedade, deixando a posição de excluídos para adquirirem um status de 

participantes. 

Nas palavras de Clarence (2004 p. 32), “Os conhecimentos científicos 

sistematizados, enfocado através do movimento dialético prática/teoria/prática, 

oportuniza aos educandos se apropriarem destes conhecimentos com sentido para suas 

vidas”. 
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Na perspectiva do público alvo da Escola da UNIRE, aliar o conhecimento ao 

sentido real para suas vidas, muitas vezes desprovidas de um significado social e 

individual, é essencial para que a escolarização se efetive em um sentido real. 

Oportunizar a valorização da escola para indivíduos que permaneceram excluídos, não 

somente da sociedade, mas da escola, enquanto uma instituição transformadora, é um 

desafio para educadores e para toda a comunidade escolar. Os professores e toda a 

comunidade escolar se deparam com alunos que não percebem a escola enquanto 

meio capaz de transformar a sua trajetória porque não se identifica com ela, pois não há 

um sentimento de pertencimento a uma proposta pedagógica. 

 Apresentar aos alunos os conteúdos e procedimentos de forma que os mesmos 

se identifiquem com estes e os relacionem com o seu cotidiano, é um princípio oriundo 

da Pedagogia Histórico-Crítica que é extremamente relevante no tocante à 

escolarização dos adolescentes e jovens em conflito com a lei.  

 

5.4. PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Vygotsky propôs a construção de uma nova psicologia, fundamentada no 

materialismo histórico e dialético, que considera o ser humano como uma unidade de 

totalidade. 

A psicologia histórico-crítica descreve que a produção de ideias e representações 

da consciência encontra-se diretamente relacionada com a atividade material e com o 

intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real. Os homens são os 

produtores de suas representações, de suas ideias. 

De acordo com Marx e Engels,“aconsciência jamais pode ser outra coisa do que 

o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida real. E se, em toda 

ideologia, os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura, 

tal fenômeno decorre de seu processo histórico de vida, do mesmo modo por que a 

inversão dos objetos na retina decorre de seu processo de vida diretamente físico” (p. 

37) 

Segundo Duarte (2000), o método adotado por Vygotsky é dialético porque a 

apreensão da realidade não ocorre de forma imediata, no nível da aparência; o 

conhecimento se dá pela mediação do abstrato, buscando a essência dos fenômenos, e 

não sua aparência. Neste sentido, cabe retomar as ideias de Vygotsky (1996) quando 
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ele afirma que “[...] o conhecimento científico tem que se libertar da percepção direta” (p. 

285) e ainda que “[...] a base do conhecimento científico consiste em sair dos limites do 

visível e buscar seu significado, que não pode ser observado” (p. 289) de modo direto e 

sem mediações que explicitem as múltiplas determinações que geram e mantêm os 

fatos ou fenômenos (tomados como objetos). Cabe, portanto, ir à essência dos fatos 

estudados, como afirma Duarte (2000), o que implica em iràs relações sociais e 

essência da própria realidade objetiva. 

A teoria de Vygotsky é instrumental, histórica e cultural, por se referir a natureza 

mediada das funções psicológicas. Ao contrário dos animais, que possuem uma relação 

direta com a natureza, os processos de humanização surgem com o trabalho, que 

instala a mediação com o uso de símbolos e instrumentos, permitindo a modificação do 

psiquismo humano e da realidade externa, respectivamente. Em um movimento 

dialético, os seres humanos criam novos cenários, que estabelecem novos atores e 

também novos papéis. 

O uso de instrumentos torna possível a transformação da realidade, que passa a 

exigir um novo tipo de interação, é a utilização dos símbolos, principalmente a 

linguagem, que organiza e desenvolve as funções que são exclusivamente humanas, 

que constituem as funções superiores da consciência. 

É a plasticidade do cérebro humano que permite que tal transformação ocorra, 

sendo fundamental a interação social, pois as funções, que são sociais em um primeiro 

momento, devem ser exercidas na relação para serem apropriadas pelo ser humano, 

tornando-se assim individuais. 

É histórica e cultural por propor a compreensão do ser humano inserido em uma 

determinada cultura, com suas ferramentas, inventado e aperfeiçoado no curso da 

história social da humanidade, com as contradições impostas pela dialética. 

A psicologia histórico-cultural é uma ciência que se desenvolveu de acordo com 

uma ligação com outras ciências e que tem como objeto de estudo a atividade do 

homem no plano psicológico e se propõe a estabelecer as leis básicas da atividade 

psicológica, estudando as vias de sua evolução, descobrindo os mecanismos que lhe 

servem de base e também descrevendo as mudanças que ocorrem nesta atividade nos 

estados patológicos (LURIA, 1991). 

A psicologia deve analisar como o ser humano, ao longo da evolução enquanto 

espécie e enquanto indivíduo, ser humano, interpreta e representa a realidade. A 
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interpretação e a representação da realidade são realizadas pelo cérebro humano. O 

cérebro é considerado a base material que o ser humano traz consigo ao nascer e que 

está em desenvolvimento ao longo da vida e também da história da espécie humana, 

sendo considerado como um sistema aberto e de grande plasticidade. 

O ser humano é estudado na sua unidade e na sua totalidade; é considerado 

como um ser multideterminado, ou seja, integrando, em uma mesma perspectiva, o 

homem enquanto corpo e mente, enquanto ser biológico e ser social, enquanto membro 

da espécie humana e participante de um processo histórico. 

O ser humano deve ser compreendido na sua dimensão onto e filogenética, com 

constituição biológica especifica que é ressignificada por suas relações sociais, 

constituídas pelo trabalho e pelo uso de instrumentos. 

É a subjetividade humana que faz a diferença entre o ser humano e o animal, 

caracterizada pela consciência e identidade, pelos sentimentos e emoções, engendrada 

a partir da aquisição da linguagem, que amplia os determinantes do seu comportamento 

para além da experiência individual e do componente biológico, permitindo a 

apropriação ativa do conhecimento acumulado pela humanidade. 

No espaço escolar a criança se apropria ativamente dos conhecimentos 

acumulados e sistematizados historicamente pela humanidade, formulando conceitos 

científicos. A escola tem um papel fundamental nessa apropriação, pois, enquanto 

agência formadora da maioria da população deve ter intencionalidade e compromisso 

explicito de tornar acessível, a todos os indivíduos, a aquisição do conhecimento. A 

escola reflete a vontade política e econômica da sociedade na qual se encontra inserida, 

sendo que, em uma perspectiva histórica, esta instituição não tem cumprido o seu papel 

de sistematizar e oportunizar o conhecimento para a classe trabalhadora. 

A teoria de Vygotsky percebe a relação entre o desenvolvimento humano e a 

aprendizagem diferentemente das outras concepções. O desenvolvimento e a 

aprendizagem estão relacionados desde o nascimento da criança. O desenvolvimento 

não é um processo previsível, universal ou linear, ao contrário, ele é construído no 

contexto, na interação com a aprendizagem. A aprendizagem promove o 

desenvolvimento atuando sobre a zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Segundo 

esta perspectiva, o desenvolvimento potencial é transformado em desenvolvimento real. 
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Assim sendo, ao fazer com que determinada função aconteça na interação, estamos 

possibilitando que ela seja apropriada e se torne uma função individual. 

Ao proporcionar que a criança, com a ajuda de um adulto ou de outra criança 

mais experiente, realize uma determinada atividade, estamos antecipando o seu 

desenvolvimento por meio da mediação (ZANELLA, 1992). 

A sala de aula é composta por alunos que encontram-se em diferentes níveis de 

desenvolvimento, tanto em caráter real como potencial, devendo, em situações de 

interações significativas, possibilitar que cada um seja agente de aprendizagem do 

outros. Se, em um determinado momento, o aluno aprende, em outro, ele ensina, pois o 

desenvolvimento não é linear, sendo dinâmico e sofrendo modificações qualitativas. 

O professor é o principal mediador, devendo estar atento para que possa 

possibilitar a apropriação do conhecimento por parte de todos os alunos para que os 

mesmos possam alcançar as funções superiores da consciência, pois é a aprendizagem 

que vai determinar o desenvolvimento. O papel do professor mediador é de atuar, no 

ambiente escolar, na zona de desenvolvimento proximal dos alunos com o objetivo de 

desenvolver as funções psicológicas superiores. Esta atuação se concretiza por meio de 

intervenções intencionais que explicitarão os sistemas conceituais e permitirão aos 

alunos a aquisição dos conhecimentos sistematizados. 

A linguagem constitui o principal mediador da aprendizagem e do 

desenvolvimento. É por meio dela que o ser humano se constrói enquanto um ser social 

e histórico, modificando os seus processos psíquicos. A linguagem permite a evocação 

de objetos ausentes, a análise e abstração das características dos objetos, eventos e 

diversas situações, possibilitando o intercâmbio social entre os seres humanos. 

O pensamento e a linguagem formam uma unidade, que em sua forma mais 

simples, é representada pelo significado da palavra. O significado de cada palavra é um 

conceito, sendo um ato do pensamento. É a qualidade das interações culturais 

disponíveis no meio que irá determinar a forma de pensar ao longo do desenvolvimento 

do ser humano. A linguagem, a palavra e o significado não são únicos, nem universais, 

sendo o produto das interações sociais em cada momento histórico. 

Da mesma forma que a linguagem, a atividade humana se desenvolve nas 

relações sociais. Os estudos da atividade humana desenvolvidos por Leontiev (1989) 

são desdobramentos dos postulados básicos de Vigotsky. Leontiev considera as 

atividades humanas como formas de relação do homem com o mundo, dirigidos por 
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motivos, por fins a serem alcançados. A ideia de atividade envolve a noção de que o 

homem se orienta por objetivos, agindo de forma intencional, por meio de ações 

planejadas. 

Desta maneira, a psicologia histórico-crítica deve ser utilizada como um 

embasamento para a construção de atividades, considerando que os alunos se 

encontram em níveis diferentes, e precisam ser vistos como indivíduos que se 

desenvolvem de maneira diversa. O professor, enquanto um mediador, precisa 

proporcionar momentos que motivem o desenvolvimento de potencialidades destes 

alunos. 

 

5.5. EIXOS TRANSVERSAIS- EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE 

 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

O ECA passa a tratar o adolescente infrator como sujeito de direitos, rompendo 

com a conceituação do antigo Código de Menores que o tratava como “delinquente”. 

Para Volpi (1997, p.16), “[...] é importante reafirmar que a “delinquência” não pode ser 

considerada uma categoria homogênea, nem um critério exclusivo de definição de 

causa da transgressão da lei.” O Estatuto foi um grande passo na proteção dos direitos 

da criança e do adolescente e direitos humanos, pois passou a considerar a doutrina da 

proteção integral como base do sistema. Também estabeleceu os Conselhos de 

Direitos, no âmbito Nacional (CONANDA), Estadual (CEDCA), municipal (CMDCA) e os 

Conselhos Tutelares (CT). 

De acordo com o Estatuto que [...] define as bases filosóficas, políticas e 

ideológicas para as ações no âmbito das medidas socioeducativas, quando apresenta 

os parâmetros para a ação e gestão nos programas de execução dessas medidas, que 

passam a ter um caráter jurídico sancionatório e um caráter ético-político,há um 

procedimento legal no processo de aplicação da medida e a experiência educacional é 

realizada no programa que a executa. [...] (SILVA, MOREIRA, 2011, p.388) 

A aplicação das medidas socioeducativas não pode acontecer isolada do 

contexto social, político e econômico em que está envolvido o adolescente. Antes de 

tudo é preciso que o Estado organize políticas públicas para assegurar, com prioridade 

absoluta, os direitos infanto-juvenis. Somente com direitos à convivência familiar e 

comunitária, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e lazer, e demais direitos 
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universalizados, será possível diminuir significativamente a prática dos atos infracionais 

cometidos por adolescentes (VOLPI, 1997, p.42).  

Esta construção do sujeito na sua integralidade vem aoencontro das Diretrizes 

Pedagógicas do SINASE que dispõe no seu item 6.2.3 Direitos humanos “As entidades 

e/ou programas de atendimento socioeducativo deverão oferecer e garantir o acesso 

aos programas públicos e comunitários (de acordo com a modalidade de atendimento): 

escolarização formal; atividades desportivas, culturais e de lazer com regularidade e 

frequência dentro e fora dos programas de atendimento; assistência religiosa (...); 

acesso à documentação necessária ao exercício da sua cidadania e documentação 

escolar reconhecida pelo sistema público de ensino, bem como a inserção de 

adolescentes ameaçados em sua vida e em sua integridade física, em programas 

especiais de proteção.” Para isso necessita de “organização espacial e funcional das 

Unidades de atendimento socioeducativo que garantam possibilidades de 

desenvolvimento pessoal e social para o adolescente O espaço físico e sua organização 

espacial e funcional, as edificações, os materiais e os equipamentos utilizados nas 

Unidades de atendimento socioeducativo devem estar subordinados ao projeto 

pedagógico, pois este interfere na forma e no modo de as pessoas circularem no 

ambiente, no processo de convivência e na forma de as pessoas interagirem, refletindo, 

sobretudo, a concepção pedagógica, tendo em vista que a não observância poderá 

inviabilizar a proposta pedagógica.”(Diretrizes Pedagógicas, 2014) 

Para um processo pedagógico dos educandos que cumprem medidas 

socioeducativas deve haver uma interação dos setores da Unidade para que possam 

mutuamente auxiliar no desenvolvimento integral desse sujeito. Conforme disposto no 

SINASE,“Unidade é o espaço arquitetônico que unifica, concentra, integra o 

atendimento ao adolescente com autonomia técnica e administrativa, com quadro 

próprio de pessoal, para o desenvolvimento de um programa de atendimento e um 

projeto pedagógico específico”. 

Não se pode dizer sobre direitos humanos aos jovens e adolescentes em medida 

socioeducativa na Unidade, na qual os seus direitos não estão sendo garantidos na sua 

plenitude e de forma igualitária.  

 

5.6. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
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A Educação para Sustentabilidade refere-se a um conjunto de ações 

pedagógicas, objetivando a otimização do uso e o aproveitamento dos recursos naturais 

e produtos advindos destes, que garantam melhores condições de vida para a geração 

atual e as subsequentes, além, é claro, da garantia da integridade do planeta. Para 

melhor construí-la, teremos que acompanhar os acontecimentos neste campo científico, 

através das mais diversas mídias científicas sobre a sustentabilidade, e em conjunto 

com saberes populares, interação com a comunidade; tendo como foco uma educação 

ambiental baseada no ato de cuidar do planeta, da vida em todas as fases e tipos, numa 

construção de uma sociedade igualitária, que atenda às necessidades do presente e 

conserve recursos naturais para as futuras gerações. 

Montado o arcabouço de informações e atento às mudanças, implementam-se, 

através da interdisciplinaridade em Língua Portuguesa (interface entre os mais diversos 

vieses como a prática da oralidade e produção de textos), em Matemática(cálculos 

geométricos e do sistema métrico decimal, fuso horário e sentenças operacionais),  em 

Geografia(geografia física, econômica e social, biomas e regiões, estados/países 

produtores, produção agropastoril, mapa da fome e migrações,  fenômenos naturais), 

em História(a história política, social e econômica, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da 

mineração, ciclo do café, mão de obra escrava, migração e imigração, refugiados 

ambientais e de guerras civis), em Artes (produção de máscaras africanas através  de 

papelão, móveis de Pet’s e pneus), em outras áreas (paisagismo/jardinagens, com 

podadoras e máquina de cortar grama, horta doméstica /comunitária, produção de 

folhagens e legumes, através da compostagem de folhas e resíduos orgânicos, turismo 

urbano através da Língua Estrangeira Moderna, e a biblioteca como espaço 

disseminador das práticas sustentáveis, construídas através da leituras de textos, 

vídeos, palestras, murais e discussões sobre a importância da prática da 

sustentabilidade).  

Assim procedendo, estaremos dando oportunidades iguais, a quem a vida deu 

caminhos diferentes, pois fazer um Brasil melhor, pela educação e conhecimento, é 

possível! 

 Nessa perspectiva, ações pontuais podem ser propostas, entre elas: a 

responsabilidadecom o uso da água, da energia, paisagismo da Unidade, higiene nos 

módulos (capina em volta, pintura, conservação e coleta seletiva) e na Unidade, 
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compostagem e comercialização interna do que for produzida na horta, nas demais 

oficinas, como a marcenaria, confecção de tangram, com os resíduos de Medium 

Density Fiberboard (MDF). Além da participação da escola na disseminação de saberes 

básicos da Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química e Biologia por meio de 

oficinas pedagógicas. 

Outro aspecto é a valorização das práticas interdisciplinares como produzir mais, 

em menos tempo, com maior funcionalidade, menor degradação da terra, sem estresse 

hídrico e necessidade da logística reversa, proteção do lençol freático, nascentes, matas 

ciliares e de galerias e aproveitamento total dos resíduos. 

 

5.7. JUSTIÇA SOCIAL, EDUCAÇÃO E TRABALHO: INCLUSÃO, DIVERSIDADE E 

IGUALDADE. 

 

No contexto de um Sistema Nacional Articulado de Educação e no campo das 

políticas educacionais, as questões que envolvem a justiça social, a educação e o 

trabalho e que tenham como eixo a inclusão, a diversidade e igualdade que permeiam 

todo o processo. Embora possamos reconhecer a especificidade de cada um dos 

conceitos envolvidos no tema do presente eixo, não há como negar a sua imbricação. 

Além disso, na prática social, todas essas dimensões se realizam no contexto das 

relações de poder, das redefinições do capitalismo e das lutas sociais. 

A centralidade deste tema diz respeito à concepção de educação democrática 

que orienta o presente documento e, nesse sentido, ele pode ser considerado o eixo 

político, prático e pedagógico das políticas educacionais. Pretende-se, portanto, que as 

questões ligadas à justiça social, ao trabalho e à diversidade estejam presentes nas 

diversas instituições educativas e em todos os níveis e modalidades de educação. 

No entanto, em uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, de 

classe, de gênero, étnico-raciais e geracionais, a garantia de uma educação que se 

realize pautada na justiça social, que considere o mundo do trabalho para além da teoria 

do capital humano e que reconheça a diversidade ampliando a noção de inclusão e 

igualdade social constitui um desafio. 

Apesar de o eixo agregar número razoável de temas, como questão étnico-racial, 

indígena, do campo, das pessoas com deficiência, educação ambiental, crianças, 

adolescentes e jovens em situação de risco, educação de jovens e adultos e educação 
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profissional, é importante destacar que cada um deles possui especificidades históricas, 

políticas, de lutas sociais e ocupam lugares distintos na constituição e consolidação das 

políticas educacionais. Além disso, realizam-se de forma diferenciada, no contexto das 

instituições públicas e privadas da educação básica e da educação superior. 

Cada um desses temas mereceria uma discussão específica. Sua aglutinação em 

um mesmo eixo não pode encobrir o caráter de relativa autonomia e especificidade que 

cada um vem conquistando ao longo da história da educação e da política educacional, 

assim como o seu grau de enraizamento nas políticas educacionais, na destinação de 

recursos financeiros, nas práticas pedagógicas, na legislação federal e local, nos planos 

de desenvolvimento institucional e nos projetos políticos pedagógicos das escolas. 

Vivemos, no terceiro milênio, um momento histórico, em que as questões do 

reconhecimento, justiça social, igualdade, diversidade e inclusão são colocadas na 

agenda social, política, na mídia, na esfera jurídica e, também, na política educacional. 

Embora tais questões sempre fizessem parte do desenvolvimento da própria educação 

brasileira, nem sempre elas foram reconhecidas pelo poder público como merecedoras 

de políticas, compreendidas como direito, ao qual se devem respostas públicas e 

democráticas. 

As mudanças que hoje assistimos nesse quadro devem, e muito, à ação política 

dos movimentos sociais, à luta dos trabalhadores em educação, que, aos poucos, 

conseguiram introduzir tais questões na agenda das políticas educacionais, 

transformando-as em leis, políticas e práticas, em diretrizes curriculares, recursos 

financeiros e introduzindo-as, paulatinamente, na formação de profissionais da 

educação. Porém, esses avanços não se dão da mesma maneira para todas as 

dimensões apontadas. A forma desigual como cada uma delas avança na luta pela 

construção de uma sociedade, uma política educacional e uma escola democrática é 

proporcional ao contexto de desigualdade presente na sua configuração no decorrer do 

processo histórico, político e cultural do nosso país. 

No contexto socioeducativo, especificamente no ambiente escolar, percebe-se 

entre os jovens certa intolerância quanto à opção sexual de alguns jovens que adentram 

na Unidade. Por meio da troca de olhares, gestos dissimulados e falas entre os alunos 

nota-se a prática de bullying e o desrespeito em relação aos adolescentes 

homossexuais, ao ponto de serem acautelados em módulos específicos para maior 

segurança dos mesmos. Tal fato sinaliza a necessidade de a escola refletir e discutir 
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junto aos alunos temas que abordem questões de gênero, homofobia, preconceitos 

raciais, dentre outras temáticas sociais emergentes.    

5.8. OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO 

A escola da UNIRE tem uma concepção de Educação para a vida com base nos 

quatro pilares da Educação. Esses conceitos estão baseados no Relatório da UNESCO 

da Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI, coordenado por 

Jacques Delors. 

Um dos maiores desafios para a educação será a transmissão, de forma maciça 

e eficaz, da informação e da comunicação adaptadas à civilização cognitiva (pois estas 

são as bases das competências do futuro). Simultaneamente, compete ao ensino 

encontrar e ressaltar as referências que impeçam as pessoas de ficarem ilhadas pelo 

número de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e 

privados. Assim como, orientar os educandos para projetos de desenvolvimento 

individuais e coletivos. 

Para dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se 

em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que ao longo da vida humana, serão 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer (adquirir instrumentos de 

compreensão); aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente); aprender a 

viver juntos (cooperação com os outros em todas as atividades humana), e finalmente 

aprender a ser (conceito principal que integra todos os anteriores).  Estas quatro vias 

do saber, na verdade, constituem apenas uma,pois existem pontos de interligação entre 

eles. 

Geralmente, o ensino se apoia apenas em um dos pilares: aprender a conhecer, 

e em menor escala, no aprender a fazer. Os outros dois pilares ou são negligenciados, 

ou são subentendidos como prolongamentos naturais dos dois primeiros. O Delors 

(2012) entende que a educação deve surjir como uma experiência global a ser 

concretizada ao longo de toda a vida, tanto no plano cognitivo quanto no prático (p. 74). 

1- APRENDER A CONHECER 

Esta aprendizagem deve ser encarada como um meio e uma finalidade da vida 

humana (já que a educação deve ser pensada e planejada para ocorrer em todas as 

fases da vida). Simultaneamente ela visa não tanto à aquisição de um repertório de 



 

 

51 

 

saberes codificado, mas antes, os domínios dos próprios instrumentos do conhecimento. 

É um meio, porque pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o 

cerca, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente. 

Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de 

descobrir. 

O aumento dos saberes, que permitem compreender melhor o ambiente sob os 

seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o 

sentido crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição de autonomia a 

capacidade de discernir. 

Segundo Jacques Delors (2012, p. 74), o conhecimento humano é múltiplo e 

evolui infinitamente, torna-se cada vez mais inútil tentar conhecer tudo. No entanto, a 

especialização (até para os futuros pesquisadores) não deve excluir a cultura geral. Esta 

cultural geral é entendida como uma abertura para outras linguagens e a outros 

conhecimentos. Fechado em sua própria ciência, o especialista corre o risco de se 

desinteressar pelo que fazem os outros. A formação cultural implica na abertura a outros 

campos de conhecimento e, assim, pode operar fecundas sinergias entre as disciplinas. 

Aprender para conhecer pressupõe, antes de tudo, aprender a aprender, 

exercitando a atenção, a memória e o pensamento. O exercício da memória é um 

antídoto necessário contra a submersão pelas informações instantâneas difundidas 

pelos meios de comunicação social, já que, somos sobrecarregados de conhecimentos 

superficiais e de consumo imediato. Também, se devem combinar, tanto no ensino 

como na pesquisa, dois métodos muitas vezes apresentados como antagônicos: o 

dedutivo e o indutivo. Dependendo da disciplina ensinada, um método terá mais 

destaque do que o outro, no entanto, o encadeamento de ambos se faz necessário. 

2 - APRENDER A FAZER 

Aprender a conhecer e aprender a fazer estão, em larga medida, indissociáveis. 

No entanto, a segunda aprendizagem está mais estreitamente ligada à questão da 

formação profissional. 

Nas sociedades assalariadas que se desenvolvem a partir do modelo industrial ao 

longo do século XX, a substituição do trabalho humano pelas máquinas tornou cada vez 

mais imaterial e acentuou o caráter cognitivo das tarefas. Aprender a fazer não deve 

limitar o ensino apenas a uma tarefa material bem definida. 
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Da noção de qualificação à noção de competência 

O progresso técnico modifica, inevitavelmente, as qualificações exigidas pelos 

novos processos de produção. As tarefas puramente físicas são substituídas por tarefas 

de produção mais intelectuais ou mentais, como o comando de máquinas, a sua 

manutenção e sua vigilância, ou por tarefas de concepção, de estudo e de organização, 

à medida que as máquinas também se tornam mais “inteligentes”, e que o trabalho se 

“desmaterializa” Relatório editado sob a forma do livro: “Educação: Educação: Um 

Tesouro a Descobrir (p. 76)”. Qualidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar 

com os outros, de gerenciar e de resolver conflitos, tornam-se cada vez mais 

importantes. E essa tendência torna-se mais forte devido ao desenvolvimento do setor 

de serviços. 

A “desmaterialização” do trabalho e a importância dos serviços entre as 

atividades assalariadas 

A “desmaterialização” da aprendizagem aumenta a economia voltada para o setor 

de serviços. Esse setor altamente diversificado define-se, sobretudo, pela negativa: seus 

membros não são nem industriais nem produtores agrícolas e, apesar da sua 

diversidade, têm em comum o fato de não produzirem bens materiais. Muitos serviços 

definem-se principalmente em função das relações interpessoais a que dão origem. O 

desenvolvimento do setor terciário exige, pois, cultivar qualidades humanas que as 

informações tradicionais não transmitem, necessariamente, e que correspondem à 

capacidade de estabelecer relações estáveis e eficazes entre as pessoas. Relatório 

editado sob a forma do livro: “Educação: Educação: Um Tesouro a Descobrir (p. 77)”. 

Agora, as relações interpessoais mostram-se cada vez mais importantes para a 

solidificação de uma educação que traga a criticidade ao educando. 

3- APRENDER A VIVER JUNTOS, APRENDER A VIVER COM OS OUTROS 

Esta aprendizagem, sem dúvida, representa um dos maiores desafios da 

atualidade. O mundo atual está repleto de violência, em oposição à esperança que 

alguns têm no progresso da humanidade.  Sobre isto, Delors (2012) nos orienta: 

É de se louvar a ideia de ensinar a não violência na escola, mesmo que apenas 

constitua um instrumento, entre outros, para se combater os preconceitos 

geradores de conflitos.  A tarefa é árdua porque, naturalmente, os seres 

humanos têm a tendência de supervalorizar as suas qualidades e as do grupo a 
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que pertencem, e a alimentar preconceitos em relação aos outros. Por outro 

lado, o clima geral de concorrência que atualmente caracteriza a atividade 

econômica no interior de cada país e, sobretudo no nível internacional, tende a 

dar prioridade ao espírito de competição e ao sucesso individual. De fato, essa 

competição resulta, na atualidade, em uma guerra econômica implacável e em 

uma tensão entre os mais e os menos favorecidos, que divide os países do 

mundo e exacerba as rivalidades históricas. É de se lamentar que a educação 

contribua, por vezes, para alimentar esse clima, devido a uma má interpretação 

da ideia de emulação. (DELORS, JACQUES 2012, p. 79) 

 

             4-. APRENDER A SER 

A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – espírito, 

corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, reponsabilidade pessoal e 

espiritualidade. Todo o ser humano deve receber uma educação que lhe dê ferramentas 

para o despertar do pensamento crítico  e autônomo, assim como para formular seus 

juízos de valor e ser autônomo intelectualmente. 

Mais do que nunca a educação parece ter como papel essencial, conferir a todos 

os seres humanos a liberdade de pensamento, o discernimento, os sentimentos e a 

imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, 

tanto quanto possível, donos de seus próprios destinos. DELORS, Jacques 2012 pg 81. 

 

6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

No ano de 2015, por encaminhamento solicitado pela supervisão pedagógica da 

escola da UNIRE, deu-se início às discussões referentes à organização do trabalho 

pedagógico, tendo como referência as Diretrizes Pedagógicas de Escolarização para a 

Socioeducação (SEEDF, 2014), com vistas às especificidades e ao perfil dos estudantes 

que cumprem medida socioeducativa de internação.  

A maioria dos adolescentes em conflito com a lei quando chegam às unidades 

apresentam defasagem idade/ano de escolaridade, pois acumulam atraso escolar ou 

estão fora da escola (SECRIA, 2013, p. 121).  

Nesse sentido, para atender os diferentes tempos de aprendizagens e o 

“desenvolvimento dos estudantes que se encontram internados pela autoria de ato 

infracional” (SEEDF, 2014, p. 39), as diretrizes socioeducativas orientam que o ensino 

nas Unidades de Internação deve ser organizado por ciclos de aprendizagem. 
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Portanto, desde 2014, as turmas são organizadas por ciclos e por blocos na 

perspectiva da progressão continuada da aprendizagem. Sendo que após verificação 

dos documentos escolares e do nível de conhecimento os alunos que chegam à 

Unidade são assim enturmados: 

● Alunos que se encontram nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental:  

2º Ciclo:Bloco 1 – compreende os três primeiros anos.  

Bloco 2 – compreende os 4º e 5º anos. 

● Alunos que se encontram nos Anos Finais do Ensino Fundamental:  

3º Ciclo: Bloco 1 – compreende os 6º e 7º anos  

Bloco 2 – compreende os 8º e 9º anos 

● Alunos que se encontram no Ensino Médio - diferentemente dos dois ciclos 

anteriores, não está subdividido em blocos, mas os alunos são enturmados na 

série/ano em que se encontram (1ª, 2ª e 3ª série), sem retenção nas duas primeiras 

séries e somente na última série, caso o aluno não atinja os objetivos de 

aprendizagem propostos.   

 

No 2º Ciclo e 3º Ciclo, caso os alunos não alcancem os objetivos de 

aprendizagem propostos para o bloco, a retenção dos alunos se dará somente ao final 

de cada bloco: no 3º e 5º ano e no 7º e 9º ano, respectivamente, salvo os estudantes 

que excederem os 25% de faltas durante o período escolar.  

 Um aspecto favorável à organização ciclada do ensino refere-se ao tempo de 

permanência do adolescente na Unidade de Internação de acordo com a medida 

socioeducativa a ele imputada, que pode ou não haver consonância com os períodos 

letivos escolares. Essa organização do ensino possibilita o prosseguimento dos estudos 

quando de seu retorno para outras unidades escolares da rede de ensino do DF. 

Porém, embora a organização do trabalho pedagógico esteja em conformidade 

com as orientações dadas pelas diretrizes pedagógicas da socioeducação (SEEDF, 

2014), alguns professores da escola ainda discutem e defendem o retorno da 

modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos - EJA, em função da 

temporalidade do ensino semestral, sendo considerada a mais adequada para os 

adolescentes em medida socioeducativa estrita.   

 Vale ressaltar que por uma questão de falta de espaço físico, cada sala/turma é 

composta por alunos que se encontram nos dois anos que correspondem a cada bloco, 
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sendo que a enturmação do Ensino Médio se diferencia em função do quantitativo de 

alunos em cada série.   

 Essa forma de enturmação demanda que os docentes planejem aulas 

diferenciadas para atender às necessidades específicas de cada aluno, pois os 

objetivos de aprendizagem e as práticas avaliativas devem ser coerentes com o 

ano/série em que os alunos estão cursando, garantindo a estes condições efetivas de 

aprendizagem.  

Tal fato sinaliza a real necessidade de discussão entre os professores e a equipe 

pedagógica acerca da organização do trabalho pedagógico, o que inclui o planejamento 

das aulas e estratégias avaliativas para aprimoramento da qualidade do ensino e de 

aprendizagem, em função da realidade da Unidade.   

 Em função das rivalidades existentes entre os adolescentes, geralmente, em 

função das gangues e/ou pelo local onde mora, a oferta de aulas no turno matutino e 

vespertino, segue a ordem dos módulos onde os alunos estão acautelados, sendo:  

MATUTINO VESPERTINO 

  BLOCO A: Módulo 3 e Módulo 5A 

BLOCO B: Módulo 1 e Módulo 5B 

1- SALA DE AULA BLOCO C - para que os 

alunos em situação de Proteção da 

Integridade Física – PIF tenham acesso à 

escolarização. Foi Preciso improvisar uma 

sala no bloco externo a escola, próximo da 

quadra de esportes, antigas dependêrncias 

de material desportivo. 

  BLOCO A: Módulo 4 e Módulo 6 

BLOCO B: Módulo 2 e Módulo 8 

1- SALA EXTRA – Atendimento dos 

alunos em cumprimento de medida 

sansão, ou seja, que se encontram 

acautelados no M2 e permanecem no 

máximo quarenta e cinco (45) dias na 

Unidade.  

 

 Para além dos aspectos de segurança, essa organização permite menor número 

de alunos por professor em sala de aula, atendimento individualizado, interação social 

entre os socioeducandos e profissionais da escola, bem como maior controle dos ATRS.  

 Porém, ainda que a separação dos alunos por turno e módulos tenha o intuito de 

preservar a integridade física dos mesmos, de certa forma há um reforço para que os 
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conflitos e rixas entre eles permaneçam, pois sendo a escola espaço de humanização, 

formação de opinião e de tomada de decisões seria interessante que a escola e a 

Unidade por meio das equipes técnicas e ATRS pudessem buscar junto aos próprios 

alunos, estratégias para minimizar ou acabar com as rivalidades existentes, pela 

conscientização de seus atos e fortalecimento de relações interpessoais saudáveis.   

 As dificuldades educacionais enfrentadas pela escola dentro de uma Unidade de 

Internação são inúmeras e bem complexas para promover a escolarização dos 

socioeducandos. Entre elas, o baixo efetivo de ATRS para realizar o deslocamento e 

segurança dos alunos do devido turno, tem sido um fator limitante para o 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas no intuito de favorecer espaços/tempos 

diferenciados para as aprendizagens dos estudantes, dificultando o desenvolvimento de 

atividades escolares diferenciadas no horário contrário à aula, oficinas, aulas práticas, 

reforço escolar, uso e manuseio de material didático para enriquecimento das aulas, 

maior envolvimento e presença da família na escola.  

 Outra dificuldade evidenciada ao longo do ano letivo refere-se ao cumprimento da 

carga horária prevista para os alunos, conforme a etapa de ensino e os dias letivos 

estabelecidos no Calendário Escolar, devido  baixo efetivo de ATRS e auto número de 

ocorrências que colocam em risco a integridade física dos alunos e professores. 

 Cabe destacar que, em cumprimento à Portaria nº 71/2014, deve-se flexibilizar a 

exigibilidade da frequência para estudantes oriundos ou em atendimento no sistema 

socioeducativo, bem como oportunizar atividades complementares para que o aluno não 

seja prejudicado em função da sua infrequência.     

Art. 2º Autorizar, em caráter excepcional, que a Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal considere que a frequência do estudante oriundo 
do sistema socioeducativo seja computada somente a partir da data de 
efetivação da matrícula, nas instituições educacionais do Sistema de Ensino do 
Distrito Federal, até que sejam definidas diretrizes específicas.  
Art. 5º Recomendar às instituições educacionais a previsão em seus projetos 
político pedagógicos de critérios adicionais para compensação de infrequência, 
por meio de atividades complementares, como forma de suprir as atividades 
escolares das quais o estudante não tenha participado em razão de sua 
infrequência. 

  

 Embora estejam previstas em portaria, as atividades complementares que 

requeiram  utilização de lápis ou ceneta planejadas pelos professores, não são de fácil 

acesso aos alunos quando ofertadas nos módulos em função da necessidade do uso do 

lápis ou da caneta por uma questão de segurança, pois segundo os responsáveis pela 
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Unidade de internação e ATRS, tais objetos podem ser utilizados para outros fins (arma 

branca) e não para realizar as atividades pedagógicas. Vale destacar que em 2015, 

houve um avanço nesse sentido junto à Gerência de Segurança. 

 Outro aspecto refere-se à possibilidade de avanço dos estudantes para o bloco 

seguinte antes do término do ano letivo, que pode ocorrer mediante a aprovação do 

Conselho de Classe e após análise das evidências de aprendizagens dos estudantes.  

[...] Dessa forma, o avanço dos estudantes acontecerá entre os Blocos e 
poderá ser indicado após ter cursado o período mínimo de um semestre 
letivo conforme Resolução nº 01/2012-CEDF, artigo 161. (SEEDF, 2014, 
p. 40) 

 

Para os adolescentes o avanço de estudos colabora para a obtenção de 

benefícios, após a análise do desempenho escolar pelo judiciário, uma vez validado 

pelo relatório emitido pela equipe técnica. Geralmente, a Vara de Infância e da 

Juventude da SECRIANÇA/SEJUS e Promotoria Pública do DF, reconhecem e 

valorizam os socioeducandos que se esforçam e possuem comprometimento com a 

escolarização.  

Em 2015, com a jornada de trabalho de 40 horas, prevista na modulação da 

carreira magistério, a equipe pedagógica e o corpo docente discutiam nos espaços e 

tempos destinados às coordenações pedagógicas semanais, vários aspectos 

pedagógicos para qualificação do trabalho que aconteciam em três momentos distintos: 

coordenação coletiva às quartas feiras, destinada à formação continuada in lócus e 

organização do trabalho pedagógico (projetos pedagógicos e respectivos 

encaminhamentos), além dos informes administrativos; coordenação pedagógica por 

área de conhecimento e a coordenação individual do professor, de acordo com 

orientações dadas pela SEEDF. Aos professores que atuavam 20h/20h, nas 

coordenações pedagógicas individuais eram repassados e discutidos os assuntos 

tratados na coordenação coletiva, para que os mesmos não ficassem alheios à decisões 

e encaminhamentos feitos.  

Em 2016, a Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB/ SEEDF alterou a carga 

horária de 40h para 20h/20h dos professores que atuam no sistema socioeducativo. 

Consequentemente, a coordenação coletiva dos professores sofreu alteração, 

restringindo-se a uma vez por mês, às quartas feiras, ou quando se faz necessário em 

outras quartas feiras.  
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 Na perspectiva de um trabalho colaborativo e intersetorial entre os profissionais 

da escola e os servidores da UNIRE, alguns projetos/eventos pedagógicos são 

realizados em conjunto para melhor organização das atividades/datas comemorativas e 

aproximação da escola com os demais setores da Unidade.  

 Nesse sentido, para melhor organização do trabalho escolar em 2015, foi adotado 

pela supervisão pedagógica o “AGENDE-SE”, contendo os dias letivos por bimestre e 

as ações que seriam realizadas. O calendário pedagógico foi disponibilizado para todos 

os profissionais da escola, gerência sociopsicopedagógica, direção da Unidade, como 

forma de compartilhar os projetos e atividades pedagógicas, inclusive as datas dos 

Conselhos de Classe para que as pedagogas das equipes técnicas pudessem 

participar. 

  Sendo a escola lugar de interação social, a participação dos pais e/ou 

responsáveis pelos alunos na organização do trabalho pedagógico é dificultada pelo 

quantitativo baixo de ATRS para realizar a vistoria, garantir o acesso e a presença dos 

familiares nas dependências da escola, especificamente, para participarem de reuniões 

bimestrais para tratar acerca do desempenho escolar dos seus filhos. O contato da 

família9 com os socioeducandos ocorre durante os eventos culturais promovidos pela 

Unidade, relacionados às principais datas comemorativas, entre elas Páscoa, Dia das 

Mães e dos Pais e Natal. 

 Ter a família como aliada em todas as etapas do processo de cumprimento da 

medida socioeducativa dos adolescentes implica diminuir o distanciamento dos 

pais/responsáveis da dinâmica institucional e envolvê-los em atividades sócio-culturais e 

pedagógicas que valorizem o vínculo afetivo familiar e colaborem com a mudança 

positiva de comportamento e formação dos socioeducandos.  

 Embora, a atenção integral à saúde seja direito garantido aos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa previsto pelo ECA e pelo SINASE, em 2015 foram 

inúmeras as dificuldades enfrentadas pela escola para que os alunos não fossem 

prejudicados em suas aprendizagens em função do não atendimento médico 

especializado.   

 

6.1. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÕES DA PP 
                                                           
9
 O horário e o dia de visita familiar dos socioeducandos seguem cronograma estabelecido pela Unidade.  
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Avaliação para as Aprendizagens na Socioeducação 

De acordo com as diretrizes pedagógicas da Socioeducação (SEEDF, 2014), as 

concepções e práticas avaliativas aplicadas no sistema socioeducativo se baseiam nas 

orientações sistematizadas nas Diretrizes da Avaliação Educacional: aprendizagem, 

avaliação institucional, avaliação em larga escala, para a Rede pública de Ensino do 

Distrito Federal (SEEDF, 2014-2016), aprovadas pela Portaria nº 128/SEEDF, com 

fulcro no Parecer nº 93/2014 CEDF, tanto para a rede pública de ensino do DF, como 

para a escolarização dos socioeducandos. 

Porém, o desenvolvimento de práticas avaliativas junto aos adolescentes com 

histórico de fracasso e evasão escolar, defasagem idade ano/série, torna o processo 

mais complexo dada a especificidade da escolarização na Socioeducação e, sobretudo, 

exigirá dos docentes e equipe pedagógica uma concepção e procedimentos avaliativos 

pautados na ética, na responsabilidade social e na ressignificação do ensino e da 

aprendizagem.   

Práticas avaliativas condizentes com a concepção de avaliação formativa tende a 

promover o desenvolvimento dos alunos, bem como dar um novo sentido para o ensino 

por meio de estratégias que tornem o aluno protagonista de suas aprendizagens. Para 

isso, faz-se necessário um processo permanente de avaliação diagnóstica e de ações 

de mediação e intervenção pontuais vinculados à prática social do conhecimento. 

Assim sendo, não há como desvincular práticas avaliativas formativas sem os 

alunos terem clareza da intencionalidade dos objetivos de aprendizagem, bem como 

dos procedimentos e critérios adotados pelos professores para avaliar o conteúdo 

trabalhado. 

Como parte do processo avaliativo, os professores devem realizar no início do 

ano letivo, a avaliação diagnóstica para identificar o que os alunos sabem e o que ainda 

não sabem, no intuito de organizar o trabalho pedagógico e garantir a aprendizagem 

dos conteúdos propostos, contribuindo assim para ampliação do conhecimento científico 

com valor social.  

As aulas, independente da área do conhecimento, entendidas aqui, como espaço 

para a promoção de aprendizagens devem ser dinâmicas, possibilitando momentos de 

interação com seus pares, resolução de problemas e de conflitos, discussão e reflexão 

para tomada de decisões e de mudança de atitudes.   



 

 

60 

 

Nessa perspectiva, a valorização da bagagem de conhecimento, das 

experiências pessoais, das capacidades cognitivas, observando as peculiaridades 

culturais e socioeconômica dos adolescentes é de fundamental importância para o 

processo educativo.   

Os procedimentos formais que compõe a avaliação incluem a prova, trabalhos 

individuais e em grupos, testes e lista de exercícios, porém observa-se que a avaliação 

informal (emissão de juízos e valores sejam eles positivos ou negativos) exerce forte 

influência sobre os resultados do processo avaliativo (SEEDF, 2014-2016). As falas dos 

professores nos Conselhos de Classe tendem a fazer alusão às atitudes 

comportamentais dos alunos em sala de aula, ao interesse, participação e realização 

das tarefas propostas; entre outros aspectos, também quando o adolescente diz estar 

“de boa”10, para além das notas dadas para as atividades avaliativas. 

Cabe esclarecer que na Unidade de Internação do Recanto das Emas por motivo 

de segurança, os socioeducandos têm acesso a um lápis, uma borracha e uma caneta e 

a outros materiais de estudo somente no período em que estão na escola, não havendo 

possibilidade de execução de tarefas/atividades extraescolares de forma sistemática no 

período contrário à aula somente as que são previstas no termo de cooperação. Por 

esse motivo, os professores geralmente valorizam a realização de atividade de fixação 

em sala de aula, o desempenho e a participação do aluno com vistas à composição de 

sua nota final. 

Dentre as atividades avaliativas predominantes destacam-se: participação nas 

atividades proposta em sala de aula e desenvolvimento do conteúdo, realização de 

tarefas, resumos, debates e testes. 

 

6.2. CONSELHO DE CLASSE 

 

 Particularmente compreendemos que ser educador é ter a capacidade de 

acreditar na diferença, questionar, reconstruir e aprender na profissão, na vida. É 

interligar o nosso projeto de vida com o projeto de vida da escola, pois ambos se 

completam.  Sendo assim, o Conselho de Classe deve oferecer possibilidades de 

melhoria da aprendizagem e do trabalho pedagógico realizado.  

                                                           
10

 Expressão habitual utilizada pelos adolescentes em diversas situações.  
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O conselho de classe realizado na escola, geralmente é motivo de inquietação, 

pois somente professores reuniam-se para discutir o processo educativo, como 

detentores do saber, excluindo os demais sujeitos envolvidos, entre eles o aluno. Dessa 

forma, havia bastante resistência e descrédito, até mesmo pelos próprios professores 

que o realizavam. Alguns chegam a referir-se a este momento avaliativo, como sendo 

algo desgastante, onde se ditam notas e fala-se acerca dos alunos considerados 

“problemáticos”. Geralmente, não se discute a prática pedagógica, busca-se “culpados” 

pela não aprendizagem ou responsabiliza-se o aluno e sua família, embora os 

pais/responsáveis dos socioeducandos não participam diretamente da escola, 

excluindo-se de qualquer responsabilidade. 

Nesse sentido, alguns professores avaliam tendo como base o aluno ideal, 

deixando de cumprir seu papel dentro da escola pública, quando teriam a função de 

atender a todos, respeitando suas singularidades. 

O Conselho de Classe, então, torna-se um espaço de reflexão pedagógica no 

qual alunos e professores situam-se conscientemente no processo, servindo para 

reorientar a ação pedagógica, a partir da análise do desempenho e corresponsabilidade 

de cada um para o sucesso escolar.  

 Nessa perspectiva, considerando que a avaliação do trabalho da escola ou sua 

auto-avaliação deve ser interna e permanente (SEDF, 2013), o Conselho de Classe 

Participativo em 2015, possibilitou a escuta sensível às demandas e participação efetiva 

dos alunos, muitas vezes silenciados e inibidos no sistema socioeducativo.  

Uma das estratégias pensadas pela equipe pedagógica e coletivo de professores 

para envolver maior número de alunos foi a realização do Pré-conselho em sala de aula, 

mediado pelo professor referência11 que registrava em ficha informações referentes aos 

aspectos positivos, aspectos a melhorar e sugestões de melhoria para organização do 

trabalho pedagógico. As informações coletadas em cada turma/sala de aula foram 

socializadas com os professores e equipe pedagógica para posterior feedback junto aos 

alunos, pais e/ou responsáveis e dados encaminhamentos necessários à melhoria do 

trabalho escolar e se fosse o caso, junto aos demais segmentos da Unidade.     

                                                           
11

 O professor referência é escolhido pelos próprios alunos, sendo este responsável pelo preenchimento da ficha 

instrumental pedagógica, dar aconselhamentos, mediar, ouvir e ajudar os alunos em situações de conflito e demandas 

pedagógicas específicas da turma.  
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Desde então, a escola UNIRE realiza o conselho de classe bimestral com a 

participação da equipe docente, coordenadores e supervisor (a) pedagógico (a) e 

presença do representante e/ou vice-representante da turma, que terão oportunidade de 

socializar suas percepções acerca da turma de modo geral, e/ou responder aos 

questionamentos dos demais participantes do conselho.  É nesse momento que os 

professores conversam sobre cada aluno, avaliando-o na sua totalidade, refletem acerca 

da aprendizagem dos alunos e do processo de ensino, discutindo e indicando possíveis 

ações articuladas entre os sujeitos envolvidos no processo. 

Um dos objetivos do Conselho de Classe é compreender acerca das reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos/turma, possibilitando a tomada de decisão 

coletiva que sinalizem estratégias interventivas adequadas para atender os diferentes 

ritmos/tempos de aprendizagem dos alunos; valorizar os avanços e potencialidades 

apresentadas pelos alunos.  Portanto, o Conselho de Classe trata-se de uma auto-

avaliação para aprimoramento do trabalho desenvolvido no decorrer do processo 

educativo.   

É também nessa instância avaliativa, que os professores e equipe pedagógica, 

para além das notas, analisam a partir do desempenho escolar se os alunos possuem 

condições para serem avançados para o bloco de aprendizagem seguinte, atentando 

para os critérios exigidos pelo Conselho de Educação do DF.   

 

6.3. AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 

Embora os adolescentes encontram-se privados de sua liberdade, os alunos que 

cursam os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio da Educação Básica, 

demonstram interesse em participar de concursos e exames externos em função da 

possibilidade de serem aprovados, contribuindo assim para a redução do tempo da 

medida socioeducativa ou até mesmo para sua liberação pela Vara de Infância e da 

Juventude/Promotoria Pública do DF.  

Oportunizar condições reais de estudo no horário contrário à aula: aulas de 

reforço e/ou projetos específicos com vistas aos concursos e exames de avaliação em 

larga escala: PAS-UnB, ENEM, SISU, PROUNI, OBMEP, entre outros, é um dos 

desafios da escola, pois se não houver um espírito de cooperação e de parceria e 
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envolvimento dos ATRS/Gerência de segurança e equipes técnicas inviabiliza todo 

esforço empreendido pelos alunos e professores.     

Geralmente, os alunos solicitam a entrada de livros nos módulos como forma de 

complementar as aulas dadas, mas se esbarram no consentimento da segurança. 

Conforme Marina e Medeiros (2014, p. 237), segurança e educação, juntos e 

articulados, são aspectos fundamentais para a organização e funcionamento de uma 

comunidade socioeducativa destinada ao cumprimento das medidas de Internação e de 

Semiliberdade aplicadas ao adolescente.   

Portanto, diante dos desafios institucionais existentes na UNIRE, a ação da 

escola fica limitada para mobilizar e aproveitar o interesse do adolescente e oferecer a 

ele suporte pedagógico necessário para as oportunidades que surgirem, para além dos 

conteúdos ministrados no horário normal de aula. Percebe-se a necessidade de 

compreensão de uma articulação intersetorial, tendo por base o princípio da 

Incompletude Institucional, entre os sujeitos envolvidos para o processo de 

ressocialização dos adolescentes. 

 Em 2015, dos 121 alunos inscritos no ENEM da socioeducação, 43 obtiveram 

declaração parcial de proficiência (PORTARIA Nº 222 – 17/12/2016), sendo que 2 

alunos do 2º ano e 3 alunos do 3º ano do EM passaram com notas satisfatórias para 

concorrerem a vagas em Universidades públicas e privadas. Tal fato sinaliza o quanto a 

escola pode fazer a diferença na construção de práticas pedagógicas que concorram 

para o sucesso escolar desses jovens.  

            Em 2018 206 alunos foram inscrito no ENCCEJA, deste total 8 alunos foram 

aprovados e concluiram o E.Fundamental e 20 concluiram o E.Médio. Os concluintes do 

E.Médio que ainda continuam  acautelados, atualmente participam de uma turma de 

cursinho oferecido pela escola em parceria com a UNB 

 O uso dos resultados dos exames externos por área de conhecimento12 pelos 

professores pode, na perspectiva da avaliação formativa, contribuir para autoavaliação 

institucional e melhoria da prática pedagógica. Analisar e dar o feedback dos conteúdos 

ainda não assimilados, discutir estratégias de estudo junto aos alunos, rever 

                                                           
12

Áreas de conhecimento avaliadas: Ciências Humanas, Ciências Naturais, Linguagens, Redação e 

Matemática, sendo 350 para cada área do conhecimento e 500 pontos para redação para ser aprovado no 

ENEM.  
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metodologias são algumas das ações que podem ser redefinidas pela equipe 

pedagógica juntamente com os professores. 

De alguma forma, empoderar os alunos por meio do conhecimento, da 

autocrítica, como protagonistas do próprio processo de aprendizagem e avaliativo é 

fundamental para a ressocialização e inserção social, tornando-os sujeitos conscientes 

dos seus de direitos e deveres. 

 

6.4. FICHA INSTRUMENTAL PEDAGÓGICA 

 

A ficha instrumental pedagógica é um documento avaliativo proposto pela 

gerência sociopsicopedagógica – GESPP da Unidade, na qual os professores-referência 

registram informações acerca do desenvolvimento pedagógico, sociocognitivo e 

cumprimento de normas disciplinares previstas pelo Regulamento Disciplinar Interno da 

UNIRE13.  

 Para a elaboração do documento citado, não houve participação da escola de 

forma efetiva, o que acarreta percepções/ações diferenciadas para as mesmas atitudes 

comportamentais dos adolescentes no contexto escolar, causando certo desconforto 

entre os profissionais tanto da UNIRE como da SEEDF para a resolução dos problemas. 

Porém, a escola possui normas de convivência escolar que, geralmente, são 

socializadas com os alunos no início de cada semestre, dado o fluxo de entrada e de 

saída dos adolescentes, previstas pelo Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal (2015). 

O preenchimento do instrumental pedagógico ocorre a cada dois meses, 

independente do bimestre letivo escolar. As informações registradas contribuem para a 

elaboração do relatório produzido pelos profissionais das equipes técnicas (psicólogo, 

pedagogo e assistente social) de cada módulo, visando à avaliação do cumprimento da 

medida socioeducativa pelo judiciário e as audiências realizadas pela Vara de Infância e 

da Juventude do DF.  

Para isso, cada professor referência juntamente com os demais professores 

preenchem o instrumento, avaliando os seguintes aspectos: participação, iniciativa, 

                                                           
13Elaborado conforme o Regimento Interno das Unidades de Internação do DF, aprovado e inscrito pela 

Resolução Ordinária n. 133, de 26/11/2013, do CDCA/DF, DODF n. 254, 03/12/2013, p. 44 e 

Regulamentado pela Ordem de Serviço nº 01/2015, de 30/07/2015.  
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interesse e comprometimento com as atividades pedagógicas propostas, intervenções 

pedagógicas e os avanços na aprendizagem, além de outras observações que a equipe 

docente julgar pertinentes. 

Vale registrar que a supervisão pedagógica e os professores, após análise do 

instrumental em vigor, propôs à gerência sociopsicopedagógica, no final de 2015, novo 

instrumental, visando maior objetividade dos itens e clareza de informações com fins 

formativos.  

 

6.5.AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Para a realização da avaliação institucional, ou seja, avaliar o trabalho da escola 

(SEEDF, 2014) junto aos segmentos, as estratégias realizadas em 2015 ao final do 1º 

semestre compreenderam:  

 Pais/responsáveis – aplicação de questionário no dia da visita dos familiares no 

fim de semana14. No momento da abordagem, os professores deram explicações 

e esclarecimentos acerca do trabalho pedagógico da escola e vida escolar do 

filho, e, ainda, foram coletadas percepções e expectativas dos familiares em 

relação à escola e importância da mesma para o cumprimento da medida 

socioeducativa. 

 Socioeducandos – os representantes e vice-representantes de cada turma 

participaram de roda de conversa com os professores e equipe pedagógica e 

responderam ao questionário proposto acerca dos aspectos positivos e a 

melhorar referente ao trabalho da escola seguido de sugestões; aspectos que 

consideram importante para a aprendizagem; projeto de vida e expectativas 

quanto à escola. 

 Professores – a avaliação centrou-se nos aspectos relacionados à organização 

do trabalho pedagógico; formação continuada in lócus; coordenação pedagógica; 

equipe gestora; projetos desenvolvidos; relação interpessoal, entre outros 

aspectos. 

                                                           
14

Não foi possível aplicar o questionário aos pais e/ou responsáveis que visitam os filhos/adolescentes.   
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 Há a compreensão pela coordenação e supervisão pedagógica que independente 

das datas definidas pelo Calendário Escolar da SEEDF, a avaliação institucional do 

processo educativo deve ser realizada em diferentes espaços/tempos escolares. 

6.6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

Após um período de discussão e reflexão em um Fórum realizado nas 

coordenações pedagógicas que envolveram coordenadores e professores, 

apresentamos algumas orientações iniciais que nortearam o trabalho a ser desenvolvido 

na Socioeducação. 

Nessa modalidade de ensino apresentam-se grandes desafios para a educação 

do Distrito Federal. O desenvolvimento de uma proposta diferenciada aos estudantes 

que se encontram nesta situação, na perspectiva de garantir ao socioeducando, a 

oportunidade de resgatar o seu desejo de aprender e ter garantido seu direito de 

continuação/conclusão de sua escolaridade de forma efetiva e eficaz.   

No intuito de oferecer orientações iniciais para as turmas com certas 

especificidades, tais como, distorção idade/série e cumprimento de medidas 

socioeducativas no ensino fundamental e médio, tem-se o objetivo de subsidiar as 

ações pedagógicas, que garantam os conteúdos basilares da SUBEB para os 

socioeducandos. Destaca-se que este documento origina-se de uma ação conjunta de 

professores, coordenadores locais, equipe de segurança e equipe de saúde. 

Tais primícias pretendem romper com projetos inadequados para a realidade 

vivenciada nesta instituição, instituir um fórum permanente para a devida adequação 

curricular com suas especificidades, apresentando uma política educacional que atenda 

e respeite a identidade desta unidade.  

Contamos com a cooperação e o compromisso para, juntos, buscarmos uma 

educação democrática e de qualidade, pautada nos princípios da igualdade e 

diversidade. 

As propostas apresentadas devem procurar estabelecer condições de trabalho 

para o professor, considerando a realidade da Unidade Escolar e do seu público alvo. 

Apontam-se, então, os aspectos fundamentais inerentes à dinâmica de trabalho:  

 Suporte pedagógico por meio da coordenação pedagógica;  

 Participação de momentos específicos de discussão e troca de experiências;  

 Acesso à formação continuada exclusiva para especificidade do trabalho;  
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 Apoio para o planejamento e organização do trabalho pedagógico;  

 Atuação de forma interdisciplinar e transversal, integrando as áreas de 

conhecimento; 

 Realizar o levantamento dos principais problemas enfrentados pelas Unidades 

Escolares Socioeducativas e dos professores, no sentido de apontar as soluções 

necessárias para facilitar e criar as devidas condições do trabalho docente no 

intuito de alcançar os resultados desejados. 

 Ao final da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola UNIRE, ficam 

acordadas as seguintes necessidades: 

1. Instituir um fórum permanente sobre as turmas da socioeducação; 

2. Apresentar uma política educacional que atenda e respeite a identidade das 

unidades socioeducativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 
7.PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDGÓGICA 
 

7.1.OBJETIVOS GERAIS  

 

São direitos do adolescente durante o período de internação, receber escolarização e 

profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer, ser tratado com 

respeito e dignidade, entre outros previstos no art. 124 do ECA. Neste contexto o 

principal  objetivo da Proposta é garantir a escolarização com condições adequadas e 

metodologias de trabalho dinãmico que favoreça  os socioeducandos. 

 

7.1.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar condições adequadas aos adolescentes para a apropriação e produção 

do conhecimento; 

  Garantir o acesso a educação formal aos adolescentes inseridos no atendimento 

socioeducativo; 

 Proporcionar ao socioeducandos os conteúdos escolares, artísticos, culturais e 

ocupacionais de forma interdisciplinar e dinamica; 

 Disponibilizar materiais didáticos pedagógicos para os estudantes e professores; 

 Capacitar professores para o trabalho com a socioeducação; 

 Oferecer apoio psicopedagógico os professores/alunos; 
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 Planejar e acompanhar o trabalho pedagógico e administrativo; 

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades e projetos da escola. 

 

7.1.2. METAS  

 Implantar uma educação baseada na cultura do respeito e da valorização do outro.  

 Incentivar o sistema de parcerias que contribua com melhora da auto-estima e do 

ensino aprendizagem. 

 Elaborar um projeto de formação continuada de educadores em serviço. 

 Facilitar o acesso às diversas ferramentas pedagógicas  TICs, como foco no 

incentivo e apoio ao aprendizado. 

 Motivar os estudantes atrvés de projetos temáticos sobre a valorização  e do respeito 

a vida. 

 Disponibilizar sempre material pedagógico para a realização dos projetos e 

atividades escolares 

 

7.1.3. CRONOGRAMA 

As ações serão reeavaliadas cotidianamente/semanalmente no processo socioeducativo 

 

7.1.4. AVALIAÇÃO 

É preciso mencionar que o processo de avaliação nos Núcleos de Ensino das 

Unidades de Internação Socioeducativas deve prioritariamente ser desenvolvidas de 

forma formativa, pois é nela que baseiam-se os melhores propósitos da educação 

integral dos adolescentes/jovens. Assim, através dos seguintes instrumentos e 

procedimentos que alcançaremos um processo de avaliação que consolide o processo 

de ensino e aprendizagem significativo: 1. Avaliação diagnóstica; 2. Estudo dirigido; 

Autoavaliação. Construção de portfólios, rojetos diversos e demais instrumentos que 

surgirem de acordo com a necessidade da turma e com os objetivos propostos pelo 

grupo de aprendizagem. 

 

8. GESTÃO PEDAGÓGICA-PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA 
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Entende-se que toda escola precisa estar embasada nas propostas pedagógicas 

que ajudarão a melhorar o desempenho de suas atividades no processo 

Ensino/Aprendizagem. O objetivo deste plano é definir os rumos da educação na escola 

da Unidade de Internação do Recanto das Emas-UNIRE para o ano letivo 2018/2019, 

tendo em vista os desafios enfrentados pela Escola da UNIRE. Haja vista, que mesmo 

tratando-se de uma instituição onde atendemos jovens em conflito com a Lei, a escola 

deve criar mecanismos democráticos de gestão aonde assegurem a participação de 

todos os atores da educação como: pais, alunos, professores, gestor e a comunidade 

local. Assim, é necessário articular ações que provenha uma gestão igualitária e 

participativa. De acordo com a CONAE (2010, p.28), no Brasil o processo educacional é 

marcado pela edição de planos e projetos educacionais por isso, torna-se necessário 

Empreender ações articuladas entre a proposição e a materialização de políticas, bem 

como ações de planejamento sistemáticas. Por sua vez, todos precisam se articular com 

uma política nacional para educação, com vistas ao seu acompanhamento, 

monitoramento e avaliação. Neste sentido, a elaboração deste decorreu da necessidade 

de criar ações / estratégias para atuação do supervisor da UNIRE Gentil de Souza Silva 

com os demais setores responsáveis pela escolarização desses jovens que cumprem 

medida socioeducativa para o ano letivo de 2018/2019 garantido, assim, o seu direito 

aos estudos. Outro propósito foi contribuir no processo de gestão escolar democrática. 

Por isso, faz-se necessário construir processos pedagógicos, curricular e avaliativo além 

de projetos centrado na maioria das condições de Ensino e Aprendizagem dos jovens 

acautelados em nossa Unidade de Internação tendo em vista a definição e reconstrução 

permanente de padrões adequado de qualidade educativa à nossa realidade.  

 

8.1. OBJETIVOS GERAIS 

Contribuir para maior participação e interação entre a escola e a família com vista a 

melhorar o processo de ensino aprendizagem do educando e da efetivação de uma 

gestão democrática.  

 

8.1.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Melhorar desenvolvimento cognitivo, psíquico físico e social dos socioeducandos; 

 Melhorar e promover a qualificação de professores e demais colaboradores;  
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  Entender a infância/adolescência como condição da existência humana, e não 

apenas como uma etapa passageira do desenvolvimento; 

  Informar a comunidade escolar sobre, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e as Diretrizes Pedagógica para Escolarização na Socioeducação;  

  Promover ações que possam garantir a prática da gestão democrática; 

 Promover ações de socialização entre os segmentos que compõem a 

comunidade escolar; 

   Realizar diagnóstico de socioeducandos que estão ausentes das salas de aula; 

 Acompanhar atividades desenvolvidas pelos educadores e projeto lúdico da 

escola. 

 

8.1.2.METAS 

 Possibilitar ao socioeducando condições para o desenvolvimento de suas 

potencialidades, nos diferentes aspectos de sua personalidade e na busca da 

autorrealização; 

 Proporcionar o acesso dos professores aos cursos de capacitação oferecidos 

pela própria unidade, pela Secretaria de Estado de Educação e outros 

segmentos; 

 Otimizar a utilização dos recursos financeiros e o funcionamento físico da 

unidade escolar com a participação do órgão mantenedor, CEd-104 e 

comunidade escolar;  

 

8.1.3. CRONOGRAMA 

     Avaliação continua e diária. 

 

8.1.4. AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação das ações deste plano ocorrerão com base em 

observações e registros e relatórios dos resultados, no decorrer do desenvolvimento as 

ações nele propostas e através da supervisão e acompanhamento da coordenação. A 

avaliação ocorrerá envolvendo a participação dos socioeducandos,  

funcionários/professores no sentido de acompanhar as ações desenvolvidas na escola 

da Unire, bem como apresentar novas propostas de reformulação ou adaptações. 
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8.2.LINHAS BÁSICAS DO PLANO DE AÇÃO  

 

Considerando que a educação é uma atividade necessária ao funcionamento da 

sociedade, cabe a ela, possibilitar aos sujeitos os conhecimentos que os tornem 

capazes de atuar no meio social, em função das necessidades econômicas, sociais e 

políticas da coletividade. Para tanto, faz-se necessário um conhecimento sólido da 

realidade sobre o processo de transformação da natureza, da sociedade e do homem e, 

assim, compreender em que consiste o conhecimento humano, sua especificidade, a 

educação e seu papel social. De acordo com Saviani, “é preciso compreender a 

realidade enquanto processo em movimento, enquanto um processo contraditório e 

dialético em que o todo não se explica fora das partes e as partes não se compreendem 

fora do todo; portanto, é preciso agir sobre o todo agindo simultaneamente sobre as 

diferentes partes” (SAVIANI, 1991, p.55). A educação, neste sentido, deve ser entendida  

numa perspectiva de escola pública voltada para Socioeducação deve estar voltada 

como instrumento emancipador capaz de tornar o homem um ser intelectualmente 

autônomo, protagonista, sujeito e não objeto de suas ações. O processo educativo aos 

interesses da política educacional destinada a essa população e, para tanto se faz 

necessário tomadas de decisões como resultado de discussões coletivas de modo que a 

população seja atendida de acordo com o que preconiza as Diretrizes da 

Socioeducação. Há entraves que emperram a efetivação de uma política pública 

consistente que assegure a democratização do ensino, tanto no âmbito político, 

econômico e mesmo social de onde emergem mecanismos que nos condicionam a 

manutenção de um sistema excludente. No entanto, é o espaço escolar o local 

privilegiado onde a realidade se desvela através da atuação de profissionais 

comprometidos com uma educação emancipadora, capaz de trazer mudanças 

consistentes na vida dossocioeducandos. 

 

9. GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

POTENCIALIDADES 
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 Direito de acesso a escola assegurada a todos os socioeducandos de acordo 

com o estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo- SINASE (CONANDA, 2006);  

 Maior parte dos professores concursados/efetivos; 

 Oferta de educação pautada nas diretrizes Pedagógicas de Escolarização na 

Socioeducação. 

 Proporcionar condições adequadas aos adolescentes para apropriação e 

produção do conhecimento; 

 Desenvolver os conteúdos escolares, artísticos, culturais e ocupacionais de 

maneira interdisciplinar no atendimento socioeducativo 

 

DIFICULDADES 

 Dificuldades para  a permanência  e sucesso  escolar devido: 

 Conflitos de ordem socioculturais e econômicas das famílias dos 

socioeducandos. 

 Alguns socioeducandos com baixa frequência sem apresentar justificativa; 

 A maioria dos socioeducandos não apresenta conhecimentos prévios das 

matérias ofertadas; 

  Conflitos internos entre a maioria dos socioeducando que cumprem medida restritiva 

de liberdade, entre outros fatores. 

 

A ESCOLA QUE PRETENDEMOS TER? 

Uma escola que:  

 Supere seus índices de desenvolvimento educacional de seus socioeducandos. 

 Supere os problemas socioculturais  de  sua clientela com base no bom senso, 

na sensibilidade e no conhecimento pedagógico e nas relações humanas. 

 Divulgue amplamente aos responsáveis pelos socioeducandos  os  

programas/projetos educacionais ofertados pela Escola da UNIRE.   

 Elabore projetos bimestrais juntamente com os professores e acompanhar o  

desenvolvimento  em  parceria  com a coordenação pedagógica. 

 Trabalhe conceitos de respeito, disciplina, responsabilidade, amor ao próximo, 

tica, cidadania e outros valores; 
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 Desenvolva  atividades lúdicas pedagógicas, jogos, música, dramatização entre 

os socioeducandos 

 

METAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO 

 Formação continuada para professsores e  funcionários com o apoio da 

Secretaria de Estado de Educação; 

 Eventos envolvendo a comunidade  escolar nas  atividades  e nos  projetos  

interdisciplinares da escola da UNIRE; 

 Construir sintonia entre a escola e a Proposta Pedagógica do programa de 

internação, sendo as atividades conseqüentes, complementares e integradas em 

relação à metodologia e forma de serem oferecidas (exclusivo para internação). 

 Valorizar e incentivar os bons profissionais que  cumprem  suas tarefas com 

competência  e responsabilidade e cobrando dos demais o mesmo desempenho 

profissional; 

 Promover um ambiente de trabalho agradável e  produtivo,  valorizando o  

trabalho dos professores  e demais  funcionários,  incentivando maior  união  e  

solidariedade em todas as atividades desenvolvidas na escola; 

 .Possibilitar ao socioeducando condições para o desenvolvimento de suas 

potencialidades, nos diferentes  aspectos de sua personalidade e na busca de 

sua autorrealização; 

 .Coordenar a implementação das Diretrizes Pedagógicas, aplicar normas, 

procedimentos e medidas de acordo  com  instruções  da Secretaria de Estado de  

Educação.  

 .Organização diversificada dos espaços e tempos escolares para escolarização 

na socioeducação, de modo a oferecer novas possibilidades formativas do ponto 

de vista humano, acadêmico e profissional. 

 Maior agilidade na distribuição dos recursos financeiros destinados à educação 

dos alunos da UNIRE.  

  Parceria com a Regional de Ensino do Recanto das Emas e a UNIRE. 

  Buscar parceria com diversos órgãos públicos para a exposição dos trabalhos 

dos aluno. 
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9.1. GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

A gestão escolar participativa é aquela em que a comunidade participa ativamente do 

planejamento, execução e fiscalização dos gastos dos recursos da escola. As decisões 

são tomadas pelo conselho escolar, formado por representantes dos pais, alunos, 

professores, coordenadores, secretários e diretores escolares. Entretanto, devido as 

nossas peucliaridades não participamos ativamente da execução fiscalização dos 

gastos e recursos, pois entendemos que o conselho escolar realiza este trabalho com 

precisão no Ced 104. 

 

9.2. GESTÃO DE PESSOAS 

9.2.1.OBJETIVOS 

GERAIS 

 

O principal objetivo da proposta é administrar o comportamento e 

fortalecer as relações humanas no local de trabalho, valorizando e 

dissiminando a cultura do respeito e da paz. Neste contexto é 

necessário que os colaboradores estejam constantemente alinhados 

com a missão, visão e princialmente, com  valores para que sejam 

alcançados bons resultados para ambas as partes 

9.2.2.OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver  projetos culturais  que valorizam o respeito e 

paz; 

 Aumentar a realização de atividades sobre valores, morais e 

éticas, e ainda princípios de regra de condutas. 

 Valorizar o trabalho coletivo, inovador e criativo; 

 Incentivar e motivar os colaboradores para melhor 

desempenho  e qualidade do trabalho. 

 Buscar cumprir normas e regras e valorizar os colegas/ 

alunos. 

 Valorizar cada um dos colaboradores que contribui para com 

o objetivo. 

 

 

9.2.3.METAS 

 

 Realizar palestra com pofissionais para melhor alcançe dos 

resultados. 

 Motivar o grupo por meio de reconhecimento e realização de 
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dinâmicas, 

 Proporcionar um ambiente de trabalho que atenda às 

necessidades dos socioeducandos, proporcionando estrutura 

adequada de trabalho, oferecendo confiança, segurança, 

solidez, liberdade de atuação para tomadas de decisão 

relacionados aos  trabalhos desafiadores, horas adequadas 

de trabalho. Tudo isso para garantir a qualidade de vida e 

motivação de todos aqueles envolvidos nessa política pública. 

9.2.4.CRONOGRAMA 

 

Durante todo o ano letivo. 

9.2.5. AVALIAÇÃO 

 

Avaliação será por meio de questionário, observação e  discurssões 

nas coordenações pedagógicas.  

 

9.3. GESTÃO FINANCEIRA 

9.3.1.OBJETIVOS 

GERAIS  

 

A gestão financeira é tão importante quanto acompanhar a 

qualidade pedagógica e desempenho dos estudantes. Contúdo a 

gesão financeira da Escola Unire, fica  a cargo e competência da 

escola vinculante que é CED 104. A aquisição de materiais 

didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento das nossas 

atividades se dá de forma passiva, onde enumeramos uma lista de 

prioridades à direção, para mais tarde ou, em outro momento 

buscarmos. Sendo assim, seria oportuno se a direção da escola 

vinculante disponibilizasse um local para realizarmos nossas 

compras e eles fariam o acerto financeiro. 

9.3.2.OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Conscientizar: 

- Gastos com papel ou tonner e eletricidade; 

- Uso sustentável da água, fechando bem as torneiras e descargas; 

- Reciclagem de material didático; 

- Não pichação das paredes;  

- Reutilização dos cadernos e pastas pelos estudantes.  
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9.3.3. METAS Adquirir os materiais pedagógicos com maior fluidez  

9.3.4. CRONOGRAMA Durante o ano letivo. 

9.3.5. AVALIAÇÃO Contínua 

 

9.4.GESTÃO ADMINISTRATIVA 

9.4.1. GERAIS 

 

O objetivo principal da gestão administrativa da escola é 

gerenciar os recursos materiais, físicos e humanos da 

instituição. A gestão é responsável por cuidar do patrimônio e 

assegurar a coerência de sua utilização garantiindo que sua 

atuação seja  imprescindível. 

9.4.2.OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Manter um estado de constante atenção às normas e 

leis educacionais; 

 Prezar pela manutenção dos bens da instituição; 

 Ter atenção com as atividades rotineiras da secretaria 

(e de outras áreas) e com operações pertinentes, de 

forma a ensejar um melhor trabalho do corpo docente.  

9.4.3.METAS  

 

Melhorar a comunicação entre o administrativo escolar, os 

servidores/professores e a  Escola Vinculante assim como, 

também com outras intâncias.  

9.4.4.CRONOGRAMA Durante o ano letivo 

9.4.5.AVALIAÇÃO Contínua 

 

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA  PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Segundo Gadotti (2010), monitoramento e avaliação constituem elementos 

facilitadores de êxito de um projeto. Por meio destes processos, se consegue saber 

quais os objetivos estão sendo atingidos e os resultados alcançados na própria 

organização do trabalho institucional.  
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Sendo assim, a avaliação adquire força por meio de interatividade ou 

comunicação, pois é uma prática para produzir questionamentos e compreender efeitos 

pedagógicos, políticos, éticos e sociais, e, não simplesmente uma operação de medida 

(SOBRINHO, 2003), mas de retomada de ações e avaliação do processo educativo e 

proposições elencadas pela comunidade escolar.   

Visto que a PP é uma reflexão do cotidiano, ele precisa de um tempo para que se 

proceda a sua reflexão e ação (VEIGA, 2002). Assim, ressalta-se a importância de 

sinalizar diferentes momentos, os fóruns e os sujeitos para que o processo de avaliação 

coletiva de fato seja executado na sua integralidade. 

Nesse sentido, a metodologia de acompanhamento deve primar pela participação 

dos atores envolvidos no processo de construção e execução deste projeto, sendo 

essencial: 

  Exercer a função de agente na implementação da PP como sujeito participante 

do processo educativo.  

  Acompanhar a execução dos projeto junto à equipe gestora e pedagógica; 

  Apresentar a proposta para as instâncias pedagógicas e gestoras da 

SEEDF/CRE, SUBSIS/SECRIança. 

  Viabilizar que a PP se efetive em parceria com a Direção da Unidade e 

respectivos segmentos, garantindo que todos os servidores conheçam e 

contribuam para  a  PP, estando cientes da organização do trabalho da escola.   

 Trabalhar os dias Temáticos citado no agende-se de acordo  com o calendario da 

SEE/DF, avaliações das ações dos projetos, planejamento de aula e do currículo 

escolar, através de questionário com a comunidade escolar e estudantil. 

  Avaliar e alinhar ações previstas na PP no decorrer do ano letivo escolar, 

analisando os resultados alcançados por meio da avaliação institucional com 

todos os segmentos envolvidos no processo de escolarização dos 

socioeducandos. 
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11. ANEXOS  

11.1 CICLO PARA AS APRENDIZAGENS-DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

ESCOLARIZAÇÃO NA SOCIOEDUCAÇÃO 
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A carga horária  de Ensino Religioso foi incorporada a História passando de 1 para 2 

aulas. 

E a aula de PD- Espanhol foi incorporada a Filosofia passando de 1 aula para 2 aulas.  
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11.2.CRONOGRAMA ANUAL- AGENDE-SE 

AGENDE-SE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

01. AGENDE-SE -1º BIMESTRE 2019 11/02 a 25/04 
 FEVEREIRO (2)   MARÇO (3)  ABRIL (4) 

S T Q Q S S S T Q Q S S S T Q Q S S 

04 05 06 07 08 09     01 02 01 02 03 04 05 06 

11 12 13 14 15 16 04 05 06 07 08 09 08 09 10 11 12 13 

18 19 20 21 22 23 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 

25 26 27 28   18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 

      25 26 27 28 29 30 29 30     

Atividades previstas  Atividades previstas  Atividades previstas  

11/02 

 

Início do ano letivo - 

Estudo nas normas 

c/ Gerência de segurança) 

07 e 08 

 

 

 

-Sem. Distrital da 

consciência e promoção 

da ed. Inclusiva. 

01 e 02 1ª fase – Soletrando (Bia e 

Anna Rosa) 

11 a 15 Semana de matemática e 

português (Leitura e 

operações fundamentais)  

08 Dia da mulher – Profissões 

(Izaac) 

10 e 11 Prova diagnóstica  

12 - Avaliação do PPP 

(Portaria 444) 

12/03 Dia Temático Plan. Ped. c/ 

a comunidade  

 

15 e 16 2ª fase – Soletrando (Bia e 

Anna Rosa) 

18 Entrega do planejamento 

anual 

 

18 a 22 Semana  deconsc. do uso 

sustentável da água  

15 e 16  1ª fase Projeto Show do 

milhão (todas as disciplinas) 

  28 e 29 1ª fase Diboismo 

(Valorização da mulher) 

21 -Tiradentes 

- Aniversário de Brasília 

    22 e 23 Conselho de classe 

      24 e 26 Cinema na escola (Izaac) – 

Todas as disciplinas 
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2. AGENDE-SE -2º BIMESTRE 2019  26/04 a 08/7 

MAIO (5)  JUNHO(6)  JULHO (7) 

S T Q Q S S S T Q Q S S S T Q Q S S 

  01 02 03 04      01 01 02 03 04 05 06 

06 07 08 09 10 11 03 04 05 06 07 08 08      

13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15       

20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22       

27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 29 30 31 01 02 03 

Atividades previstas  Atividades previstas  Atividades previstas  

01  Dia do trabalho  

 

03 Dia nac. Da educação 

ambiental 

4 e 5 Festa Julina– Tradições 

do nordeste 

 

6 a 10 Semana ed. p/vida – 

Profissões (Izaac) 

04/06 

 

Olimpíada de 

matemática 

29/07 Início do 3º bim. 

08/5 Dia temático  plan. 

Pedagógico 

11 e 13 Simulado DF ensino 

médio e ENCCEJA 

  

23 e 24 Dia das mães 17 e 18 Cinema na escola 

(Izaac) 

  

25/5 Antecipação ref. 21/06 27 e 28 Conselho de Classe   

30 e 31 Diboismo 2ª fase – Todas 

as disciplinas - Oficinas  

24 a 03/7 Interclasse   

  29/6 Antecipação ref. 

08/07 
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3. AGENDE-SE 3º BIMESTRE 2019  -  29/07 a 04/10 

AGOSTO (8)  SETEMBRO (9)   OUTUBRO (10) 

S T Q Q S S S T Q Q S S S T Q Q S S 

29 30 31 01 02 03 02 03 04 05 06 07  01 02 03 04 05 

05 06 07 08 09 10 09 10 11 12 13 14 07 08 09 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31 30      28 29 30 31   

Atividades previstas  Atividades previstas  Atividades previstas  

12/08 

 

Dia do estudante 14/09 Antecipação ref. 17/10 26/10 Reposição ref. 18/10 

15 e 16 Exposição de artes 16 a 20 Semana de prevenção 

ao uso de drogas  no DF 

– Profissões (Izaac) 

23 a 29  Semana nacional do 

livro e da biblioteca – 

Semana da Leitura (Cari) 

29/08 Dia temático 19 e 20 Cinema na escola 

(Izaac) 

28/10 a 

01/11 

Orientação 1º emprego 

(Izaac) - Profissões 

27 e 28 2ª fase Projeto Show do 

milhão (todas as 

disciplinas) 

  01 e 02 Conselho de Classe 
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11.3 .ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS  

PROJETO - DIBOÍSMO 
( Visleine, Jaqueline, Anna Rosa, Izaac) 

 
SUBTEMAS 

 
CULMINÂNCIA/ PROFESSORES  

RECURSOS/PA
RCEIROS 

LOCAL/CON
VIDADOS 

DATA 

1ª ETAPA -
CULTURA 
DE PAZ NA 
ESCOLA- 
COMBATEN
DO O 
BULLYNG E 
A 
VIOLÊNCIA 

Apresentação: coordenação 
01. Proposta do projeto: Coord. Matildes 
02. Hino Nacional – cultura das regiões Prof. 
Izaac 
03.Oração profª. Leyla 
04. Coral dos professores; Valeu Amigo ( todos) 
05. Mensagem: Aonde estar o Amor- 
pregadores da paz- profª.Visleine 
06. Vídeo: Artista Kobra-profª. Jaqueline 
apresenta a proposta das artes. 
07. Vídeo motivacional: Ele se Importa com 
Você- ProfºIzaac 
08. Vídeo: Cordas( Inclusão 04 -08/03) menino 
cadeirante e sua amiga na escola 

01.Datashow/le
ptop- 
Professores:Ma
chado, 
Reinaldo, Pedro 
e Izaac 
02.Cadeiras/me
sa- equipe do 
Marivaldo 

Pátio interno 
/comunidade 
escolar 

01/03/19 
 

Objetivo: A finalidade do projeto é conscientizarsobre a pratica do Bullying e da Violência entre os 
estudantes, através de atividades reflexivas no decorrer  do ano letivopara  a Cultura da paz na escola. 

1ª ETAPA-
VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

Apresentação supervisor: Gentil 
01.Oração: Bia/Leyla  
02.Homenagem as servidoras: profº. Izaac 

01.Datashow/leptop
- 
Professores:Macha

Auditório 
Escola, 
comunida

15 e  22/03 
 

4. AGENDE-SE 4º BIMESTRE 2019   -  07/10 a 19/12 

NOVEMBRO (11)  DEZEMBRO (12)  

S T Q Q S S S T Q Q S S 

    01 02 02 03 04 05 06 07 

04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 30 31     

Atividades previstas  Atividades previstas  

06/11 Dia temático 04 e 05 Conselho de Classe 

20 e 21  Consciência negra 19/12 Término do ano 

letivo 

25 a 29 Interclasse 20/12 Recuperação final 
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MULHER- 
DIA 
INTERNACI
ONAL DA 
MULHER 

 

03.Poesia: profº. Francisco 
04.Música: “Mulher” – profº.William ---(cordel 
declamado por Samia – autoria Tião 
Simpatiasobre  direitos das mulheres) 
05. Homenagem com os estudantes:  
Estudantes e profª Visleine 
06.Palestra inaugural do projeto Profissões 07. 
Entrega Das lembrancinhas.(Reinaldo, Rúbens) 
08. Mesa Redonda ( professor de música da 
unidade) Fank Mulher - Pollyana 
OBS: palestra dia 22/03 às 15hs 
 

do, Reinaldo, Pedro 
e Izaac 
02.Cadeiras/mesa- 
equipe do 
Marivaldo 

de 
escolar 
Conviadd
o: 
Delegado 
Fernando 
Fernande
s. 

Objetivo: Conscientização da comunidade escolar, buscando mudanças na cultura de desvalorização da 
mulher.  

1ª ETAPA-
CINEMA NA 
ESCOLA 

18 A 22 Semana de Cosc.  A Historia de Ryan 
Hreljac – Escola de Inteligência.  
Do uso sustentável da água. Filme - O Menino 
que Descobriu o Vento.  

Data show, som 
textos... 

Pátio da 
escola.  

18 A 22/03 

Objetivo: Propor um momento de aprendizagem reflexiva, de forma diversificada e dinâmica, abordando o 
tema de conscientização para o uso sustentável da agua, trabalhando de forma interdisciplinar, unindo 
conhecimento ao entretenimento.  

1ª ETAPA-
PROFISSÕES 
Emocional e 
Motivacional 
Joymir Guimaraes 
( Luciana) 
Teste Vocacional  
Rita Rosa 
psicóloga – (Jack) 
Isaac Tavares – 
Psicanalista 
saúde mental 
(Leila) 

Semana de educação para a vida 06 a 10 
de maio.  
Buscar junto as faculdades com projetos de 
extensão, profissionais que apliquem testes 
vocacionais, montagem de currículos na 
pratica, profissionais do CIEE sobre estagio 
e oportunidades de emprego, profissional 
que fale sobre saúde mental, física e 
higiene pessoal.  

Data show, som,  Pátio e 
sala de 
aula. 

6  a 10/05 

Objetivo: Oportunizar aos alunos momento de contato com profissionais que lhes orientem sobre 
elaboração de curriculum vitae, vocação profissional, cuidados com a saúde e higiene pessoal e 
orientação motivacional.  

2ª ETAPA – 
OFICINAS -
DIBOÍSMO 

Oficinas com jogos multidisciplinares.  Jogos, TV, data 
show, som... 

Salas de 
aula. 

30 E 31/05 

Objetivo: Aprender através do lúdico, integração e socialização dos saberes. 

- 
ETAPAÚNIC
A  - DIA DAS 
MÃES 
 

Evento de homenagem ao dia das mães: 
Apresentação do Coral dos professores: 
Apresentação dos Alunos: 
Mãe covinvidada: Mãe de exemplo 
Distribuição de lembrancinhas; 
Entrega dos boletins do 1º Bimestre 

Datashow, 
microfone, 
lembrancinhas para 
mães. 

 

Auditório  23 E 24/05 

Objetivo:Culminância do projeto Mulheres Guerreira Cultura de Paz na Escola 

 

SOLETRANDO 
(Beatriz, Anna Rosa, Tatiane) 

 
SUBTEMAS 

 
CULMINÂNCIA/ PROFESSORES  

RECURSOS/PARC
EIROS 

LOCAL/CONVI
DADOS 

DATA 

1ª ETAPA Montagem das atividades: 
01. Envio das 10 PALAVRAS até dia: 25-03 
02. Confecção do material 

  01 E 02 /04 



 

 

86 

 

03. Pre-seleção- realizar seleção em sala de aula: 

2ª ETAPA- Comanadr as atividades: 
04. Oração: 
05: Regras: 
06.Semi final no pátio: 
07. Final no pátio: 

  15 E 16/04 

Objetivo: Ampliar vocabulário, consolidar uso adequado da ortografia e acentuação. 

 

 

GINCANA ANUAL - SHOW DO MILHÃO 
(Ericka,  Reinaldo, Sandra, Rúbens e Pedro) 

 
SUBTEMAS 

 
CULMINÂNCIA/ PROFESSORES  

RECURSOS/PARCEIR
OS 

LOCAL/CONVID
ADOS 

DATA 

1ª ETAPA- 
SHOW DO 
MILHÃO DAS 
DISCIPLINAS 

- Montagem das atividades: 
01. Envio das 5 questões até dia: 30-03-19 
02. Montar gabarito e frequência: 
03. Montagem dos Slids: 
DIA: 
- Comandar o Show: 
06.Oração: 
07. Hino Nacional 
08. Regras da Gincana 
 

01.Datashow 
Professores: 
Reinaldo, Pedro e 
Izaac 
02.Cadeiras/mesa- 
equipe do Marivaldo 

Auditório 
 

 
 

18 E 19/04-
19 

Objetivo: Ampliar os conhecimentos nas diversas áreas do saber com foco na participação e trabalho em equipe dos 
alunos.  

2ª ETAPA- 
SHOW DO 
MILHÃO DAS 
DISCIPLINAS 

- Montagem das atividades: 
01. Envio das 5 questões até dia: 09-08-19 
02. Montar gabarito e frequência: 
03. Montagem dos Slids: 
DIA: 
- Comandar o Show: 
06.Oração: 
07. Hino Nacional 
08. Regras da Gincana 

01.Datashow/leptop- 
Professores: Paulo, 
Cari, Amélia e Izaac. 
02.Cadeiras/mesa- 
equipe do Marivaldo 

Auditório 27 e 28 -08-
19 

Objetivo: Ampliar os conhecimentos nas diversas áreas do saber com foco na participação e trabalho em equipe dos 
alunos.  

 
 

CONTROLADORIA NA ESCOLA 
(Lení, Eduardo, Ericka) 

 
SUBTEMAS 

 
CULMINÂNCIA/ PROFESSORES  

RECURSOS/PARCEIR
OS 

LOCAL/CONVID
ADOS 

DATA 

REVITALIZAÇÃO DA 
BIBLIOTECA 
INTERATIVA. 

AGUARDANDO    

Objetivo: Tornar o espaço interativo e funcional promovendo a capacitação dos alunos e a convivência entre toda a 
comunidade escolar. 

 
 

FESTA JULINA 
(Amélia, Carí, Verônica, Visleine, Jaqueline, Anna Rosa, Leni) 

 
SUBTEMAS 

 
CULMINÂNCIA/ PROFESSORES  

RECURSOS/PA
RCEIROS 

LOCAL/CONVID
ADOS 

DATA 

ETAPA Antecipação dos trabalhos: confecção de cartazes  Auditório 04 E 05/07 
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ÚNICA- A 
cultura 
nordestina 
 

01.Convidar Quadrilha:Amelia e Machado 
02. Trabalhar em sala cordel: Tatiana e Anna Rosa 
juntamente com códigos e linguagens.  
03.  Repente, Rimas, cordel, xilogravuras preenchendo 
todo o espaço) 
04.Ornamentação: Anna Rosa, Jaqueline, Visleine, 
Juliana, Milena. 
O que servir? 
01. Canjica: CED 104 
02. Arroz carreteiro: Cari e Eduardo, Amelia, Izaac 
03. Doces e bolos (bolo de milho cremoso e pé de 
moleque) Equipe de Atividades, Sandra e Erika. 
04.Refrigerantes:Direçao da Unidade ( Machado, Anna 
Rosa, Bia, Juliana, Visleine) 
05. Cachorro quente: Direção da Unire( Machado, Anna 
Rosa, Bia, Juliana, Visleine) 

 06 - PipocaRubens e Reinaldo, Aline, Luciana 

 07- Pescaria Joao, Claudia, Francisco, Adélia 
(prêmio paçoca CED 104 

Objetivo:Ampliar conhecimento da cultura popular brasileira trabalhando regionalismo.   

 

CONSCIENCIA NEGRA 

 
SUBTEMAS 

 
CULMINÂNCIA/ PROFESSORES  

RECURSOS/PA
RCEIROS 

LOCAL/CONVID
ADOS 

DATA 

Cultura 
das 
Quebradas 
 
 

Apresentações culturais convidados (música, teatro, 
dança) 
Apresentações dos alunos (rimas, rap, break) Anna Rosa, 
Jaqueline, Visleine, Juliana, Beatriz, Francisco, Eduardo 
Exposição - Painéis Personalidades – Professor referência 
em sua turma de forma coletiva. 
 

Data show, 
som,  

Auditório  20 e 21-11-
19 

Objetivo: Trabalhar com toda comunidade escolar a cultura negra de forma 

 

INTERCLASSE 

 
SUBTEMAS 

 
CULMINÂNCIA/ PROFESSORES  

RECURSOS/PA
RCEIROS 

LOCAL/CONVID
ADOS 

DATA 

Jogos 
Escolares 
 

Inscrições, tabelas e jogos.(futsal e tênis de mesa, 
xadrez) 

Som, material 
especifico 
para os jogos. 

Quadra 24-06 a 03-
07-19 – 25-
29-11 

Objetivo:Oportunizar a integração dos alunos, trabalhando em equipe a cooperação,o respeito entre alunos de turmas 
diferentes. 

 

11.4. PROJETOS ESPECIFICOS E INDIVIDUAIS OU INTERDISIPLINARES DA 

ESCOLA  
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01.PROJETO CULTURA DE PAZ NA ESCOLA - TODOS PELA NÃO-VIOLÊNCIA 

 DIBOÍSMO 

 

     Responsável: Pofessoras Visleine, Jaqueline e  corpo docente da escola Unire 

 

APRESENTAÇÃO: 

A proposta é trabalhar em conjunto com todos os componentes curriculares 

diversas atividades que venham estimular bons pensamentos, costumes e 

hábitos necessários para o convívio dos jovens dentro da Unidade de internação 

e fora dela ao estarem aptos para o convívio em sociedade. O projeto terá como 

foco norteador de ações o trabalho de diversos artistas que elegeram a cultura de 

paz como tema de suas obras, em especial o mundialmente conhecido Eduardo 

Kobra, artista que veio da periferia pobre de São Paulo, teve conflitos com a lei 

por aplicar seus dons artísticos de forma equivocada, causando dano ao 

patrimônio.  Mas que ao longo do tempo entendeu seu papel na arte e hoje 

desenvolve projetos com as mais urgentes questões sociais. Suas temáticas 

trabalham conceitos e valores que buscamos para nossos alunos tais como, 

cultura de paz, meio ambiente, valorização dos povos, mazelas sociais, dentre 

outros.  Nessa visão cada componente ficará responsável por um setor, 

colaborando dentro de sua disciplina com os demais colegas afim de que o 

trabalho venha ser colaborativo e coerente sendo assim facilitador na 

compreensão da proposta por parte dos educandos.   

O projeto faz parte do Movimento Diboísmo, movimento pensado na realidade 

dos educandos que se encontram como internos em processo de ressocialização.  

O Diboísmo é uma alusão ao comportameto “tô di boa”, expressado pelos 

educandos quando não sentem a necessidade e nem estimulados em estar 

participando das atividades propostas em sala.  O ismo na história da arte 

representa movimentos de vanguarda que influenciaram toda a arte do século 

XX. Para causar identificação da história da arte com nossos jovens, lançamos 

em 2018 este movimento.   

Nossa proposta consiste em através da observação e modificação do cenário 

meio em que o educando está inserido, propor um novo olhar seguido de novas 

práticas na mudança do eu que influencio o meio em que vivo. Para tal alcance 
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várias intervenções serão necessárias: Quem é esse sócioeducando? De onde 

veio? Qual sua relação com sua comunidade interna e externa ao Centro? Quais 

suas expectativas? Como transformar esse espaço “escola” em efetivo apoiador 

de sua ressocialização e aprendizado? 

O referido projeto será um meio condutor de, através de diversas vivências, 

proporcionar que o educando se observe enquanto sujeito ativo e atuante desse 

processo e não mero espectador contando tempo e relatórios para seu sonhado 

retorno ao convívio familiar e social.   

 

JUSTIFICATIVA:  

A Escola da Unire (Unidade de Internação Recanto das Emas) atende jovens que 

cumprem medida sócioeducativa que compreende dos dezoito aos vinte um anos 

e onze meses, no máximo três anos de internação, por isso há grande 

rotatividade. Neste período os servidores da escola se desdobram para garantir o 

direito à educação para este público específico, buscando a ressocialização dos 

mesmos através do espaço escolar.  

No final do ano letivo de 2017, por problemas de segurança foi retirado deste 

espaço o intervalo no pátio da escola, restringindo este momento em sala de 

aula. Do ponto de vista pedagógico a educação perdeu muito com esta restrição. 

Esta é apenas uma das tantas privações de direitos que os educandos têm 

sofrido ao longo dos anos em seu processo de ressocialização. As ações 

governamentais não cumprem de fato seu papel, enquanto a escola vem se 

desdobrando com o baixo número de agentes efetivos que possam garantir a 

realização dos projetos escolares.  

“Do rio que tudo arrasta se diz violento, mas nada dizem das margens que o 

oprimem” Bertolt Brecht 

De acordo com o  Estatuto da Criança e do Adolescente e orientações do 

Conanda resolução nº 46/96, a medida sócioeducativa de privação de liberdade 

deve ser aplicada em unidades educacionais de internação de pequeno porte, 

com capacidade de atendimento não superior a quarenta vagas. As instruções 

pedagógicas devem ser norteadas através da junção projeto político pedagógico 

interdisciplinar, escolarização, profissionalização, atividades artístico-culturais, 

esportivas e atividades externas.  
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Por tais agentes motivadores a proposta em se trabalhar a Cultura de Paz – Por 

uma Escola Não Violenta, se divide nos seguintes subprojetos:  

 Cinema na Escola; 

 Mulheres Guerreiras; 

 Arte Urbana – Intervenção Urbana e Cultura das Quebradas 

 Teatro do Oprimido; 

 Consciência Negra; 

 

OBJETIVO GERAL:  

Através do estudo dos trabalhos de diversos artistas, com diferentes linguagens 

artísticas e que desenvolvam suas obras com temáticas pertinentes ao projeto, 

introduzir aos educandos o conceito do movimento Diboísmo, onde os 

comportamentos sociais serão trabalhados focados no retorno positivo das boas 

práticas, envolvendo todos os subprojetos mencionados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Trabalhar de forma positiva a visão que os educandos, tem da Unidade de 

Internação em que estão inseridos e da escola em que estão matriculados; 

 Trabalhar conceito cultural de cidade; 

 Trabalhar o indivíduo. Quem o aluno é em sua cidade? Como se sente em 

relação ao seu convívio? 

 Trabalhar filmes que toquem no tema “Cultura de Paz”, onde através de 

exemplos de superação, pessoas conquistam o mundo; 

 Permitir que cada aluno se manifeste sobre a Unidade de Internação, a escola, 

sua cidade, sua comunidade, dos pontos importantes e significativos que ele 

tenha maior contato; 

 Olhar para a região administrativa desse aluno como parte importante na 

sustentação da Capital Federal; 

 Trabalhar o período Expressionista de forma a fazer o educando compreender o 

poder da livre expressão;  

 Trabalhar a releitura, no contexto artístico, de leis e normas que garantem a 

formação do cidadão consciente e pacífico; 
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 Ser capaz de identificar traços e linguagens de cada artista e de forma autoral ser 

capaz de realizar releituras criando uma junção entre central e periférico; 

 Produzir obras que contextualizem o centro com a periferia de forma harmônica e 

autoral, unindo diversas técnicas e suportes. 

 Trabalhar frases na elaboração placas de estímulo de boas práticas sociais e de 

alerta social.  

 Introduzir nas aulas linguagens significativas para este educando como RAP, 

Grafite, rimas, teatro, etc... 

 Buscar trazer, de forma, ressignificada o intervalo de maneira cultural e 

colaborativa; 

 Aliar a cultura das quebradas a consciência negra e seus valores em forma de 

resgate e respeito, trabalhando por uma consciência humana.  

 Trabalhar com o conceito de oficinas;  

 Expor de forma artística todos os resultados observados e catalogados ao longo 

do ano letivo em momentos pontuais. 

 

     METODOLOGIA  

 Aulas investigativas na busca de conhecimentos prévios; 

 Aulas expositivas; 

 Aulas de apreciação de obras; 

 Produção de obras; 

 Oficinas; 

 Avaliação final. 

 

      AVALIAÇÃO 

 Portfólio; 

 Produções em oficinas e em sala para exposição; 

 Leitura de imagens. 

 Apreciação de vídeos, imagens, músicas e biografias que estimulem as 

produções dos alunos. 

 Exposição artística e participativa.  

 

RECURSOS 
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 Imagens impressas; 

 Textos bibliográficos; 

 Data show, computador; 

 Giz, lápis de cor, canetinha, tintas, cola colorida; 

 Aparelho de som; 

 Jornais e revistas; 

 Folhas A4 

 Cartolinas; 

 Papel Panamá; 

 Isopor. 

 

02. PROJETO – SHOW DAS DISCIPLINAS – SUPERANDO DIFICULDADES E 
ROMPENDO BARREIRAS 

 
POJETO INTERDISCIPLINAR  

 
 

Público Alvo: Estudantes Socioeducando E. Fundamental e Médio 
 

 
 Professor(es):Matildes Almeida, Erika Gonçalves e   corpo docente da escola Unire 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

A partir das análises das avaliações diagnósticas aplicadas no Ensino 

Fundamental e Médio na Escola Unire, percebeu-se que os discentes apresentam 

dificuldade na compreensão e interpretação de textos, leitura fragmentada, a não 

produção de textos com autonomia, apresenta também dificuldades  com resolução de 

problemas que envolvam as quatro operações, frações, porcentagem e equações bem 

como na leitura e interpretação de textos que englobam situações problemas dentro de 

diversos contextos das áreas de exatas e humanas demonstrando a importância da 

aplicação de atividades  extra curriculares objetivando a superação das deficiências uma 

vez que, trata-se de um número significativo de alunos. Além disso, notou-se que os 

estudantes apresentam inquietação, baixo autoestima, desesperança, dificuldades para 
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concentrar-se durante a realização das tarefas solicitadas e ausência de pré-requisitos 

fundamentais  e imprescindíveis para  a série ou ano em que se encontram. 

Neste contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de projetos pedagógicos 

baseados em metodologias alternativas que estimulem os alunos na construção de 

estratégias para resolução de conflitos, que favoreçam a criatividade, a iniciativa 

pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade 

para enfrentar desafios.  

Dessa forma, Códigos e linguagens, Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias assim como outras áreas do conhecimento, poderão oferecer atividades 

diferenciadas buscando a transdisciplinaridade por meio de gincanas, reforços, aulões, 

palestras, jogos, entre outros, com o intuito  ressignificar  os estudos visando a melhora 

da auto estima e a participação eficaz do estudante nas atividades propostas. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Dinamizar as aulas de todas as disciplinas buscando a participação eficaz dos 

alunos visando aquisição de habilidades que permitam a construção do 

conhecimento de forma lúdica e prazerosa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular a elevação da autoestima por meio de atividades lúdicas. 

 Incorporar soluções alternativas, reestruturar e ampliar a compreensão acerca 

dos conceitos envolvidos através de aulões interdisciplinares.  

 Incentivar o trabalho em grupo, enfatizando a importância da ajuda mútua, para a 

realização das atividades em sala de aula. 

 Vivenciar a competição através de Gincanas de maneira respeitosa seja na vitória 

ou na derrota, assim como saber cumprir normas e regras. 

 Conhecer a história dos grandes cientistas e estudiosos da literatura e  suas 

contribuições para o desenvolvimento humano nas áreas da exatas, humanas, 

ciências da natureza e códigos e linguagens.  

 Discutir as dúvidas e compreender que as soluções dos outros podem fazer 

sentido e persistir na tentativa de construir suas próprias ideias. 
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 Reconhecer os significados e a importância dos números em diferentes 

contextos/áreas de conhecimento, através de situações problemas.  

 Desenvolver a capacidade de investigação e da perseverança na busca de 

resultados, valorizando o uso de estratégias de verificação e controle de 

resultados. 

 Reconhecer que pode haver diversas formas de resolução para uma mesma 

situação- problema e conhecê-las. (modelagem). 

 Valorizar o uso da linguagem matemática, biológica, química e física para 

expressar-se com clareza, precisão e concisão. 

 Estimular o trabalho coletivo, colaborando na interpretação de situações-

problemas, na elaboração de estratégias de resolução e na sua validação. 

 Desenvolver competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar 

como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica 

e tecnológica. 

 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto surgiu a partir da análise dos resultados da avaliação diagnóstica e das 

observações diárias em sala de aula na escola Unire, com alunos do ensino 

fundamental e médio. Dessa forma,  percebemos as dificuldades apresentadas pelos 

alunos em solucionar situações problemas que envolvam a interdisciplinaridade. 

As dificuldades dos estudantes em interpretar textos ,transcendem para outras 

disciplinas de exatas como química, física e a biologia,que também se expressa 

linguagem  através de símbolos.  

A interdisciplinaridade vista como uma maneira de pensar, como um processo em 

permanente evolução (não sendo algo pronto e acabado que apenas deve ser 

estudado), permite, dinamicamente, por parte do aluno, a construção e a apropriação do 

conhecimento.  

Ensinar Ciências da Natureza, matemática e suas tecnologias é importante por 

estar relacionado em tudo o que nos rodeia, com maior ou menor complexidade. 

Perceber isso é compreender o mundo em nossa volta e poder atuar nele como 
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cidadão, em casa, na rua, nas várias profissões, na cidade, no campo, nas várias 

culturas o ser humano necessita da matemática. 

''É importante destacar que a Matemática, bem como todas outras disciplinas 

deverá ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o 

desenvolvimento do seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua 

sensibilidade estética e de sua imaginação'' (PCN's,1997). 

O fato é que a maioria dos alunos manifesta dificuldades, devido a baixo 

autoestima, falta de pré-requisito, baixa concentração e outros fatores que interferem  na  

aprendizagem.  

Sendo assim, é importante destacar que as situações de aprendizagem precisam 

estar centradas na construção de significados, na elaboração de estratégias e na 

resolução de problemas, em que o aluno desenvolve processos importantes como 

intuição, analogia, indução e dedução, e não atividades voltadas para a memorização, 

desprovidas de compreensão ou de um trabalho que privilegie uma formalização 

precoce dos conceitos. (PCNs, 1996,p.63) 

Cabe ao educador buscar estratégias desafiadoras onde a aprendizagem torna 

fascinante. Por esse motivo é necessário a recuperação da auto estima do estudante 

através de uma pedagogia dinâmica que valorize as diversas formas de aprender a 

pensar, raciocinar, concentrar, pesquisar, analisar e chegar a uma conclusão. 

Para sanar essas dificuldades os professores da escola Unire,  de todas as 

áreas, estarão durante o ano letivo desenvolvendo métodos criativos e dinâmicos de 

aprender como: palestras, modelagem, reforços, aulões, jogos, gincanas e outros que 

poderão contribuir significativamente no processo de aprendizagem. 

Considerar as estratégias, valorizar e estimular a capacidade do aluno de 

construir o conhecimento são objetivos  que pretendemos com a realização desse 

projeto.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A formação dos alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade 

intelectual. Torna-se um processo global e complexo, no qual conhecer e intervir no 

mundo real não estão dissociados. O processo de aprendizagem ocorre através da 

participação, da vivência, da tomada de atitudes, escolhendo-se procedimentos para 
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atingir determinados fins. Ensina-se não somente pelas respostas dadas, mas 

principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação 

desencadeada. 

 Os projetos pedagógicos interdisciplinares são modos de organizar o ato 

educativo que indicam uma ação concreta, voluntária e consciente que é decidida 

tendo-se em vista a obtenção de algo formativo, determinado e preciso. É saber 

ultrapassar, na prática escolar , de uma situação problema global dos fenômenos , da 

realidade fatual e não da interpretação técnica já sistematizada nas disciplinas . 

Segundo Hernadez e Ventura ( 1998, p. 61 ) 

 Essa proposta pretende desenvolver nos estudantes um senso, uma atitude, uma 

forma de relaciona-se com a nova informação a partir da aquisição de estratégias 

procedimentais, que faça com que sua aprendizagem vá adquirindo um valor relacional 

e compreensivo.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 Realizar palestras, atendimento individual e em pequenos grupos com, 

estudantes e seus familiares para recuperar autoestima. 

 Reagrupar os estudantes por grau de dificuldades para melhor atendê-los. 

 Realizar aulas de reforço para os alunos que apresentaram durante o 1º/2º  

semestre com dificuldades  em variadas disciplinas. 

 Introduzir a prática de Oficinas através de jogos didáticos, baseado no conteúdo 

estudado para despertar o raciocínio lógico  a concentração e interpretação.      

  Promover alunos-monitores. 

 Aplicar avaliações paralelas para verificação da aprendizagem dos alunos tanto 

dos alunos-monitores quanto aos outros alunos. 

 

RECURSOS 
 
O Projeto será desenvolvido em: sala de aula, biblioteca, laboratório de informática, 

auditório, pátio e onde tiver espaço disponível e possível. 

 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
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Poderão participar do Projeto qualquer aluno matriculado nesta unidade, que tenha 

interesse em melhorar o seu desempenho escolar. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Espera- se que a partir da realização destes projetos integrados, os estudantes 

melhoram a sua ato estima, participação, interesse  e rendimento nas disciplinas. Ao 

final do projeto os alunos tenham também um melhor desempenho em matemática, 

química, física e biologia tanto em sala de aula, quanto nas provas da OBMEP, ENEM e 

no Vestibular e  Enceja. 

 

03. PROJETO- PROJETO SOLETRANDO 
 

INTRODUÇÃO 

 

O marco divisor entre a Pré-História e a História, é o advento da escrita. Este significado 

demonstra a extrema importância que a escrita possui para os indivíduos e para a 

sociedade, representando o registro do que o homem é, produz e sente. 

O ato de escrever, e consequentemente de ler, visto que as duas ações são 

indissociáveis, existem no cotidiano da vida humana é representa um dos pilares da 

função da escolarização formal,  Ler e escrever corretamente é um princípio 

fundamental, que se torna a base para que outros conhecimentos sejam construídos e 

desenvolvidos no ambiente escolar.  

Assim sendo, proporcionar o desenvolvimento de habilidades, o hábito de ler e de 

escrever palavras é imprescindível para os educandos, sendo que a escola tem a 

função de proporcionar momentos que incentivem estes hábitos.  

Neste sentido, o projeto Soletrando oferece um momento onde o conhecimento da 

grafia de palavras,  assim como o seu sentido e sua aplicação sejam incentivados, em 

uma competição que prima pela aprendizagem, pelo conhecimento e também pelo 

desenvolvimento de valores de respeito aos concorrentes. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o desenvolvimento do conhecimento da grafia de palavras, ampliando o 

vocabulário dos alunos em um ambiente de competição saudável e respeitosa, onde as 
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palavras a serem compreendidas sejam pertencentes aos diversos componentes 

curriculares, ampliando os conhecimentos gerais.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Escrever corretamente palavras pertencentes a vários componentes curriculares.  

-   Soletrar corretamente palavras de diferentes níveis de dificuldade.  

-   Reconhecer o significado de diferentes palavras.  

-   Despertar o interesse pela leitura.  

-   Desenvolver o espírito competitivo.  

 

METODOLOGIA 

- O projeto Soletrando acontecerá em duas etapas, sendo a primeira classificatória e a 

segunda eliminatória.  

-  Todos os alunos, do Ensino Fundamental e Médio poderão participar do projeto.  

-  Serão entregues apostilas para os alunos, para que os mesmos tenham acesso as 

palavras que serão cobradas no dia da execução do projeto.  

- Durante a execução do projeto, serão sorteadas as palavras a serem soletradas pelos 

alunos participantes.  

 

AVALIAÇÃO  

- Os alunos serão avaliados por uma banca composta por professores,  

- Os alunos que acertarem todas as palavras serão classificados para a etapa posterior. 

- Na etapa eliminatória, os alunos vencedores serão aqueles que não errarem nenhuma 

palavra.  

- A premiação dos alunos vencedores será estabelecida pelo grupo de professores 

juntamente com a direção da Escola.  

Componentes Curriculares Envolvidos: 

- Além do componente Língua Portuguesa, todos os demais componentes curriculares 

serão envolvidos, visto que as palavras a serem estudadas e  soletradas no momento 

da competição, serão pertencentes a diversas áreas do conhecimento.  

eríodo de Realização:  Setembro de 2018. 

Responsáveis pelo Projeto: 

- Beatriz Calazans 
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- Maria Leni Camelo 

- Claudia Cândida  

 

04.PROJETO- A SALA DE LEITURA INTERATIVA COMO ESPAÇO DE 

CONVIVÊNCIA E RESSOCIALIZAÇÃO. 

 
 

 

 

Projeto de Intervenção Pedagógica apresentado ao 

Centro de Ensino 104 do Recanto das Emas/UNIRE 

(Unidade de Internação Recanto das Emas), tendo 

por cumprimento do edital nº 03/2019, CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior). 

 

 

Responsavél: Professora Maria Lení Camelo da Costa 

 

INTRODUÇÃO 

  

Este projeto interventivo tem como tema “A escola na Socioeducação: a sala de 

leitura interativa como espaço de convivência e ressocialização.” Para perceber a 

importância deste projeto interventivo é necessário conhecer as especificidades do 

sistema socioeducativo. A socioeducação tem como objetivo a reintegração do jovem 

que passaram ao ato infracional, de forma que consiga retomar seu espaço como sujeito 

e se reconheça como agente capaz de transformação no ambiente em que vive.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Brasil,1990) rompeu com os 

paradigmas tuteladores dos anteriores códigos para menores, abrindo novos horizontes 

para asocioeducação ao perceber que os jovens que cometeram atos infracionais são 

sujeitos capazes de mudanças, desde que tenham orientação, disciplina e direitos 

garantidos. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Brasil, 2012) 
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surge para efetivação e garantia de direitos para os jovens privados de liberdade, 

estabelecendo normas e parâmetros para o sistema socioeducativo. A ideia central 

destes dois compêndios legais é de educação e punição pelos seus atos infracionais, 

desta forma a internação está sujeita a alguns princípios como da legalidade, o respeito 

e proteção à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, 

O jovem institucionalizado em processo socioeducativo é privado da liberdade, 

passam a maioria do tempo trancados em quartos/selas, tem meia hora de banho de sol 

por dia, direito a visitas no fim de semana, precisa de escolta para ir a qualquer 

ambiente da instituição, inclusive a escola. Antes de sair para qualquer lugar são 

revistados e organizados em frente aos Módulos (local onde ficam os quartos/selas). O 

procedimento para a locomoção do adolescente é feita conforme as normas previstas no 

SINASE (2012), mãos para trás, cabeça baixa em fila indiana, acompanhados pelos 

Agentes de Reintegração Social – ATRS, alguns com tonfa, spray de citronela e 

algemas. Estes profissionais são responsáveis pela segurança e disciplina dos internos, 

nenhum adolescente pode sair sem a escolta desse profissional. 

Ao chegar à escola os alunos/internos são organizados em fila de acordo com a 

série que estão inseridos, conduzidos para as salas onde assistirão às aulas com um 

ATRS na porta. Para ir ao banheiro ou à direção e secretaria o aluno também precisa 

ser escoltado por um agente, não é permitido se locomover sem a presença do ATRS. 

Isso se faz necessário para garantir a proteção da sua integridade física, pois eles 

trazem da rua os conflitos entre outros jovens e para evitar fugas. A escola da 

internação está vinculada ao Centro Educacional 104 do Recanto das Emas no que diz 

respeito a documentação, para garantir mais um direito, o da escolarização. O aluno 

interno precede um histórico escolar excludente, de repetências constantes, distorção 

da idade série e principalmente desistência nos estudos. Por isso ao entrar no sistema 

socioeducativo existe uma resistência à escola e ao mesmo tempo uma euforia ao 

retomar o tempo perdido. No entanto, com base nessas informações faz-se necessária 

ser uma escola diferente das tradicionais, os espaços e metodologias precisam atender 

as necessidades e especificidades destes jovens.  

Dentre as garantias de direitos na medida socioeducativa de internação está à 

escolarização, que no sistema socioeducativo surge como uma “salvadora”, em que se 
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espera resgatar o adolescente em conflito com a lei e reconduzi-lo a sociedade de forma 

a não cometer crimes. Neste contexto institucional a escola é possuidora deste poder?  

“A educação tem poder de transformação, todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e 

poderes que eles trazem consigo.” (FOUCAULT,1970, p. 47). 

Neste contexto a escola aparece como um lugar que promove mudanças 

significativas nos alunos-internos, os adolescentes carecem de orientações e 

oportunidades de leitura, aulas diversificadas, palestras motivacionais e de interação e 

convivência. Por isso a sala de leitura interativa surge como um espaço para amenizar 

tais carências na escola da Unidade de Internação Recanto das Emas (UNIRE). 

PROBLEMA: 

 Conhecendo a realidade do aluno-interno institucionalizado, que é carente de 

informações, leitura, convivência, motivação e oportunidades, como a proposta de uma 

sala de leitura interativa pode oferecer oportunidades e colaborar na diminuição das 

lacunas produzidas no adolescente durante sua trajetória de vida e oferecer 

oportunidades de reinserção na sociedade de forma positiva? 

OBJETIVOS GERAIS 

Analisar a melhor forma de promover a interação dos alunos/internos da Escola 

da UNIRE na sala de leitura, utilizando o espaço para capacitação dos jovens, 

motivação através de palestras, incentivando à leitura e a convivência entre alunos e 

sociedade socioeducativa, assim transformando e melhorandoo espaço para a 

realização de várias atividades. 

Objetivos específicos: 

 Oportunizar ao aluno/interno no espaço da sala de leitura novos conhecimentos e 

reflexões; 

 Oferecer oportunidade de cursose motivação no espaço da sala de leitura, 

através de palestras com pessoas capacitadas de diversos órgãos 

governamentais e de empresas privadas; 
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 Motivar os alunos/internos a se colocarem como sujeitos capazes de convivência 

social no espaço da sala de leitura interativa; 

 Identificar o ambiente, mais que um espaço de leitura, mas de múltiplas funções 

no ambiente escolar e; 

 Incentivar os professores a utilizar o espaço para melhorar a transmissão do 

conhecimento de forma dinâmica. 

 Alcançar os objetivos e cumprir o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola no 

que diz respeito aos projetos interventivos promovidos para o atendimento do 

aluno-interno. 

JUSTIFICATIVA 

 A escola oportuniza na socioeducação a possibilidade de mudanças dos 

adolescentes infratores. Por isso transformação do espaço da sala de leitura da escola, 

que há muitos anos é apenas depósito de livros ultrapassados e empoeirados em que 

os alunos-internos utilizam apenas para passar o tempo, sem nenhuma intervenção 

pedagógica. 

 A proposta deste projeto interventivo é remodelar o espaço da biblioteca para 

oferecer oportunidades diversas aos alunos como palestras motivacionais, incentiva-

losa almejar mudanças de convivência oportunizando o conhecimento de profissões, 

oferecer um novo ambiente para os professores investirem em aulas diferenciadas e à 

comunidade socioeducativa um espaço para diversas atividades como intervenções com 

pequenos grupos.Neste contexto e pelo fato de oportunizar os estreitamentos dos laços 

de convivência não apenas nos jovens, mas também dos profissionais com os 

adolescentes, às mudanças no espaço da sala de leitura se fazem necessárias. 

METODOLOGIA 

 A opção metodológica será pela pesquisa qualitativa, por ser um tipo de 

investigação de caráter social, por ser ampla, profunda e requerer análise e 

interpretação de dados. Em pesquisa qualitativa o pesquisador faz parte da pesquisa, 

traz sua bagagem intelectual e experiência de vida. A crítica é que seu viés possa 

interferir nos resultados. A vantagem é que aproxima o observador do objeto. Segundo 

Richardson (1999), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de 
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uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos. 

Para o melhor desenvolvimento deste projeto interventivo será feita inicialmente 

uma pesquisa com os alunos e professores da escola, quanto ao aproveitamento do 

espaço da biblioteca, o acervo, a utilização, ao material de uso permanente, á 

disposição dos livros, mesas e cadeiras etc. Através de gráficos apontaremos os 

resultados da pesquisa realizada na escola para junto à comunidade socioeducativa 

planejar a melhor forma de transformação do ambiente.Após mostrar a proposta da 

nova biblioteca, será realizada uma gincana entre os alunos para selecionar o desenho 

do interior da biblioteca interativa.  

Algumas parcerias com a escola vinculante (CED 104 do Recanto das Emas) e a 

Direção da Unidade (UNIRE) serão feitas para angariar recursos financeiros para 

compra de materiais necessários. Eventos como almoço e bazar serão outras formas de 

arrecadar fundos para o desenvolvimento do projeto. 

Após as mudanças do ambiente da biblioteca outros órgãos e parcerias com 

voluntários serão solicitadas para dar continuidade às atividades como coutes para 

motivar os alunos às novas perspectivas de vida, profissionais das mais diversas áreas 

para palestrar sobre suas profissões, instituições como o Serviço de Apoio a Micro e 

Pequenas Empresas –SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAIe 

Escola Técnica de Brasília - ETB para ministrar oficinas e cursos. 

CRONOGRAMA 

O projeto será desenvolvido da seguinte forma:  

1ª Etapa – Pesquisa com professores e alunos através de questionário e entrevistas 

2ª Etapa – Apresentação dos resultados e apresentação da proposta da Biblioteca 

Interativa e concurso do desenho entre os alunos do espaço interno da Biblioteca 

Interativa. 

3ª Etapa – Arrecadação dos recursos e início da implementação. 



 

 

104 

 

4ª Etapa – Transformação do espaço (pintura, recolher os livros ultrapassados 

(reciclagem), instalação dos materiais de uso permanente e multimídia). 

5ª Etapa – Inauguração do espaço com atividades motivacionais, como palestras e 

aulas diversificadas. 

 A tabela a seguir resume as atividades programadas para serem realizadas 

durante o programa apresentado. 

 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

1ª Etapa    X    X        

2ª Etapa     X    X      

3ª Etapa         X   

4ª Etapa           X  

5ª Etapa           X  

 

Durante os meses de julho e agosto a professora estará no curso no PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

NO CANADÁ.               

RESUSLTADOS ESPERADOS 

 Com este projeto interventivo almejo tornar o ambiente socioeducativo menos 

penoso para os jovens internos, oferecer oportunidades de mudanças para seu egresso 

à sociedade, motivá-los à reflexão, transformar seus valores e estreitar os laços no 

contexto institucional entre os adolescentes e os diversos profissionais responsáveis 

pela sua ressocialização, além de motivar os professores a transmitir o conhecimento de 

forma diferenciada. 

  

05.PROJETO:SUPERANDO AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Professores responsáveis: Cariaci Tavares, Danielle Lopes, Maria Carla e Michele 

Camargo Queiroz. 
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INTRODUÇÃO: 

  

É função da escola valorizar em seu processo ensino aprendizagem, saberes que os 

alunos já possuem, oriundos de sua cultura, de sua família, de sua comunidade. A 

escola da Unire, Unidade de Internação do Recanto das Emas, possui particularidades 

que nos fazem pensar em novas metodologias para melhor atender esse aluno. Em 

nossa rotina se faz necessário um olhar diferenciado a cerca da prática pedagógica, 

tendo como base  o histórico social do público alvo, que em sua maioria, apresenta 

grande defasagem série/idade. Sensíveis a essa realidade, propomos este projeto.   

 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando a avaliação diagnóstica realizada com os alunos, na qual percebe-se que 

a maioria  destes se encontra em diversos níveis de aprendizagem, faz-se necessário o 

atendimento diferenciado, com um projeto interventivo, cujo objetivo é sanar as 

dificuldades  de aprendizagem dos estudantes, quanto a leitura e escrita, bem como a 

construção do raciocínio lógico matemático. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

Paulo Freire (1974), afirma que a valorização da cultura do aluno é a chave para o 

processo de conscientização. Sendo assim, considerar as leituras de mundo,os saberes 

trazidos por cada aluno, é pressuposto indispensável para a realização deste trabalho, 

com sucesso.  

Segundo Villas Boas ( 2010), o projeto interventivo é destinado a um grupo de 

estudantes com necessidades especificas de aprendizagem que não acarretem o não 

acompanhamento das situações de aprendizagens  propostas, independente de idade. 

Tem como objetivo principal sanar essas necessidades assim que surjam. Permite a 

visualização de todo processo desenvolvido. 

 

OBJETIVO GERAL: 

- Promover o desenvolvimento na leitura e escrita bem como raciocínio lógico 

matemático. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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- Auxiliar aos educandos que possuem dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 

- Despertar o interesse pela leitura e aprendizagem em geral; 

- Desenvolver o raciocínio lógico; 

- Aprimorar a escrita / leitura; 

- Avançar dos níveis atuais em que os educandos se encontram em relação á hipótese 

alfabética.  

 

METODOLOGIA: 

 Aplicação do teste diagnóstico para realizar os agrupamentos de acordo com  o nível de 

dificuldades de cada educando. Após a avaliação os educandos serão reagrupados de 

acordo com suas dificuldades e serão desenvolvidas atividades de forma interdisciplinar 

de acordo com os níveis que se encontram.  Ocorrerá a cada 15 dias (Quinze) no 

período de 1 hora/aula (uma), podendo haver alteração quanto ao tempo e cronograma 

de acordo com a necessidade.    

 

RECURSO: 

Confecção de materiais concretos que privilegiem os níveis todas as hipóteses 

alfabéticas diagnosticas, alem do raciocínio lógico: 

*Cartão conflito; 

*Varal de letras; 

*Bingo alfabético; 

*Bingo matemático; 

*Confecção de QVL (individual) 

*Produção de texto coletivo; 

*Reestruturação de texto; 

*Produção de texto individual. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO: 

- A avaliação ocorrerá de forma processual. 
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11.5. PLANO DE AÇÃO -COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos Específicos Ações/Estratégias Público Cron. Avaliação 

01.  Subsidiar o corpo 

docente na 

elaboração e 

implementação do 

planejamento anual, 

propondo 

alternativas 

metodológicas a 

partir de reflexões 

coletivas. 

02. Acompanhar plano 

de aula e 

planejamento dos 

professores. 

03. Participação nas 

reuniões 

administrativas; 

04. Acompanhar  e   

motivar  ações do 

PDE 

05. Sugerir e 

acompanhar a 

execução de 

Projetos 

06. Acompanhar 

cronograma de 

reforço dos alunos 

com dificuldade de 

aprendizagem 

07. Coordenar e 

acompanhar  a 

realização de 

eventos. 

08. Observar direta ou 

indiretamente a 

prática pedagógica 

 Propiciar o desenvolvimento 

do currículo da escola, visando 

melhor e mais eficiente desempenho 

do trabalho didático-pedagógico e, 

obviamente, a melhoria da qualidade 

do processo de ensino-

aprendizagem, tem o presente plano 

a função de orientar e avaliar todas 

as atividades do corpo docente, 

dinamizando, facilitando e 

esclarecendo a atuação da 

coordenação  pedagógica, junto ao 

corpo administrativo, docente e 

discente da escola. 

 Promover no ambiente 

escolar momentos que possibilitem 

aos professores, avaliar e repensar 

sua prática, almejando assim, a 

melhoria da qualidade do processo 

ensino aprendizagem. 

 Coordenar a elaboração, 

execução e avaliação da proposta 

pedagógico; 

 Promover junto com a 

direção a integração dos professores 

de diferentes disciplinas e 

segmentos, garantindo a 

interdisciplinaridade e a articulação 

entre diferentes séries e níveis da  

Educação básica; 

 Elaborar junto com direção e 

docência um plano de ação 

coerente e pautado na 

realidade da instituição 

escolar; 

 Orientar e acompanhar no 

Direção, 

Coordena

ção, 

Professor

es, 

Alunos e 

equipe 

técnica  

quando 

pertinente

. 

Diário; 

Bimestral

, 

Semestra

l, e 

Anual. 

 

  

 Avaliação 

consiste num 

trabalho 

progressivo e 

cooperativo entre a 

direção, 

coordenação 

pedagógica, 

orientador 

pedagógico e o 

corpo docente, 

integrados na 

diagnose dos 

problemas que 

interferem no 

processo ensino-

aprendizagem, 

para sugerir 

solução adequada. 

 Esta 

avaliação contínua 

e progressiva será 

feita através de 

diagnósticos 

realizados pelos 

alunos, 

professores, 

coordenação e 

direção da escola, 

com  reflexão e 

conclusão da 

análise dos dados 

coletados. 

 Análise do 

plano elaborado, 

para verificar se os 
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de cada professor 

09. Organizar o 

cronograma de 

provas 

10. Analisar e orientar  a 

elaboração de 

provas 

11. Sugerir metodologias 

diferenciadas (filmes, 

jogos, livros e 

outros) 

12. Analisar resultado de 

diagnóstico. 

13. Assistência à direção 

em assuntos 

pedagógicos.  

14. Orientação e 

acompanhamento no 

preenchimento dos 

diários de classe; 

15. Realizar conselho de 

classe participativo 

com discente 

representantes de 

turmas e docente 

para detectar as 

intervenções 

necessárias, sendo 

elas: disciplinar, 

pedagógica, 

psicológica, alunos 

faltosos. 

 

preenchimento dos diários 

de classe; 

 Identificar constantemente 

quais as prioridades das turmas e 

professores para prestar-lhes um 

melhor atendimento; 

 Visitar as salas de aula para 

detectar problemas existentes e 

procurar solucioná-los,realizando 

reuniões individuais  sempre que 

houver necessidade. 

 Promover reuniões para 

apresentação dos trabalhos 

pedagógicos e rendimento dos 

alunos. 

 Promover e articular 

momentos com a família e com a 

comunidade, através de palestras de 

sensibilização, datas comemorativas 

e outros eventos culturai. 

 Orientar e acompanhar o 

diagnóstico dos alunos, 

possibilitando melhor atendimento 

ao educando, relatando avanços e 

dificuldades na aprendizagem. 

 Realizar conselho de classe 

com o corpo docente e detectar as 

intervenções necessárias, sendo 

elas: disciplinar, pedagógica, 

psicológica, alunos faltosos. 

objetivos foram 

alcançados; 

 Observaçõ

es diretas e 

indiretas de todas 

as atividades 

desenvolvidas; 
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12.FOTOS DE MOMENTOS HISTÓRICOS DA ESCOLA 

 

 

 

 

 
 
 
Feira De Ciências- Profº Gentil - 2012               Revitalizando o Jardim-profº Marizan 
 
 
 

 

 

 

 

 Professor Eloi- aula de Xadrez -2012                Aula do professor Marizan -  2012 

 

 

     Aula Professor Meige 

 

 

 

 
 Atiividade Física – Meiji, Paulo César e  
Augusto -2007                                                          
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

Projeto Controladoria na Escola -2018 
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